Nghiên cứu được thực hiện bởi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhâ n
văn, Đại học Quốc gia Hà N ội và tài trợ bởi Quỹ Konrad- Adenaue r Stiftung, CHLB Đức ở Việt Nam.

Trưởng nhóm:
GS. TS. Phạm Quang Minh, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
Nghiê n cứu viê n:
PGS. TS. Bùi Hồng Hạnh, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
PGS. TS. Đặng Hoàng Linh, Học viện Ngoại giao Việt Nam
PGS. TS. Nguyễn Thị Hạnh, Học viện Ngoại giao Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Thùy Trang, Trư ờng ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
TS. Nguyễn Văn Đáp, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
ThS. Lê Thu Trang, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
Biê n tập và Hiệ u đính:
TS. Detlef Briesen, ĐH Justus- Lieb ig Univers itä t Gießen, Đức
PGS. TS. Bùi Thành Nam, Trư ờng ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

1

The research is carried out by the VNU- Univer s ity of Social Sciences and
Humanities (USSH), Hanoi under the sponsorship of Konrad - Adenaue r Stiftung in Vietna m.

Se nior re s e arche r:
Prof. Dr. Pham Quang Minh, VNU- USSH Hanoi
Re s e arche rs :
Assoc. Prof. Dr. Bui Hong Hanh, VNU-USSH Hanoi
Assoc. Prof. Dr. Dang Hoang Linh, Diplomatic Academy of Vietnam
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Hanh, Diplomatic Academy of Vietnam
Dr. Nguyen Thi Thuy Trang, VNU-USSH Hanoi
Dr. Nguyen Van Dap, VNU-USSH Hanoi
Le Thu Trang, MA., VNU-USSH Hanoi
Text editors:
Dr. Detlef Briesen, Justus- Lieb ig Univers ität Gießen, Germany
Assoc. Prof. Dr. Bui Thanh Nam, VNU-USSH Hanoi

2

Mục lục
PHẦN TIẾNG VIỆT

Chương 1. Chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Châu Âu tìm kiế m quyền tự chủ chiến lược trong xung đột................................. 4
Chương 2. Chiế n lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Pháp ................. 40
Chương 3. Quan điể m của Đức về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương .............. 67
Chương 4. Quan điể m của Hà Lan về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ...... 103
Chương 5. Quan điểm của Việt Nam về sự tham gia của Liên minh Châu Âu
trong khu vực.......................................................................................................... 126

PHẦN TIẾNG ANH

Chapte r 1. The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific. The
European Search for Strategic Autonomy in the US-China Conflict ........... Error!
Bookmark not defined.
Chapte r 2. French Indo-Pacific Strategy ................... Error! Bookmark not defined.
Chapte r 3. Germany’s Indo–Pacific Pe rspective ...... Error! Bookmark not defined.
Chapte r 4. The Netherland's Perspective on Indo-Pacific Region ................ Error!
Bookmark not defined.
Chapte r 5. Vietnam’s Pe rception of European Engage ment in the Region. Error!
Bookmark not defined.

3

Chương 1
Chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Châu Âu tìm kiếm quyền tự chủ chiến lược trong xung đột
Detlef Briesen/ Lê Thu Trang
Giới thiệu
Chương này bàn về Chiến lược Hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương. Chiến lược đã được Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen
công bố trong Thông điệp liên minh ngày 15 tháng 9 năm 2021 (Ursula von der
Leyen 2021). Văn kiện này được Hội đồng Liên minh Châu Âu thông qua sau
một thời gian cân nhắc. Một ngày sau, nó được công bố bởi Đại diện cấp cao
phụ trách đối ngoại và an ninh của Liên minh Châu Âu, đặc biệt là công bố tới
Nghị viện Châu Âu (European Parliament and Council 2021).
Điều này chủ yếu phục vụ mục đích thông báo, vì Nghị viện có thẩm
quyền hạn chế trong các vấn đề quan hệ ngoại giao với các nước thứ ba. Tuy
nhiên, văn kiện này cũng đề cập đến các vấn đề kinh tế thuộc thẩm quyền của
Nghị viện. Dù vậy, việc công bố một chiến lược như vậy là rất đáng chú ý. Ta
chỉ có thể đánh giá chiến lược này chính xác hơn khi đã vạch ra các điều kiện
khung của nó:
 Lịch sử và cấu trúc cơ bản của chính sách an ninh và đối ngoại của Châu
Âu.
 Cuộc tranh luận hiện nay về định hướng cơ bản của chính sách an ninh
và đối ngoại của Châu Âu và đặc biệt là những nỗ lực thâu tóm quyền tự
chủ chiến lược/chủ quyền cho Châu Âu.
 Những thách thức về chính sách đối ngoại và an ninh trong khu vực Ấn
Độ - Thái Bình Dương và ý tưởng về bản thân Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương.
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 Mối quan hệ của Liên minh Châu Âu với Trung Quốc và đặc biệt với
Hoa Kỳ.
Sau khi chỉ ra các điều kiện khung của Chiến lược hợp tác EU tại Ấn Độ Dương
- Thái Bình Dương trong phần đầu, phần thứ hai sẽ tóm tắt và đánh giá một
cách ngắn gọn nội dung của chiến lược. Mặc dù vẫn còn những hạn chế, chiến
lược này là một tài liệu đáng chú ý. Qua đó ta thấy Liên minh Châu Âu đang
cố gắng tạo bước ngoặt mới trong chính sách đối ngoại và an ninh của mình
trên nhiều khía cạnh.
1. Các Điều kiện Khung cho Chính sách An ninh và Đối ngoại của châu
Âu
Từ lâu, một chính sách đối ngoại và an ninh độc lập của châu Âu đã được các
quốc gia ở khu vực này coi là một điều cần thiết. Tuy nhiên, việc xây dựng
chính sách như vậy đã gặp một số rào cản kể từ khi bắt đầu quá trình thống nhất
châu Âu vào những năm 1950. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cuộc đối đầu
Đông-Tây hầu như kìm hãm khả năng gia tăng quyền tự trị và chủ quyền của
các thể chế châu Âu hoặc bản thân các quốc gia Tây Âu - ngoại trừ một ví dụ
đáng chú ý là Pháp (Bozo 2016).
Điều này cũng không có nghĩa là mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với các đối
tác của mình ở lục địa già không xấu đi. Nhưng ngay cả sau khi phương Tây
chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh; sự phụ thuộc của châu Âu hầu như vẫn giữ
nguyên; toàn bộ châu Âu cùng ý tưởng chính sách an ninh và đối ngoại của khu
vực này phải dựa vào NATO, khi tổ chức này mở rộng về phía Đông. Họ cũng
phải dựa vào các đối tác và đối thoại an ninh song phương hoặc đa phương,
chẳng hạn như với Nga. Tuy nhiên, các sự kiện lịch sử trong ba thập kỷ qua về
cơ bản đã khiến cách tiếp cận này mắc phải một số vấn đề; một mặt, do sự trỗi
dậy địa chính trị và địa kinh tế của Trung Quốc đã làm thay đổi đáng kể cán
cân quyền lực toàn cầu (tuy trong một thập kỷ, phương Tây có thể dễ dàng
thống trị toàn cầu); mặt khác, người ta ngày càng đặt câu hỏi rằng, liệu ta có
thể coi phương Tây như một liên minh của các quốc gia đồng thuận dựa trên
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giá trị về các vấn đề như chính sách đối ngoại, an ninh, kinh tế và nhân quyền
hay không (Theisen 2017).
Do đó, EU đã phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan nhiều mặt:
 Thứ nhất, vừa gắn bó chặt chẽ với cường quốc thế giới Trung Quốc, đặc
biệt là về kinh tế, vừa có bất đồng sâu sắc về các vấn đề như nhân quyền
và quyền công dân.
 Thứ hai, châu Âu ngày càng bất mãn với các quy trình ra quyết định và
hành động của một cường quốc khác là Hoa Kỳ, đặc biệt là về các vấn
đề đối ngoại, chính sách nhân quyền và kinh tế, cùng sự đối kháng ngày
càng rõ từ phía Hoa Kỳ.
 Thứ ba, cho tới nay châu Âu chưa có một hệ thống chính sách an ninh
và đối ngoại thỏa đáng.
1.1. Cấu trúc cơ bản của Chính sách Đối ngoại, An ninh và Quốc phòng
Châu Âu: Từ Kế hoạch Pleven đến PESCO
Để bắt đầu, tôi muốn lật lại một định kiến mà đôi khi người ta hay lan truyền:
Châu Âu có một chính sách an ninh và đối ngoại chung, nhưng chính sách lại
không đến từ một cơ chế thống nhất mà dựa trên một loạt các hiệp ước hoặc
biện pháp khác nhau (và đây có lẽ là vấn đề cho tới nay). Ta cũng cần phải giải
thích các cơ chế hợp tác liên Châu Âu trong các vấn đề chính sách đối ngoại và
an ninh.
Liên minh Châu Âu có một lĩnh vực chính sách chung, trong tiếng Đức
gọi là Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), trong tiếng Pháp là
Politique étrangère et de sécurité (PESC), trong tiếng Anh là Common Foreign
and Security Policy (CFSP), tiếng Việt là Chính sách đối ngoại và an ninh
chung (CSFP). Sau đây, xin phép được sử dụng chữ viết tắt tiếng Anh là CFSP.
CSFP được xây dựng năm 1993 sau khi Hiệp ước Maastricht được ký kết. Đây
không hẳn là một nhiệm vụ của Liên minh Châu Âu, mà là một cơ chế hợp tác
liên chính phủ giữa các nước thành viên. Nguyên tắc cơ bản là: Các quyết định
về chính sách đối ngoại và an ninh nói chung được thực hiện qua sự nhất trí của
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tất cả các chính phủ. Một ngoại lệ ở đây là giữa các quyết định của Hội đồng
Châu Âu hoặc Hội đồng của Liên minh Châu Âu (Butler 2019).
Hội đồng Châu Âu (European Council-EUCO) là cơ quan Châu Âu bao
gồm các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của Liên minh Châu Âu. Cơ quan
này họp ít nhất hai lần sáu tháng, không phải để thực hiện quy trình lập pháp
thường kỳ của EU, mà là nhằm tạo ra sự thỏa hiệp giữa các thành viên đơn lẻ
và tạo động lực cho sự phát triển hơn nữa của EU. Trong lĩnh vực chính sách
đối ngoại, EUCO cũng có chức năng tạo ra những động lực cần thiết cho sự
phát triển, tạo dựng các mục tiêu và mối ưu tiên chính trị chung. Như vậy, Hội
đồng Châu Âu quyết định các lợi ích chiến lược của EU.
Trên cơ sở các hướng dẫn này, Hội đồng của Liên minh Châu Âu (chính
xác là Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao, còn gọi là Hội đồng Ngoại giao) sẽ xây
dựng các quyết định chi tiết về CSFP. Hội đồng này cũng quyết định dựa theo
sự nhất trí toàn thể, trừ trường hợp thi hành một biện pháp đã được thông qua.
Sau đó, chỉ cần đạt được đa số là đủ điều kiện. Thông qua nguyên tắc toàn thể
(unanimity) cũng trong Hội đồng Liên minh Châu Âu, các quốc gia thành viên
một mặt được trao quyền tham gia rất mạnh mẽ; mặt khác, theo Điều 31 của
Hiệp ước EU, các quốc gia thành viên phải hỗ trợ CSFP vô điều kiện, hợp tác
trong sự đoàn kết, và trên hết, kiềm chế mọi hành động có thể gây tác động xấu
tới CSFP.
Điều này có nghĩa là chính sách an ninh và đối ngoại của EU rõ ràng bị
hạn chế bởi nguyên tắc toàn thể; mặt khác, vì Điều 24 của Hiệp ước EU, có rất
nhiều mục tiêu mà trên thực tế làm hạn chế phạm vi của các chính sách do các
quốc gia hoạch định. Những mục tiêu này đã được trình bày trong Điều 21 của
Hiệp ước EU.
Hộp 1: Phiên bản hợp nhất của Hiệp ước về Liên minh Châu Âu - MỤC V: Quy
định chung về Hành động đối ngoại của Liên minh và các Điều khoản cụ thể
về Chính sách đối ngoại và an ninh chung -
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Chương 1: Quy định chung về hành động đối ngoại của Liên minh, Điều 21.
1. Hành động của Liên minh trên trường quốc tế sẽ tuân theo các nguyên tắc đã tạo nền tảng
cho sự thành lập, phát triển và mở rộng của chính Liên minh, cùng những nguyên tắc mà
Liên minh muốn thúc đẩy trong phạm vi toàn thế giới: dân chủ, pháp quyền, tính phổ biến
và không thể tách rời của các quyền con người và quyền tự do cơ bản, sự tôn trọng nhân
phẩm, các nguyên tắc bình đẳng và đoàn kết, tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương
Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Liên minh sẽ tìm cách phát triển quan hệ và xây dựng quan hệ đối tác với các nước thứ ba,
các tổ chức quốc tế, khu vực hoặc toàn cầu có chung các nguyên tắc được đề cập trong tiểu
đoạn đầu tiên. Điều này sẽ thúc đẩy các giải pháp đa phương cho các vấn đề chung, đặc biệt
là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.
2. Liên minh sẽ hoạch định và thực thi các chính sách và hành động chung, đồng thời sẽ hợp
tác ở mức độ cao trong tất cả các lĩnh vực quan hệ quốc tế, nhằm:
(a) bảo vệ các giá trị, lợi ích cơ bản, an ninh, độc lập và toàn vẹn của mình;
(b) củng cố và ủng hộ dân chủ, pháp quyền, nhân quyền và các nguyên tắc của luật pháp
quốc tế;
(c) gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và củng cố an ninh quốc tế, phù hợp với các mục
đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, với các nguyên tắc của Đạo luật cuối
cùng Helsinki và với các mục tiêu của Hiến chương Paris, bao gồm cả những mục đích liên
quan đến biên giới bên ngoài ;
(d) thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường của các nước đang phát
triển, với mục tiêu chính là xóa đói giảm nghèo;
(e) khuyến khích sự hội nhập của tất cả các nước vào nền kinh tế thế giới, thông qua nhiều
biện pháp trong đó có việc dần bãi bỏ các hạn chế đối với thương mại quốc tế;
(f) giúp xây dựng các biện pháp quốc tế để bảo tồn và cải thiện chất lượng môi trường và
quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên toàn cầu, nhằm đảm bảo phát triển bền
vững;
(g) hỗ trợ người dân, quốc gia và khu vực đối mặt với các thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo;
và
(h) thúc đẩy một hệ thống quốc tế dựa trên hợp tác đa phương mạnh mẽ hơn và quản trị toàn
cầu tốt.
3. Liên minh sẽ tôn trọng các nguyên tắc và thực thi các mục tiêu nêu tại khoản 1 và 2 trong
việc xây dựng và thực hiện các lĩnh vực khác nhau của hành động đối ngoại của Liên minh
được đề cập trong Mục này và Phần thứ năm của Hiệp ước về Chức năng của Liên minh
Châu Âu, cùng các khía cạnh đối ngoại của các chính sách khác.
Liên minh phải đảm bảo tính nhất quán giữa các lĩnh vực hoạt động đối ngoại khác nhau và
giữa các lĩnh vực này với các chính sách khác của mình. Hội đồng và Ủy ban, được hỗ trợ
bởi Đại diện cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh, sẽ đảm bảo tính
nhất quán đó và do đó sẽ hợp tác cùng nhau.
Nguồn: Official Journal 115, 09/05/2008 P. 0028 – 0029. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M021&from=EN.

Theo định hướng cơ bản của nó, thoạt nhìn CSFP có vẻ đồng nhất. Cơ quan
cấp cao của Cao ủy về Chính sách đối ngoại và An ninh của EU, người cũng
đại diện cho EU trong liên hệ với các nước thứ ba và các tổ chức quốc tế, cũng
đóng góp vào điều này. (Điều 27 Hiệp ước EU). Đại diện cấp cao cũng là chủ
8

tịch Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao và là Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu. Theo
đó, ông đại diện cho thẩm quyền chính sách đối ngoại của cả hai thể chế. Cấp
dưới của Cơ quan đại diện cấp cao là Cơ quan Ngoại giao Châu Âu, cơ quan
này cần có sự phối hợp với các cơ quan ngoại giao của các quốc gia thành viên.
Các vấn đề về CSFP ít nảy sinh từ các cuộc tranh luận về các vấn đề cơ bản
nêu trên, mà là từ cách thức xác định chính sách đối ngoại của Châu Âu trong
các lĩnh vực hành động cụ thể, hoặc cách thức quyết định và thực thi các biện
pháp cụ thể về các vấn đề chính sách đối ngoại. Điều này phụ thuộc vào sự phối
hợp trong công tác Ngoại giao giữa Hội đồng Châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng
Ngoại giao và Đại diện cấp cao.
Tuy nhiên, trong bối cảnh này, cần lưu ý rằng có một lĩnh vực chính sách
khác của Liên minh Châu Âu bên cạnh CSFP, đó là Chính sách Quốc phòng và
An ninh Chung, trong tiếng Anh là Common Security and Defence Policy
(CSDP) trong tiếng Đức là Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik
(GSVP), tiếng Pháp là Politique Commune de sécurité et de défense (PCSD).
Mặc dù CSDP là một phần của Chính sách Đối ngoại và An ninh Chung
(CFSP), ta có thể phân biệt hai loại chính sách này một cách rõ ràng thông qua
các mặt thể chế và quy định. Chính sách này được xây dựng trong Hiệp ước
Nice năm 2001 và được nhắc đến lần cuối cùng trong Hiệp ước Lisbon vào năm
2007 (Treaty of Nice 2001). Hiệp ước này được ủng hộ bởi chính phủ của các
quốc gia thành viên EU, mà cơ quan ra quyết định quan trọng nhất là Hội đồng
Châu Âu, nơi tất cả các quyết định lớn phải được thông qua theo sự nhất trí
toàn thể (Smith 2017).
CSDP là một trong những nỗ lực gần đây nhất nhằm tạo ra một cộng
đồng quốc phòng Châu Âu bên cạnh hoặc độc lập với NATO. Vào đầu những
năm 1950, sau khi thành lập NATO, Thủ tướng Pháp René Pleven đã cố gắng
xây dựng một hiệp ước về Cộng đồng Phòng thủ Châu Âu (EDC) giữa Pháp,
Cộng hòa Liên bang Đức, các nước Liên minh Benelux và Ý (Boniface 2020).
EDC sẽ được thúc đẩy song song với Cộng đồng Than Thép và duy trì một
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quân đội Châu Âu dưới sự bảo trợ của NATO. Năm 1954, Liên minh Tây Âu
(WEU) ra đời, trong đó có Vương quốc Anh, nhưng khối này luôn đứng dưới
trướng của NATO và chỉ nâng cấp thể chế một lần vào năm 1992.
Trong bối cảnh Châu Âu, Pháp đã cố gắng mở rộng thẩm quyền cốt lõi
của Châu Âu hơn trong lĩnh vực chính sách an ninh và quốc phòng. Quá trình
này bị kìm hãm bởi một cường quốc khác trong liên minh cốt lõi của Châu Âu,
đó là Cộng hòa Liên bang Đức. Trong nhiều thập kỷ, nước này chủ yếu ủng hộ
các chủ trương mang tính xuyên Đại Tây Dương, tức là duy trì quan hệ chặt
chẽ với Hoa Kỳ, trong lĩnh vực chính sách liên quan. Việc Vương quốc Anh
gia nhập EU vào năm 1973, cùng các công cuộc mở rộng về phía đông năm
2004/2007, đều củng cố vai trò của Hoa Kỳ trong chính sách an ninh và quốc
phòng của Châu Âu, gây ra sự thất vọng, thậm chí là ác cảm trong người dân
Châu Âu trong nhiều giai đoạn. Một ví dụ của sự đi xuống là vào năm 2003,
khi Hoa Kỳ can thiệp vào Iraq và biện minh bằng những cáo buộc rõ ràng mang
tính xuyên tạc. Sự vi phạm luật pháp quốc tế này đã dẫn đến việc Hội đồng
Châu Âu công bố Chiến lược An ninh Châu Âu (ESS) vào tháng 12 năm
2003(Council of the European Union 2003).
Điểm chính của chiến lược này là cuộc chiến chống lại các mối đe dọa
sau: Khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các nhà nước thất bại và tội
phạm có tổ chức. Sự ổn định và quản trị tốt là nền tảng của sự hợp tác với các
nước láng giềng cận kề của EU, và mục tiêu cơ bản là củng cố một trật tự quốc
tế dựa trên chủ nghĩa đa phương. Châu Âu và các nước láng giềng phía đông
(đặc biệt là Nga) được coi là một không gian an ninh chung. Văn bản chiến
lược này tiết lộ rằng, quan hệ đối tác với Hoa Kỳ được coi là không thể thay
thế, nhưng Châu Âu bác bỏ sự thống trị của Hoa Kỳ. Do đó, văn bản chiến lược
này cũng đề cập đến các đối tác an ninh khác của EU, cụ thể là Trung Quốc,
Ấn Độ, Canada và Nhật Bản.
Chiến lược được tiếp tục hoàn thiện vào năm 2008 thông qua Báo cáo về
việc thực thi Chiến lược An ninh Châu Âu (RI-ESS), và một lần nữa vào năm
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2016 thông qua Chiến lược Toàn cầu về Chính sách Đối ngoại và An ninh của
Liên minh Châu Âu (EUGS). Về cơ bản, các trọng tâm hành động mới đã được
đưa vào, chẳng hạn như an ninh mạng và tác động của biến đổi khí hậu.
Những thay đổi giữa năm 1992 và 2003 không phải là ngẫu nhiên. Các
cuộc chiến tranh Nam Tư nổ ra vào năm 1991 và kéo dài đến năm 2001 đã cho
thấy, Cộng đồng Châu Âu không có khả năng hành động quả quyết trong các
cuộc khủng hoảng quân sự. Đây là một trong những lý do mà chính sách an
ninh đã trở thành một thẩm quyền thiết yếu của EU khi được thành lập theo
Hiệp ước Maastricht năm 1992, mặc dù được đặt trong khuôn khổ trụ cột hợp
tác liên chính phủ thứ hai của Châu Âu. Kể từ đó, EU đã hợp tác chặt chẽ hơn
với Liên minh Tây Âu, nhưng đây vẫn chưa phải là một liên minh quân sự.
Điều này một mặt phản ánh mối quan tâm của các quốc gia thành viên trung
lập, nhưng mặt khác cũng phản ánh những nghĩa vụ của Cộng hòa Liên bang
Đức sau Chiến tranh lạnh đối với Hoa Kỳ. Kể từ đó, yếu tố quân sự đã được
hình thành trong các hiệp ước cơ bản mới: trong Hiệp ước Amsterdam (1997),
tại các Hội nghị thượng đỉnh của EU ở Cologne và Helsinki (cả hai vào năm
1999), Feira (2000), Gothenburg và Laeken (cả hai năm 2001). Theo đó, EU
phải hoàn thành các nhiệm vụ Petersberg với bộ phận quốc phòng riêng của
mình, trong đó các quốc gia thành viên sẽ cung cấp lực lượng dự phòng gồm
binh lính, cảnh sát và các quân nhân khác. Sự tham gia của các quốc gia bên
ngoài EU cũng đã được thúc đẩy. Đã có nỗ lực nhằm đưa quan hệ giữa EU và
NATO lên một nấc thang mới.
Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng Iraq năm 2003, rõ ràng các biện pháp
được thực hiện vẫn tỏ ra chưa đủ. Vào tháng 4 năm 2003, Bỉ, Đức, Pháp và
Luxembourg đã đề xuất thành lập Liên minh An ninh và Quốc phòng Châu Âu,
bao gồm một hiệp ước tương trợ và điều phối chính sách vũ khí, nhưng bất
thành. Tuy nhiên, sáng kiến này đã tạo ra động lực lớn cho CSDP. Cuối cùng
CSDP có hiệu lực vào cùng năm 2009 với Hiệp ước Lisbon. CSDP được cho
là một dạng chính sách quốc phòng và an ninh chung dựa trên rất nhiều thể chế
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hoặc cơ chế khủng hoảng của Châu Âu mà tôi không thể mô tả chi tiết ở đây.
Điều quan trọng cần lưu ý là, giống như NATO, CSDP không có lực lượng vũ
trang hoặc thậm chí là quân đội riêng biệt, mà sử dụng lực lượng của các quốc
gia thành viên trong trường hợp cần thiết. Để đạt được mục tiêu này, việc cải
thiện năng lực quân sự của EU đã được đề cập ở Cologne và Helsinki vào năm
1999, ví dụ như thông qua việc thành lập một nhóm gọi là Nhóm chiến đấu EU.
Trên thực tế, Nhóm này bao gồm các lực lượng dân sự của EU bên ngoài lãnh
thổ của Liên minh, nhất là trên lục địa Châu Phi và các vùng biển lân cận.
Bước mới nhất hướng tới một cộng đồng quốc phòng Châu Âu là PESCO
(Hợp tác Cấu trúc Thường trực). PESCO phản ánh một giai đoạn hợp tác mới,
chặt chẽ hơn giữa các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu với một thể
chế chắc chắn hơn Chính sách An ninh và Quốc phòng chung (CSDP). Các
phương tiện của cơ chế này rất rộng, từ sự cân bằng cấu trúc các lực lượng vũ
trang tương ứng đến các dự án phát triển vũ khí, huấn luyện chung cho các đơn
vị. PESCO được coi là một cách để xây dựng một quân đội toàn Châu Âu và
tiến tới một liên minh quân sự mới, còn được gọi là Liên minh Phòng thủ Châu
Âu (Deutscher Bundestag 2016).
PESCO chính thức thành hình vào cuối năm 2017, theo quyết định của
bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của 25 quốc gia EU. Vào lúc đó, các quốc
gia thông báo với Hội đồng Châu Âu rằng, họ muốn tăng cường phối hợp các
hoạt động trong chính sách quốc phòng. Đan Mạch và Malta không tham gia
PESCO, cũng như một cựu thành viên EU là Vương quốc Anh. Mặt khác,
Canada và Na Uy tham gia PESCO và thậm chí cả Mỹ, tuy PESCO nhìn chung
được coi là ra đời để đáp lại chủ nghĩa đơn phương của Mỹ.
PESCO được bảo đảm về mặt pháp lý bởi Điều 42 và 46 của Hiệp ước
EU và Nghị định thư tương ứng về Hợp tác cấu trúc thường trực. Vì việc tham
gia PESCO là tự nguyện, chỉ cần đảm bảo sự ủng hộ của đa số trong Hội đồng,
EU đã có thể thành lập tổ chức này. Theo nghị định thư sáng lập, các quốc gia
muốn gia nhập PESCO phải đáp ứng hai điều kiện:
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 Nâng cao năng lực quốc phòng của họ thông qua việc thiết lập các cam
kết quốc gia và tham gia vào các lực lượng đa quốc gia, các chương trình
trang bị lớn của Châu Âu, các hoạt động của Cơ quan Quốc phòng Châu
Âu trong các lĩnh vực phát triển năng lực quốc phòng, nghiên cứu, mua
lại và trang bị vũ khí, và
 Đủ khả năng đóng góp các đơn vị vũ trang cũng như hỗ trợ hậu cần trong
vòng 5 đến 30 ngày trong thời lượng từ 30 đến 120 ngày, nếu nhu cầu
nảy sinh.
Cơ quan Quốc phòng Châu Âu (EDA) thường xuyên đánh giá sự đóng góp của
các nước EU trong lĩnh vực. Theo Nghị định thư về Hợp tác Cấu trúc Thường
trực, hợp tác có thể xoay quanh các lĩnh vực chính sau, theo đó các đạo quân
quy mô nhỏ (smaller-scale contingency) tương ứng có thể được triển khai bằng
cách chuyển đổi các dự án và hợp tác hiện có, hoặc thiết lập các dự án mới:
 Đồng bộ hóa các cấu trúc lực lượng vũ trang quốc gia,
 tăng năng lực hoạt động của các lực lượng vũ trang,
 hợp tác song phương và đa quốc gia để giảm thiểu sự lãng phí trong cơ
chế phát triển năng lực của EU, và
 các chương trình mua sắm tập thể dưới sự bảo trợ của EDA.

1.2. Các học thuyết về Chính sách Đối ngoại và An ninh Châu Âu - Quyền
tự trị chiến lược và Chủ quyền của Châu Âu
Các mục tiêu của CFDP và CSDP được nêu trong Điều 21 của Hiệp ước EU.
Theo đó, Liên minh này phải thúc đẩy pháp quyền và nhân quyền phổ quát
trong các quan hệ đối ngoại của mình. Đồng thời, chính sách đối ngoại và an
ninh của nước này được xác định theo các nguyên tắc của chủ nghĩa đa phương;
do đó nó trái ngược với các chính sách cường quốc truyền thống mà Hoa Kỳ
và Trung Quốc theo đuổi. Cốt lõi của chủ nghĩa đa phương Châu Âu này nằm
ở quan hệ đối tác giữa các quốc gia, chẳng hạn như quan hệ đối tác được phát
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triển trong những thập kỷ gần đây với Mercosur (Nam Mỹ), ASEAN (Đông
Nam Á) và Liên minh châu Phi. Tuy nhiên, việc xác định chính xác các mục
tiêu chính sách đối ngoại Châu Âu không phải điều dễ dàng, bởi vì những mục
tiêu này không chỉ gây tranh cãi giữa các quốc gia thành viên EU riêng lẻ mà
còn giữa các thể chế khác nhau của EU. Mặt khác, chính các quốc gia thành
viên cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao với chính sách an ninh của EU.
Điều này được thể hiện qua các hành động chung liên quan tới các vấn đề như
khu vực Sahel, an ninh mạng và cuộc chiến chống khủng bố. Các nước thứ ba
hoặc các quốc gia có tham vọng quyền lực lớn đang tìm cách lợi dụng tình hình
phức tạp này để khẳng định lợi ích của họ, nhằm chống lại hoặc làm suy yếu
sự đoàn kết nội bộ của EU. Nếu có chiến lược đối ngoại, an ninh và quốc phòng
thống nhất, EU có thể hạn chế những can thiệp từ bên ngoài. Trong bối cảnh
này, những năm gần đây, các thuật ngữ như quyền tự trị chiến lược (strategic
autonomy) đã được sử dụng thường xuyên hơn ở Đức, ở Pháp thì xuất hiện
thuật ngữ chủ quyền của Châu Âu (Lippert et al. 2019).
Hoạt động một cách tự chủ hoặc có chủ quyền với tư cách Liên minh
Châu Âu có nghĩa là: có khả năng tự đặt ra các ưu tiên chính sách đối ngoại, an
ninh và quốc phòng cần thiết. Để đạt được điều đó, cần có các điều kiện thích
hợp về thể chế, chính trị và vật chất. Quyền tự chủ chiến lược cho phép EU duy
trì hoặc xây dựng các bộ quy tắc trong chính trị quốc tế, đặc biệt là theo hướng
chủ nghĩa đa phương, mà không phải phụ thuộc vào các quy định được đưa ra
từ bên ngoài. Đối lập với quyền tự trị hoặc chủ quyền của Châu Âu sẽ là các
quyết định áp đặt từ bên ngoài, như từ Nga, Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, tự
chủ không đồng nghĩa với tự chèo tự chống; điều này là bất khả thi và cũng
không được khuyến khích trong thế giới tương thuộc ngày nay. Theo đó, quyền
tự trị và chủ quyền của Châu Âu là những mục tiêu tương quan, mà chỉ có thể
được thực hiện khi hợp tác với các chủ thể quốc tế khác (Lippert et al. 2019).
Trong bối cảnh đó, mối quan hệ với Hoa Kỳ đóng một vai trò quyết định.
Quan hệ này đã được người Châu Âu (phương Tây) định hình trong nhiều thập
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kỷ qua cấu trúc ý thức hệ - địa chính trị của phương Tây. Tuy nhiên, nếu nhìn
kỹ hơn, từ những năm 1960, ta đã thấy được sự lỏng lẻo của ý thức hệ cộng
đồng này, tuy Cộng hòa Liên bang Đức đặc biệt nhấn mạnh nó. Do đó, phía
Châu Âu đã nhiều lần tự đặt câu hỏi, liệu Châu Âu (hoặc EU) có nên can thiệp
nhiều hơn vào chính sách an ninh và quốc phòng của mình. Chủ nghĩa đơn
phương cũ hoặc ngầm của Hoa Kỳ đã luôn châm ngòi tranh luận ở Châu Âu về
một chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng độc lập hơn. Mặt khác, với tư
cách là một trong những quốc gia EU quan trọng nhất, Đức đã đặt hy vọng
mong manh vào việc cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ - nhất là sau khi các tổng
thống mới của Hoa Kỳ đắc cử. Sự mâu thuẫn này được thể hiện rất rõ ràng
trong cách Hoa Kỳ chuẩn bị về mặt ngoại giao và thực hiện rút quân khỏi
Afghanistan về mặt kỹ thuật. Hoặc liên quan đến chủ đề ta đang nói tới trong
bài này, nó được thể hiện qua sự bức xúc của Pháp trong vụ khủng hoảng tàu
ngầm của chính phủ Úc và Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng về chính sách an ninh quốc tế không chỉ
dừng ở việc cải tổ các mối quan hệ trong nội bộ phương Tây. Mà rộng hơn, EU
đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện của hệ thống quốc tế. Về
mặt quy phạm, các quốc gia có quyền lực lớn như Nga, Trung Quốc, thậm chí
Hoa Kỳ (đặc biệt dưới thời tổng thống Trump) đang muốn lật lại các nguyên
tắc thiết yếu trong chính trị quốc tế. Trong đó có nguyên tắc chủ quyền quốc
gia của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, nguyên tắc cấm bạo lực và tra
tấn. Như ta thấy trong các sự kiện ở Đông Âu hoặc việc chính quyền Trump
mua Greenland từ Đan Mạch, thậm chí còn có những nỗ lực nhằm thay đổi trật
tự lãnh thổ một cách cưỡng bức, thông qua các hoạt động quân sự hoặc ít nhất
là với áp lực chính trị đáng kể.
Do đó, quyền tự chủ/chủ quyền chiến lược lớn hơn cho EU là một lĩnh
vực chính sách rất thời sự, liên quan tới ba câu hỏi phức tạp, tối quan trọng sau
đây:
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 Thứ nhất: Làm thế nào để tăng cường chủ quyền/ tự chủ của EU về mặt
thể chế?
 Thứ hai: Chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng chung của Châu
Âu trong tương lai phải có những công cụ gì?
 Thứ ba: Việc theo đuổi quyền tự chủ/chủ quyền ảnh hưởng như thế nào
đến các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia có khát vọng quyền
lực lớn?(Lippert et al. 2019).
Trước hết, một câu hỏi mang tính mở là liệu chủ quyền /sự tự chủ lớn hơn của
Châu Âu có đòi hỏi phải tái cấu trúc các thể chế đã có sẵn hay không, hay chỉ
cần tiếp cận theo hướng điều chỉnh tiệm tiến. Trong cả hai trường hợp, sự phối
hợp chặt chẽ giữa hai cường quốc trọng tâm của Châu Âu, Đức và Pháp, sẽ là
điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu như trong những thập kỷ gần đây Pháp chưa bao
giờ từ bỏ mục tiêu củng cố chủ quyền Châu Âu, thì đối với Cộng hòa Liên bang
Đức, một nước vốn ứng xử theo các quy ước mang tính xuyên Đại Tây Dương
và luôn mong muốn thực hiện các mục tiêu quốc gia của riêng mình, sẽ cần
phải có một thay đổi rất lớn để đạt được điều đó.
Thứ hai, mặt khác, những biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu có
thể được xác định, và thường có thể thực thi tương đối dễ dàng trong một thập
kỷ, nếu giả định trong khối đã tồn tại ý chí chính trị hoặc sự đồng thuận chung.
Những biện pháp đó là: thay đổi về chính sách, học thuyết ngoại giao và quốc
phòng, cải thiện các cơ chế quản lý khủng hoảng quân sự và dân sự, cải thiện
năng lực phụ thuộc trong lĩnh vực tình báo, kiểm soát và sản xuất vũ khí, sử
dụng năng lượng hạt nhân làm vũ khí, v.v.
Thứ ba, chủ quyền của Châu Âu cũng sẽ thay đổi đáng kể mối quan hệ
với ba cường quốc là Mỹ, Trung Quốc và Nga. Những thay đổi lớn nhất sẽ ảnh
hưởng đến quan hệ với Hoa Kỳ. Một mặt tồn tại quan hệ đối tác an ninh chặt
chẽ với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, mặt khác, ta
không thể quên rằng Hoa Kỳ luôn tỏ ý chống lại những nỗ lực của Châu Âu
nhằm thực hiện một chính sách an ninh và quốc phòng độc lập, dù còn sơ bộ.
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Đúng là trong một khoảng thời gian, Hoa Kỳ đã kêu gọi có những nỗ lực chính
sách an ninh lớn hơn từ các quốc gia Châu Âu, nhưng chỉ là đối với các quốc
gia riêng lẻ, không phải với tập thể, và trên hết, chỉ trong khuôn khổ của một
NATO do Hoa Kỳ thống trị. Quyền tự trị/chủ quyền lớn hơn của Châu Âu cho
đến nay không phải là mục tiêu được Mỹ ủng hộ, vì điều này có thể làm giảm
vị thế siêu cường của Mỹ.
Về phần mình, với tư cách là một nước láng giềng khi EU mở rộng về
phía đông, Nga tỏ ra lưỡng lự về một chính sách an ninh và quốc phòng độc lập
của khối này; một mặt, nước này nhận thấy mối nguy hiểm đối với việc bành
trướng quyền lực ở Đông Âu, nhưng mặt khác, nước này hoan nghênh một vị
thế độc lập hơn của EU nhằm thuyên giảm ảnh hưởng toàn cầu của Hoa Kỳ. Sự
gia tăng quyền tự chủ/chủ quyền của Châu Âu chắc chắn sẽ có lợi cho Nga; ít
nhất là chừng nào EU không gia tăng quyền lực để chống lại Nga.
Điều tương tự cũng đúng với cường quốc thứ ba, Trung Quốc. Do có mối
quan hệ chặt chẽ về kinh tế và công nghệ với Trung Quốc, EU không muốn bị
lôi kéo vào cuộc xung đột đang lớn dần giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
và Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Ngược lại, điều này cũng
đúng đối với Trung Quốc, khi nước này không muốn Mỹ và EU đứng cùng phe
trong vấn đề Ấn Độ - Thái Bình Dương. EU có tầm quan trọng thiết yếu đối
với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: về kinh tế, công nghệ và chính trị. Chủ
nghĩa đa phương của Châu Âu làm chùn bước tham vọng thống trị toàn cầu của
Mỹ và góp phần đem lại vị thế tốt hơn cho Trung Quốc trong theo đuổi các mục
tiêu riêng trong quan hệ với Mỹ và các nước thứ ba. Do đó, một mặt, Trung
Quốc là cường quốc có lợi ích lớn nhất trong việc gia tăng quyền tự chủ/chủ
quyền của Châu Âu. Tuy nhiên, mặt khác, Trung Quốc cũng theo đuổi chính
sách thưởng-phạt có chọn lọc đối với từng quốc gia EU, chẳng hạn thông qua
việc các quốc gia này có tham gia vào Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI)
hay không (Lippert and Perthes 2020).
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Nhìn chung, Trung Quốc sẽ rất quan tâm với việc EU trở thành một tác
nhân chính trị toàn cầu độc lập trong tương lai. Điều này sẽ làm cho xung đột
lợi ích giữa các quốc gia EU và Hoa Kỳ trở nên rõ ràng hơn; điều này cũng có
lợi cho Nga. Tương tự với Nga, Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa sẽ không phản
đối sự phát triển của quyền tự chủ/chủ quyền Châu Âu miễn là không dẫn tới
một lập trường cứng rắn hơn đối với nước này. Cho đến nay, chưa thấy dấu
hiệu nào rõ ràng về một lập trường như thế, vì EU khó có thể tạo thế đối trọng
hiệu quả đối với Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Điều này dẫn tới vấn đề về thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
1.3. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hoặc những thách thức về một khái
niệm địa chính trị và địa kinh tế
Trong mười năm qua, các thuật ngữ như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương hoặc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã xuất hiện trong các cuộc tranh
luận về chính sách đối ngoại và an ninh, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, cũng như ở các
quốc gia láng giềng ở giữa hay cận kề, từ phía nam tới phía đông của Trung
Quốc, cũng như ở Pháp. Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng thay thế
cấu trúc địa chính trị được vận hành trước đây ở Châu Á - Thái Bình Dương.
Về mặt nào đó, Ấn Độ -Thái Bình Dương là một thuật ngữ kế thừa Xuyên Đại
Tây Dương - thuật ngữ được sử dụng trong Chiến tranh Lạnh để thể hiện sự
đoàn kết của một phương Tây trong mường tượng xuyên Bắc Đại Tây Dương.
Thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không hẳn là phù hợp để chỉ một
không gian kết nối vật lý, được tạo ra bởi sự tương thuộc lẫn nhau hàng thế kỷ
giữa các quốc gia ở cả hai bờ Bắc Đại Tây Dương. Sở dĩ như vậy vì diện tích
của khu vực này - chỉ tính riêng hai đại dương là Ấn Độ Dương và Thái Bình
Dương - đã bao phủ gần 50 phần trăm diện tích bề mặt trái đất, ngay cả khi
không tính tới các khu vực đất liền kề. Do đó, Ấn Độ- Thái Bình Dương có các
hàm ý địa chính trị và địa kinh tế khác, cụ thể là:
 Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương như là một không gian giao thông
hoặc tuyến đường biển, nơi diễn ra một phần lớn thương mại thế giới.
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 Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương như là một phân vùng của Hoa Kỳ
để ngăn chặn Trung Quốc, hoặc là không gian thiết yếu để mở rộng ảnh
hưởng; do đó, cả hai đại dương là một đấu trường nơi Trung Quốc và
Hoa Kỳ cạnh tranh ngày càng mạnh.
 Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như một mô hình đối trọng địa chính
trị, địa kinh tế đối với BRI của Trung Quốc.
Do đó, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trên hết được dùng để chỉ một tấm
gương phản chiếu sự đối kháng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, vốn ngày càng
trở nên gay gắt trong 20 năm qua: về chính sách có tính quản lý và toàn cầu,
trên các mặt kinh tế, công nghệ, quân sự, v.v. Thuật ngữ này không chỉ mang
tính mô tả mà dựa trên các giả định và mục tiêu chính trị. Một khi được đưa
vào diễn ngôn chính trị quốc tế, thuật ngữ này tạo ra những tác động đáng kể.
Thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được nhắc tới lần đầu tiên vào
năm 2007 trong bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản đương thời là Shinzo
Abe tại New Delhi. Năm 2011, thuật ngữ này lần đầu tiên xuất hiện trong một
tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton; nó cũng được sử dụng bởi
chính phủ Úc từ năm 2012, chính phủ Ấn Độ sử dụng từ năm 2013. Học thuyết
xoay trục sang Châu Á, hay còn gọi là thuyết tái cân bằng được đưa ra dưới
thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong đó ông hình dung ra mối liên kết
quân sự-chính trị giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và mong muốn sử
dụng Hành lang Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEC) để ngăn chặn
Trung Quốc ở mọi mặt (Heiduk and Wacker 2020).
Bước đột phá đến vào tháng 11/2017, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump
trình bày tầm nhìn về một Ấn Độ- Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở (FOIP)
tại hội nghị cấp cao APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam. Tuy nhiên, không giống như
chính quyền Obama, chính quyền Trump đã chuyển toàn bộ trọng tâm của học
thuyết chính sách đối ngoại từ Châu Á-Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Đi kèm với đó là sự gia tăng đáng kể các quan điểm của Mỹ
chống lại Trung Quốc, biến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trở thành đấu
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trường chính cho một cuộc cạnh tranh chính trị toàn cầu với Trung Quốc. Kể
từ cuối năm 2017, học thuyết FOIP đã trở thành một thành phần của nhiều tài
liệu của chính quyền Trump, chẳng hạn như tài liệu của Bộ Quốc phòng và
Quan hệ Đối ngoại. Cốt lõi của cách tiếp cận này, vốn đã được đưa ra ràng buộc
đối với toàn bộ chính quyền Hoa Kỳ, xoáy vào mục tiêu kiềm chế Trung Quốc
thông qua bốn công cụ: tôn trọng chủ quyền và độc lập của tất cả các quốc gia,
giải quyết xung đột hòa bình, thương mại tự do và tuân thủ luật pháp quốc tế
(U.S. State Department 2019).
Tuy nhiên, đây chỉ là những mục tiêu rất chung, đặc biệt vì chính quyền
Hoa Kỳ dưới thời Trump vẫn còn chưa xác định rõ ranh giới địa lý của khu vực
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như xây dựng được các nguyên tắc, cơ
chế căn bản để thực hiện FOIP. Một tuyên bố phổ biến mà bản thân Trump
nhắc tới vào thời gian đầu, đó là quan hệ thương mại công bằng sẽ được thiết
lập. Đến cuối giai đoạn chính quyền Trump, các nguyên tắc khác đã được bổ
sung. Chính quyền này tuyên bố, các nguyên tắc này là nền tảng của trật tự
quốc tế. Ví dụ, chủ quyền quốc gia được coi là ưu việt hơn so với luật pháp
quốc tế, đồng thời cần giải quyết hòa bình các xung đột và nới rộng vô hạn
quyền tự do hàng không và hàng hải. Sau này người ta cung cấp thêm các cách
diễn giải các nguyên tắc của FOIP:
 Tự do (free) có nghĩa là quyền tự do khẳng định chủ quyền của tất cả các
quốc gia mà không bị giới hạn bởi các quốc gia khác (thậm chí không
phải bởi các tổ chức siêu quốc gia như EU).
 Mặt khác, sự cởi mở (open) nhằm chỉ việc tiếp cận các vùng biển quốc
tế, không gian hàng không và kỹ thuật số, thị trường và thương mại mà
không gặp phải rào cản bất công nào.
Điều này cũng nhằm cho phép Hoa Kỳ đầu tư vào cơ sở hạ tầng trên toàn khu
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đặc quyền này của Hoa Kỳ được coi là
biện pháp đối phó với các khoản đầu tư mà Trung Quốc thực hiện trong khuôn
khổ BRI. Tuy nhiên, ngay cả sau khi chính quyền Biden nhậm chức, trọng tâm
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của FOIP - được vạch ra trong Chiến lược An ninh Quốc gia từ năm 2017- là
tăng cường sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ. Có ba lĩnh vực trọng tâm chính
(Heiduk and Wacker 2020):
 Với phương châm sẵn sàng hoạt động, Hoa Kỳ sẽ hiện đại hóa toàn diện
và tái định vị các lực lượng vũ trang của mình trong toàn khu vực.
 Tăng cường "quan hệ đối tác" với các đồng minh trước đây của Hoa Kỳ
ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là với Nhật Bản
và Australia, đồng thời thông qua việc củng cố hoặc phát triển các liên
minh quân sự song phương với các quốc gia ở Đông Á (Hàn Quốc và
Đài Loan), Nam Á (đặc biệt là Ấn Độ), Đông Nam Á (đặc biệt là Việt
Nam, Indonesia và Malaysia) cũng như với các quốc đảo Tây Thái Bình
Dương. Các phương tiện quan trọng nhất là buôn bán vũ khí, viện trợ
quân sự, các chương trình huấn luyện và diễn tập chung.
 Thúc đẩy một khu vực có mạng lưới quốc phòng - đây là điểm yếu của
FOIP - vì nó vốn chủ yếu dựa trên các liên minh của Hoa Kỳ với các
quốc gia riêng lẻ. Vì chủ nghĩa đơn phương trên thực tế này đã bị chỉ
trích, đặc biệt là ở Đông Nam Á, nên chính quyền Trump đã nỗ lực kết
nạp các liên minh sẵn có vào khái niệm FOIP, đặc biệt là ASEAN. Tuy
nhiên, cho đến cuối thời Trump, người ta càng thấy rõ là Hoa Kỳ không
quan tâm đến một cấu trúc an ninh đa phương cho khu vực Ấn Độ Dương
- Thái Bình Dương (chưa nói đến một khu vực bao gồm Trung Quốc và
Nga).
Dưới thời chính quyền Trump, FOIP chủ yếu là một sáng kiến chính sách quốc
phòng đơn phương của Hoa Kỳ với hai hạn chế rõ ràng:
 Mặt trái của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, Học thuyết Nước Mỹ trên
hết, phần nào đã gây xung đột lợi ích đáng kể về chính sách kinh tế với
các quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Điều này đặc biệt đúng
khi chính quyền Trump đã rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương (TPP) do Obama khởi xướng. Đối với các nước liên quan, mọi
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thứ đều cho thấy rằng, Hoa Kỳ muốn đặt ưu tiên địa-kinh tế của mình
cao hơn các nền kinh tế Trung Quốc (và Châu Âu).
 FOIP có thể được thuần túy coi là một nỗ lực của Mỹ nhằm ấn định một
chương trình đối trọng với BRI, trong đó nhấn vào chính sách quốc
phòng. Vì vậy, cũng cần đo lường FOIP dựa trên những chiều kích của
BRI. BRI có trị giá ước tính hơn 1.000 tỷ đô la và bao trùm hơn 2200 dự
án tại 87 quốc gia. Đây là một cách để Trung Quốc tự khẳng định mình
là nhân tố trung tâm trong hợp tác phát triển trên toàn Châu Á. Mặt khác,
Mỹ đưa ra khả năng bán các loại phương tiện vũ khí của mình: máy bay
chiến đấu F18 và F16, tên lửa không đối không, tên lửa đất đối không,
hệ thống phòng thủ tên lửa và chống tàu ngầm. Do đó, lực lượng vũ
trang của những quốc gia mua sắm các phương tiện quân sự này đã để
mình phụ thuộc an ninh sâu sắc vào Hoa Kỳ. Ngược lại, các quỹ dành
cho hợp tác phát triển rất khiêm tốn: 60 tỷ đô la dành cho Tập đoàn Tài
chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (IDFC) mới thành lập, cùng 1,5 tỷ đô
la mỗi năm cho Đạo luật Sáng kiến Tái bảo đảm Châu Á (ARIA) và 100
triệu đô la cho Cam kết Thái Bình Dương (Pacific Pledge), một chương
trình hợp tác phát triển với các quốc gia Thái Bình Dương.
FOIP chủ yếu thể hiện những điều sau: chính quyền Trump cũng theo đuổi
chiến lược nước Mỹ trên hết ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, được
bảo đảm về mặt chính sách an ninh thông qua các liên minh song phương và
một số quan hệ đối tác chiến lược, nhất là với Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Dưới
đây bài viết sẽ bàn tới việc, kể từ khi Joe Biden nhậm chức, liệu có những thay
đổi đáng kể nào trong chương trình này hay không.
1.4. Trung Quốc và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Việc Donald Trump thông qua chương trình địa chính trị Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương và kèm với đó là Mỹ tăng cường sử dụng các thông điệp cứng rắn
hơn trong quan hệ quốc tế không được chào đón nồng nhiệt ở Trung Quốc. Các
nhà hoạch định chính sách và học giả cho rằng, đó là một phản ứng trước sức

22

mạnh chính trị, kinh tế và quân sự ngày càng tăng của nước này. Hơn nữa, phía
Trung Quốc vạch ra ba mâu thuẫn trong Liên minh Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương do Mỹ dẫn đầu (Heiduk and Wacker 2020):
 FOIP được cấp vốn thấp hơn đáng kể so với BRI, và không rõ liệu Hoa
Kỳ có thể tăng nguồn lực tài chính cần thiết để tham gia sâu rộng vào
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hay không. Từ quan điểm của
Trung Quốc, việc thiếu ngân sách được coi là điểm yếu lớn nhất của
FOIP, ngoài việc Hoa Kỳ không còn được coi là đối thủ nặng ký với
Trung Quốc ở Châu Á về thương mại và đầu tư.
 FOIP tập trung vào hợp tác quân sự, đặc biệt là trong Liên minh Bộ tứ
(Quad), nhưng không tạo ra một hệ thống liên minh đa phương toàn diện
với các nghĩa vụ tương ứng, chẳng hạn như NATO. Hơn nữa, không
giống như ở Thái Bình Dương, Mỹ hoàn toàn không có vị thế quyền lực
vững chắc nào ở Ấn Độ Dương.
 Các nhà phân tích Trung Quốc đã vạch ra những xung đột lợi ích kinh tế
giữa Hoa Kỳ và các thành viên Quad. Do đó, mục tiêu của chính sách
Trung Quốc phải là cải thiện quan hệ với các quốc gia trong Quad là Úc
và Nhật Bản. Đặc biệt, Ấn Độ được xác định là một điểm yếu của Quad,
vì quốc gia này đã cam kết tuân thủ các nguyên tắc không liên kết.
Về nguyên tắc, chính sách đối ngoại của Trung Quốc cho rằng, các quốc gia
trong khu vực không chỉ coi mình là mối đe dọa (như phía Hoa Kỳ tuyên bố),
mà còn là đối tác của nhiều dự án phát triển chung. Trung Quốc cho rằng, thực
chất, mối đe dọa chính sách quốc phòng nằm ở sự tiếp tay của các quốc gia cho
một hệ thống ngăn chặn do Mỹ dẫn đầu. Ngoài ra, chính sách đối ngoại của
Trung Quốc coi cuộc chiến kinh tế với Mỹ là nguy cơ nghiêm trọng hơn đối
với các lợi ích của nước này. Cuộc chiến kinh tế đã leo thang kể từ năm 2018.
Do đó, Trung Quốc có nhiều cách để phá hoại Học thuyết Ấn Độ Dương
- Thái Bình Dương của Hoa Kỳ - bằng cách chia tách Bộ tứ, cải thiện quan hệ
song phương với Nhật Bản, với ASEAN nói chung và các quốc gia ASEAN
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riêng lẻ. Hoặc thông qua Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP),
mà qua đó một khu thương mại tự do khổng lồ đã ra đời (Secretariat of Regional
Comprehensive Economic Partnership 2021). Chính sách đối ngoại của Trung
Quốc kể từ năm 2017 đã hướng tới cải thiện quan hệ với Nhật Bản và Ấn Độ.
Một nỗ lực tương tự vẫn chưa được thực hiện với Úc, nhưng Trung Quốc đã
cải thiện quan hệ với ASEAN và các quốc gia thành viên. Bên cạnh đó là sự
tồn tại của Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Người ta chưa rõ liệu
các biện pháp này có thực sự thay đổi quan niệm về Trung Quốc tại các quốc
gia ASEAN trọng yếu hay không. Tuy nhiên, nhìn chung Trung Quốc không
phản ứng trực tiếp với chính sách ngăn chặn mạnh mẽ của Mỹ, mà hướng vào
gia tăng sức ép đối với Hong Kong và Đài Loan. Theo quan điểm của Trung
Quốc, dù thế nào thì kể từ khi chính quyền Nixon nối lại quan hệ với họ, Mỹ
cũng theo đuổi chiến lược kép, vừa đối đầu vừa hợp tác. Đối với phía Trung
Quốc, trong những năm gần đây, rõ ràng chính sách của Mỹ đã đi theo hướng
đối đầu nhiều hơn.
1.5. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden
EU kỳ vọng lớn rằng, sự chấm dứt của chính quyền Donald Trump, một chính
quyền thất thường, sẽ đặt quan hệ Âu-Mỹ trở lại trạng thái tin tưởng lẫn nhau
và hồi sinh các hình thức hợp tác cũ. Nhưng họ đã thất vọng sau khi Joe Biden
làm tổng thống chưa đầy một năm. Chính sách của Biden đối với Trung Quốc
cũng không hề được đặt trên cơ sở hợp tác mới. Chiến dịch tranh cử giữa Trump
và Biden cho chiếc ghế tổng thống đã diễn ra dưới sự bảo trợ rõ ràng của phe
chống Trung Quốc: Trump mô tả dịch bệnh Covid-19 là do virus Trung Quốc
gây ra - đôi khi Joe Biden còn vượt mặt Trump trong những lời chỉ trích về
Trung Quốc. Sự leo thang của quan hệ song phương cũng do phía Trung Quốc
thúc đẩy: khi bắt đầu dịch bệnh nước này đã dập tắt một cuộc tranh luận trong
nước về virus gây bệnh, và như để đánh lạc hướng dân chúng, họ hướng mũi
dùi ra các nước bên ngoài. Điều này đã dẫn tới việc chấm dứt địa vị đặc biệt
của Hong Kong và gần đây nhất là tạo ra những mối đe dọa mới đối với Đài
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Loan. Căng thẳng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không có dấu hiệu dịu
đi sau khi Biden trúng cử. EU cần biết rằng, Biden có thể áp dụng một đường
lối chính sách kinh tế và đối ngoại thậm chí còn cứng rắn hơn đối với Trung
Quốc. Chính sách của ông sẽ nhất quán hơn chính sách thất thường của Trump,
bởi xét cho cùng, việc Biden lên nắm quyền lực có tác dụng chính là làm chính
sách kinh tế đối ngoại của Mỹ sẽ trở nên chuyên nghiệp, mạnh mẽ hơn (Braml
2021).
Chính sách của Washington trong bối cảnh này có hai điểm đặc trưng,
tạo thành một sợi chỉ xuyên suốt trong chính sách của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương
- Thái Bình Dương từ Obama đến Trump rồi tới Biden.
 Thứ nhất, sự cô lập Trung Quốc
Hai đảng ở Mỹ đều đồng thuận rằng, cần cô lập Trung Quốc không chỉ về mặt
chính sách quốc phòng mà quan trọng hơn phải ngăn chặn sự gia tăng kinh tế.
Theo quan điểm của Hoa Kỳ, không thể để Trung Quốc gia tăng tầm quan trọng
của nước này, đặc biệt trong các công nghệ mang tính quyết định - thay vì thúc
đẩy sự hội nhập giữa các siêu cường đang cạnh tranh về kinh tế, Mỹ đang thúc
đẩy sự chia cắt. Hoa Kỳ cố gắng hết sức để khiến Trung Hoa không có khả
năng tiếp cận và kiểm soát các ngành công nghệ quan trọng hiện tại và tương
lai. Điều này được chứng minh rất rõ ràng qua tranh chấp về công nghệ di động
5G của nhà cung cấp Huawei của Trung Quốc, mà nhìn chung Hoa Kỳ muốn
ngăn cản việc triển khai của Huewei. Giống như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo
(AI), 5G chỉ là một trong những công nghệ có tính quyết định với sự thay đổi
cơ bản các điều kiện khung đằng sau sự cạnh tranh kinh tế, công nghệ và quân
sự giữa các cường quốc. Do đó, Hoa Kỳ sẽ không từ bỏ nỗ lực củng cố vị trí
hàng đầu của mình so với Trung Quốc hoặc Châu Âu trong kiểm soát các công
nghệ quan trọng. Điều này sẽ dẫn đến các tiêu chuẩn công nghệ khác nhau ở
Hoa Kỳ và Trung Quốc, và trong tương lai các công ty Châu Âu sẽ phải lựa
chọn giữa một trong hai thị trường làm điểm đến.
 Thứ hai, sự coi nhẹ Châu Âu
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Bên cạnh những cử chỉ thân thiện hơn của chính quyền Biden so với Trump,
không có dấu hiệu nào cho thấy Hoa Kỳ sẽ kết nối chính sách Ấn Độ DươngThái Bình Dương với Châu Âu. Khu vực này không thực sự được đề cao, cả
với tư cách EU cũng như tư cách các quốc gia đơn lẻ. Hầu như không có gì
chứng minh cho điều này rõ hơn hai sự kiện quan trọng trong năm 2021.Thứ
nhất là việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Điều này đã được chính quyền
Trump đàm phán tại Doha vào tháng 2 năm 2020, được Biden thực hiện vào
năm sau đó. Trong mỗi trường hợp Hoa Kỳ đều không tham khảo ý kiến của
phía Châu Âu. Thứ hai là sự kiện thành lập AUKUS, tên viết tắt của 3 quốc gia
tham gia là Úc (Australia), Vương quốc Anh (UK) và Hoa Kỳ (US). AUKUS
là một liên minh quân sự ba bên được ký kết giữa các quốc gia nêu trên vào
tháng 9 năm 2021 (The White House 2021). Mục đích mà thỏa thuận hướng tới
là, Úc sẽ được hai bên còn lại hỗ trợ trong chế tạo và triển khai các tàu ngầm
được vũ trang thông thường nhưng chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ngoài ra,
sự hợp tác này nhằm trao đổi tri thức về các chủ đề trí tuệ nhân tạo, công nghệ
và không gian mạng. AUKUS chống lại Trung Quốc; nước này đã bày tỏ thái
độ phẫn nộ với thỏa thuận. Tuy nhiên, nước Pháp còn phản ứng gay gắt hơn,
tuy nước này là đối tác an ninh khu vực của Úc và vừa mới ký hiệp ước với Úc
vào năm 2016. Công ty quốc phòng Pháp Naval Group đã được ký hợp đồng
để cung cấp 12 tàu ngầm với động cơ diesel-điện trị giá khoảng 56 tỷ euro.
Việc vi phạm hợp đồng này đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm
trọng giữa Hoa Kỳ, Úc và Pháp, khiến Hoa Kỳ và Úc phải triệu tập đại sứ của
họ từ Washington và Canberra tới để tham vấn. Qua vụ bê bối quốc tế xung
quanh AUKUS và sự can dự đáng ngờ của Vương quốc Anh, một nước vốn chỉ
có một sự hiện diện nhỏ trong khu vực, ta thấy được rằng, Hoa Kỳ không chịu
nhún mình hợp tác với Châu Âu ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
2. Giải pháp của Châu Âu
Phải mất một thập kỷ để EU hoặc các quốc gia thành viên đề xướng học thuyết
về một không gian an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mãi tới năm
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2016, Pháp mới sử dụng khái niệm này trong một báo cáo chính thức, dường
như vì nước này có lãnh thổ và lãnh hải ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Các chuyên gia không ngừng thảo luận về khái niệm này, sau khi Hoa Kỳ dưới
thời Tổng thống Trump đưa ra các sáng kiến khơi mào. Câu hỏi đặt ra là liệu
Châu Âu hoặc các quốc gia thành viên có thể thực thi khái niệm này một cách
có lợi hay không. Điểm mấu chốt- không chỉ từ cuộc tranh luận này - đó là trật
tự quốc tế đang thay đổi đáng kể do Trung Quốc đã trỗi dậy và tuyên bố vị thế
cường quốc của mình. Đồng thời, Hoa Kỳ bắt đầu tách mình khỏi quan hệ đối
tác xuyên Đại Tây Dương với Châu Âu và tái thiết chính sách của mình trên
toàn cầu. Điều này khiến nền chính trị Châu Âu rơi vào tình thế khó xử:
 Một mặt, Châu Âu vẫn chia sẻ những điểm tương đồng lớn với Hoa Kỳ
(ví dụ như trong hệ thống chính trị và cũng trong việc coi trọng các quyền
con người và quyền công dân),
 mặt khác, khu vực này có những lợi ích lớn không kém trong tận dụng
các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc.
Điều này dẫn đến một khó khăn: làm thế nào để cân bằng giữa giữa hai cực của
hệ thống chính trị, mà ở đó Hoa Kỳ vẫn còn nhiều sự tương đồng với Châu Âu;
mặt khác, Châu Âu có nguy cơ làm tổn hại các mối quan hệ kinh tế và phát
triển thiết thực với Trung Quốc. Do đó, EU không thể thoát khỏi thế lưỡng nan
trong chính sách an ninh Ấn Độ - Thái Bình Dương. Đối với Pháp, là một cường
quốc khu vực ở Ấn Độ - Thái Bình Dương và đối với Đức, một nước có mối
quan hệ chặt chẽ với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, cần phải có sự cam kết mạnh
mẽ hơn. Hơn nữa, trước một thách thức lớn như vậy, cần phải có một sáng kiến
liên-Châu Âu.
Nhưng cam kết đó là gì? Nhìn chung, có thể giả định rằng cả EU nói
chung cũng như các quốc gia thành viên sẽ không thể xây dựng tiềm lực quân
sự đáng kể trong khu vực. Châu Âu đã phải đi một con đường khác:
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 Đầu tiên, Châu Âu phải tập trung vào những lĩnh vực mà Trung Quốc và
Hoa Kỳ sẽ coi nhẹ trong các chính sách đối đầu của họ: Chính sách khí
hậu, quản trị tốt và các vấn đề an ninh phi truyền thống.
 Thứ hai, EU nên đặt mình vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
như một nhân tố trung lập, ổn định, thực hiện chức năng thúc đẩy trật tự
quốc tế, các biện pháp an ninh phối hợp và thương mại tự do, trong bối
cảnh sự cạnh tranh cường quốc giữa Washington và Bắc Kinh.
Một lý do khác để Châu Âu theo đuổi một khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương độc lập, đó là chính sách thất thường của chính quyền Trump. Chính
sách này làm tổn hại tới trật tự quốc tế về nhiều mặt. Cùng với đó, từ đầu thiên
niên kỷ tới nay Châu Âu đã dành ngày càng nhiều nỗ lực để gia tăng chủ
quyền/quyền tự trị. Theo các chuyên gia, EU đang có ba lựa chọn về vấn đề Ấn
Độ Dương - Thái Bình Dương (Heiduk and Wacker 2020):
 EU sẽ tránh thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong chính sách
đối với khu vực, và trên cơ sở các chuẩn mực và lợi ích của riêng mình,
EU cố gắng hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ BRI và với Mỹ
thông qua FOIP. Điều này đòi hỏi EU phải khéo léo lèo lái hai cực quan
hệ của mình: họ bị Trung Quốc cáo buộc là tham gia vào chính sách ngăn
chặn của Mỹ, còn Mỹ tuyên bố EU đứng về phía Trung Quốc vì các lý
do kinh tế.
 EU chính thức hóa thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhưng
tái định nghĩa nó theo nghĩa lồng ghép lợi ích của Pháp với các lợi ích
của Châu Âu trong khu vực. Làm như vậy sẽ gián tiếp chuyển hóa vị thế
của Pháp thành vị thế của Châu Âu ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,
qua đó củng cố vị thế này. Vấn đề ở đây chủ yếu sẽ thuộc về nội bộ Châu
Âu, hoặc tùy thuộc vào việc Pháp có tiếp tục gia tăng những tham vọng
quyền lực của mình từ những năm 1950 theo cách của Châu Âu không.
 EU xây dựng khái niệm an ninh của riêng mình cho Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương, tập trung vào các chuẩn mực truyền thống của chính sách
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quản lý quốc tế. Hướng đi này sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ
hơn với các quốc gia trong khu vực về các vấn đề phát triển cơ sở hạ
tầng, duy trì tự do thương mại và chung chuyển hàng hóa, và tạo ra các
biện pháp xây dựng lòng tin. Tuy nhiên, một chính sách như vậy sẽ khó
có thể thể chế hóa, và nó đòi hỏi các biện pháp phối hợp liên hoàn trong
chính EU.
Những cân nhắc như vậy, cũng như việc Hoa Kỳ ngày càng phân cực trong
quan hệ với Bắc Kinh, ngay cả dưới thời Joe Biden, rõ ràng đã ảnh hưởng lớn
tới sự hình thành Chiến lược Hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương. Nguồn gốc chính xác của chiến lược vẫn chưa được làm rõ. Trước sự
ngạc nhiên của nhiều bộ phận công chúng - chiến lược này được Chủ tịch Ủy
ban Ursula von der Leyen trình bày trong Thông điệp Liên minh ngày 15 tháng
9 năm 2021 (Ursula von der Leyen 2021).
Tuy nhiên, chiến lược đã được thông qua tại Hội đồng Liên minh Châu
Âu vào ngày 19 tháng 4 năm 2021 (Council of the European Union 2021). Cuối
cùng, Ủy ban Châu Âu và Đại diện cấp cao công bố vào ngày 16 tháng 9 năm
2021, một ngày sau bài phát biểu của von der Leyen. Báo cáo chiến lược hợp
tác của EU ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có một phần mở đầu với các
nội dung:
 Thứ nhất là lý do xây dựng chiến lược này - đó là vì nhận thức được tầm
quan trọng chiến lược ngày càng lớn của một khu vực nằm giữa bờ biển
Đông Phi và các đảo Thái Bình Dương, đối với Châu Âu, trật tự quốc tế
và đối với các thách thức toàn cầu.
 Thứ hai, mục đích của chiến lược - nhằm xây dựng quan hệ đối tác trong
khu vực để thực thi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, giải quyết các thách
thức toàn cầu và đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
 Thứ ba, các nền tảng pháp lý quốc tế của chiến lược - thúc đẩy dân chủ,
pháp quyền và nhân quyền, thực thi các cam kết chung được quốc tế công
nhận, đặc biệt là các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Chương trình
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Nghị sự 2030 và Thỏa thuận Paris về Biến đổi Khí hậu(European
Parliament and European Council 2021).
Sau đây sẽ là các điểm chính của chiến lược.
Động cơ của EU trong việc tăng cường sự can dự của mình ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương (European Parliament and European Council 2021)
Phần này đề cập chi tiết tới động cơ đằng sau chiến lược, nhấn mạnh rằng bản
thân EU là một phần của khu vực do Pháp nắm giữ các lãnh thổ ở Ấn Độ Dương
và Thái Bình Dương. Các điểm sau được đánh dấu là trọng tâm:
 EU và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương gắn bó chặt chẽ với nhau và
cùng nhau tạo thành trung tâm kinh tế của thế giới.
 Căng thẳng đã gia tăng trong khu vực do các vận động địa chính trị trong
những năm gần đây, đặc biệt là tại các vùng lãnh hải có tranh chấp. Điều
này đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể của quân đội trong khu vực, mà Trung
Quốc đã đề cập công khai.
 Nói một cách tổng thể, người ta đã nhắc tới những nguy cơ mà các chế
độ độc tài gây ra đối với các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền, cũng
như các mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực từ các hoạt động
thương mại bất công, các áp lực kinh tế. Chỉ có cuộc khủng hoảng ở
Afghanistan được đề cập trực tiếp, vì nó gây đe doạ trực diện tới an ninh
Châu Âu.
 Tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực ở cấp độ song phương,
khu vực và đa phương được cho là cần thiết với an ninh Châu Âu. Điều
này gắn liền với nhu cầu gia tăng phạm vi tiếp cận chiến lược của Châu
Âu (theo nghĩa là phạm vi tiếp cận, ý nghĩa, tác động, sự liên kết) để đảm
bảo an ninh cho chuỗi cung ứng của Châu Âu.
Các nguyên tắc chỉ đạo của EU khi tham gia vào Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương (European Parliament and European Council 2021)
EU cam kết thực hiện một chính sách dựa trên các nguyên tắc dài hạn. Đây có
thể là một sự đối lập với các chính sách thời Trump, vì các nguyên tắc của EU
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được xây dựng từ nhiều thể chế và thỏa thuận liên quốc gia và siêu quốc gia,
nhằm đảm bảo trật tự quốc tế dựa trên luật lệ:
Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), Thỏa thuận Paris về Biến đổi
Khí hậu, Công ước Đa dạng Sinh học, Liên hợp quốc, Các thể chế Bretton
Woods, Liên minh Châu Phi ở Tây Ấn Độ Dương, Tổ chức Lao động Quốc tế
và luật nhân đạo quốc tế bao gồm sự ủng hộ cho dân chủ, quyền con người và
quyền công dân. Afghanistan và cuộc khủng hoảng Rohingya một lần nữa lại
được nhấn mạnh.
Cách tiếp cận của EU đối với quan hệ đối tác và hợp tác trong khu vực
(European Parliament and European Council 2021)
Phần này đề cập tới các quan hệ đối tác và hợp tác mà EU đã và đang có ý định
phát triển hơn nữa. Trong bối cảnh này, ASEAN được trao một vị trí trung tâm.
Hơn nữa, các Hiệp định Đối tác và Hợp tác song phương (PCA) sẽ được thiết
lập với các quốc gia riêng lẻ như Thái Lan, Malaysia và Maldives. Ngoài ra,
EU công bố rằng sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với cộng đồng các quốc gia hay từng
quốc gia, nếu quốc gia đã có chiến lược của riêng họ trong khu vực - theo thứ
tự bảng chữ cái là ASEAN, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, New
Zealand, Vương quốc Anh và Úc. Với Nhóm Quad, EU không hướng tới quan
hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn, mà chỉ hợp tác về công nghệ và phát triển
vaccine. Một tiểu mục của chiến lược được dành cho Trung Quốc, nước mà EU
kêu gọi tăng cường hợp tác. Tuy nhiên, một phần văn bản chiến lược cũng nhắc
tới những khác biệt về vấn đề nhân quyền và nhấn mạnh những điểm tương
đồng với các quốc gia khác có cùng mối quan tâm.
Để xem chi tiết các cuộc thảo luận, xin tham khảo tài liệu gốc. Những
điểm quan trọng nhất được tóm tắt ở đây là:
 Tầm quan trọng chiến lược của Ấn Độ Dương đối với sự chung chuyển
hàng hóa (cửa ngõ cho Châu Âu vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương),
một nơi chứa đựng một nguồn tài nguyên đáng kể.
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 Vai trò trung tâm của ASEAN đối với EU trong các vấn đề chính trị, an
ninh, kinh tế, môi trường, khí hậu và văn hóa xã hội cũng như kết nối.
 Tăng cường hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương trên cơ sở Hiệp
định Đối tác với Tổ chức các quốc gia Châu Phi, Caribbean và Thái Bình
Dương (ACP), để nối tiếp Hiệp định Cotonou, kết hợp với một Hiệp định
Đối tác Kinh tế EU.
Bảy lĩnh vực ưu tiên khi EU tham gia sâu hơn vào khu vực (European
Parliament and European Council 2021)
Báo cáo kết thúc bằng việc xác định bảy lĩnh vực ưu tiên hành động cho EU ở
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương:
 Sự thịnh vượng bền vững và toàn diện;
 Chuyển đổi xanh;
 Quản trị đại dương;
 Quản trị kỹ thuật số và quan hệ đối tác;
 Tính kết nối;
 An ninh và quốc phòng;
 An ninh con người.
Cần lưu ý rằng an ninh và quốc phòng chỉ là một trong số nhiều phần của chính
sách của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Về mặt này, chiến
lược này giống với BRI của Trung Quốc hơn, nhưng không đề cập trực tiếp đến
nó. Ngược lại, nó có sự khác biệt đáng kể so với FOIP của Mỹ, khi FOIP hướng
chủ yếu vào quân sự. Về mặt này, do khả năng quân sự yếu hơn, cách tiếp cận
của EU là khá thực tế. Tuy nhiên, EU đã công bố các biện pháp nhằm tăng
cường sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực, đặc biệt là hải quân, theo
đánh giá ban đầu về dự án Phối hợp Hiện diện Hàng hải của EU (CMP). EU có
ý xác lập các Khu vực Hàng hải Quan yếu ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
và phát triển hợp tác trong lĩnh vực này với các đối tác trong khu vực. Hơn nữa,
tiềm lực khu vực trong các vấn đề an ninh hàng hải và quan hệ đối tác với
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ASEAN nói riêng sẽ được thúc đẩy. Các vấn đề an ninh phi truyền thống, chẳng
hạn như an ninh mạng, khủng bố và thao túng thông tin có chủ đích, cũng được
đề cập. Hộp 2 tóm gọn thông tin về các biện pháp quan trọng nhất do chính EU
lên kế hoạch và công bố.
Hộp 2: Những điểm nổi bật về đề xuất hành động của EU


Tương tác với các đối tác Ấn Độ - Thái Bình Dương để xây dựng chuỗi giá trị toàn
cầu bền vững và linh hoạt hơn, bằng cách đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế và
thương mại, đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn và quy định công nghệ phù hợp với
các giá trị và nguyên tắc của EU.



Hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại của EU với Úc, Indonesia và New Zealand;
nối lại đàm phán thương mại và bắt đầu đàm phán đầu tư với Ấn Độ; hoàn thành Hiệp
định Đối tác Kinh tế với Cộng đồng Đông Phi; đánh giá khả năng có thể nối lại đàm
phán thương mại với Malaysia, Philippines và Thái Lan, và cuối cùng là đàm phán
một hiệp định thương mại liên khu vực với ASEAN.



Hoàn tất các Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) với Malaysia và Thái Lan; bắt đầu
các cuộc đàm phán PCA với Maldives và hoàn thiện Hiệp định Đối tác sắp tới của
EU với Châu Phi, Caribbean và Thái Bình Dương (ACP).



Kiện toàn các Liên minh và Đối tác Xanh với các đối tác Ấn Độ - Thái Bình Dương
để sẵn sàng, quyết liệt chống biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường.



Tăng cường quản trị đại dương trong khu vực, bao gồm tăng cường hỗ trợ hệ thống
quản lý và kiểm soát nghề cá của các nước Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chống
đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định và thực hiện
các Hiệp định Đối tác Thủy sản Bền vững.



Mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác kỹ thuật số với các đối tác Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương, cũng như tìm kiếm khả năng với các Thỏa thuận Đối tác Kỹ thuật số
mới.



Đẩy mạnh thực hiện Quan hệ Đối tác Kết nối với Nhật Bản và Ấn Độ; hỗ trợ các đối
tác thiết lập môi trường pháp lý phù hợp, tạo điều kiện huy động các nguồn tài trợ
cần thiết để cải thiện kết nối trên thực địa giữa Châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương.



Tăng cường hợp tác về nghiên cứu và đổi mới trong khuôn khổ Chương trình
‘Horizon Europe’; liên kết chương trình này với các đối tác Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương đủ điều kiện như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Singapore.



Tìm hiểu các cách thức để đảm bảo các nước thành viên EU tăng cường các lực lượng
hải quân, nhằm giúp bảo vệ các tuyến đường biển phục vụ liên lạc và tự do hàng hải
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ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường năng lực của các đối tác
Ấn Độ Dương trong việc đảm bảo an ninh hàng hải.


Tăng cường hỗ trợ các hệ thống y tế và khả năng sẵn sàng ứng phó với đại dịch của
các quốc gia kém phát triển nhất trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương,
tăng cường hợp tác nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm trong bối cảnh chương trình
nghiên cứu Horizon Europe.

Nguồn: Joint Communication to the European Parliament and the Council. The
EU strategy f or cooperation in the Indo -Pacific.
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/jointcommunication_2021_24_1_en.p
df . 17.

3. Kết luận
Ta khó có thể đánh giá toàn diện được chiến lược của Châu Âu cho khu vực
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hiện nay. Quan điểm riêng của tác giả cũng
liên quan tới mục đích đó: Tác giả cho rằng việc gia tăng chủ quyền/sự tự chủ
của Châu Âu là một điều tất yếu, cần thiết. Điều này không nhằm biến Châu
Âu thành một siêu cường hiếu chiến, nhưng ít nhất là thành một khu vực có thể
khẳng định mạnh mẽ hơn lợi ích của mình trước các cường quốc ngày nay là
Mỹ, Trung Quốc và Nga. Có thể thực hiện điều này thông qua cam kết bền
vững đối với một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, với các quyền con người và
thiên nhiên, các điều kiện khung dành cho thương mại công bằng và minh bạch,
và nếu cần, thực hiện chính sách quốc phòng truyền thống trong khuôn khổ các
hiệp ước đa phương. Bởi lẽ, trên quy mô toàn cầu, ngay cả các siêu cường Châu
Âu trước đây là Đức, Pháp hay Vương quốc Anh (ngoài EU) đều khó có thể
đóng vai trò những chủ thể toàn cầu. Tuy nhiên, cần phải bảo vệ lợi ích của
Châu Âu. Cần có những biện pháp cụ thể để chứng minh cho những lời khẳng
định lặp đi lặp lại trong nhiều năm rằng, Châu Âu có nhiều khả năng tự thúc
đẩy nền an ninh của chính mình. Nhu cầu này dựa trên những kết luận được rút
ra từ khi Liên Xô sụp đổ và Chiến tranh Lạnh kết thúc:
Châu Âu vẫn là một gã khổng lồ về kinh tế, nhưng về mặt chính trị thế
giới, khu vực này nằm ở hạng dưới. Nếu EU không muốn bị lép vế trong việc
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đại diện chính đáng cho lợi ích của các quốc gia thành viên trong những thập
kỷ tới, họ phải hành động ngay từ bây giờ.
Điều này càng quan trọng hơn bởi trung tâm quyền lực toàn cầu đã dịch
chuyển từ thế lưỡng cực của khu vực xuyên Đại Tây Dương và Đông Âu sang
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Quyền lực chính trị đang tuân theo sự dịch
chuyển trọng tâm kinh tế.
Nhìn chung, thế giới đang trải qua sự thay đổi địa chính trị và địa kinh tế
nhanh chóng: các siêu cường cũ như Hoa Kỳ đang mất dần tầm quan trọng,
những siêu cường khác như Nga đang tái trỗi dậy và những cường quốc mới
đang nổi lên, đặc biệt là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Yếu tố quan trọng nhất đối với Châu Âu trên thực tế không phải là sự trỗi
dậy của Trung Quốc như một cường quốc (điều này đã được dự đoán từ những
năm 1970), mà là sự xa cách ngày càng lớn trong quan hệ với Mỹ. Các chính
quyền của George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump và hiện nay Joe
Biden có thể được đánh giá khác nhau trong các chính sách đối ngoại của cá
nhân họ - nhưng trong duy trì mối quan hệ song phương với Châu Âu (cho đến
nay), họ đều gây thất vọng. Nhiều thái độ tích cực của giới chính trị ở Châu Âu
đối với Hoa Kỳ chỉ là dĩ vãng cách đây 30 năm. Do đó, chiến lược tổng thể của
EU đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trọng tâm ta đang nói tới, là một
chỉ báo thú vị:
 đối với mối quan hệ đang thay đổi giữa EU với Hoa Kỳ,
 đối với việc hoạch định chính sách với Trung Quốc của Châu Âu,
 đối với sự quan yếu của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với Liên minh
Châu Âu và các quốc gia thành viên và quan trọng không kém:
 đối với khát vọng chủ quyền / tự trị của Châu Âu.
Nếu xem xét kỹ hơn các lựa chọn thay thế của phía Châu Âu đã nêu trên (dựa
trên phân tích báo cáo chiến lược ở trên), khái niệm này của EU mang tính thoả
hiệp trên ba khía cạnh sau:
 Đối với việc giữ khoảng cách (equidistance):
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EU không hành động theo hướng giữ khoảng cách, mà sử dụng thuật ngữ Ấn
Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, khối này vừa nhấn mạnh các chuẩn
mực và lợi ích của riêng mình, vừa tuyên bố sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên
trong khu vực về chính sách an ninh và kinh tế. Báo cáo chiến lược của EU
không coi Hoa Kỳ là trọng tâm - đây là một điều đáng chú ý. Đối với EU, thứ
quan trọng hơn Trung Quốc và Hoa Kỳ chính là các quốc gia trong khu vực và
đặc biệt là liên minh ASEAN.
 Đối với sự trùng lặp lợi ích của Châu Âu ở Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương với lợi ích của Pháp:
Khái niệm này hoàn toàn không đánh đồng Pháp với các lợi ích của Châu Âu.
Tuy nhiên, báo cáo chiến lược đã công nhận vị thế của Pháp là quốc gia EU
duy nhất có quyền sở hữu lãnh thổ trong khu vực. Do đó, hợp tác với các bên
trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng, nhưng không
phụ thuộc hoàn toàn vào vị thế của Pháp: có thể sử dụng các hình thức hợp tác
đa dạng về kinh tế, công nghệ, giao thông, phát triển, bảo vệ môi trường, v.v.
Khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mang tính liên-Châu Âu, với trọng
tâm nhấn vào sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, qua đó tìm cách tận dụng
vị trí đứng giữa cuộc xung đột này; đây cũng là lợi ích của không chỉ Pháp mà
còn của Đức.
 Với sự tự chủ của chiến lược Châu Âu đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương:
EU đã xác định khái niệm an ninh của riêng mình cho Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương, trong đó tập trung vào các quy phạm quản trị quốc tế, bảo vệ môi
trường, tự do các vùng biển và thương mại, và đặc biệt là nhân quyền (điều này
cũng rõ ràng nhắm vào Trung Quốc). Khái niệm này sẽ được hiện thực hóa
bằng cách tăng cường hợp tác với những cường quốc nào không muốn theo
đuổi quan hệ đơn phương với Trung Quốc hoặc Mỹ. Chiến lược của EU hướng
vào một cường quốc thứ ba, đặc biệt là thông qua hợp tác với ASEAN. Bằng
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cách này, EU thực sự đang khẳng định một vị thế của riêng mình, khác biệt rõ
so với các cách tiếp cận tương ứng của Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Theo đó, khái niệm này chắc chắn là một bước tiến đáng chú ý, vì trên
thực tế, trước việc NATO tuyên bố bảo vệ Mỹ sau vụ 11/9 và cuộc can thiệp
vào Afghanistan, EU không còn muốn đứng chung hàng ngũ với Mỹ. EU không
đứng về phía Hoa Kỳ, nhưng cũng xác định khoảng cách rõ ràng với Trung
Quốc. Cần thêm thời gian để đánh giá báo cáo chiến lược này được hiện thực
hoá tới mức độ nào.
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Chương 2
Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Pháp
Nguyễn Thị Hạnh
Mở đầu
Trong những năm gần đây, thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” đã
được đề cập rộng rãi giữa các nhà báo, các học giả, các chính trị gia ở Mỹ,
Pháp, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia liên quan đến một không gian rộng lớn
kết hợp giữa Khu vực Ấn Độ Dương (IOR) và khu vực phía Tây Thái Bình
Dương (WP), được nối với nhau bởi Biển Đông, nhằm phục vụ các mục tiêu
quân sự, ngoại giao và kinh tế của các nước. Mặc dù người Úc đã sử dụng thuật
ngữ 'Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương' trước đó, thuật ngữ này được chính
thức giới thiệu và giải thích trong một bài báo học thuật có tựa đề 'An ninh của
các tuyến đường biển: Triển vọng cho hợp tác Ấn Độ - Nhật Bản', được xuất
bản trong ấn bản tháng 1 năm 2007 của tạp chí Phân tích chiến lược của Viện
Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng (IDSA), ở New Delhi. Ý tưởng Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương sau đó đã được sử dụng trong bài phát biểu của Thủ
tướng Abe trước Quốc hội Ấn Độ, nói về “nơi hợp lưu của Ấn Độ Dương và
Thái Bình Dương”.
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang thay thế Châu Á - Thái Bình
Dương như một khuôn khổ lấy Hoa Kỳ làm trung tâm cho trật tự khu vực.
Trong cuộc cạnh tranh để xác định châu Á về mặt khái niệm, việc mở rộng về
mặt địa lý có các mục tiêu chiến lược: quản lý sự trỗi dậy của Trung Quốc đồng
thời cũng thu hút các đồng minh của Mỹ trong một khu vực bao trùm. Đặc biệt,
sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc và việc khởi động chiến lược
“Chuỗi Ngọc trai” vào năm 2005 nhằm tăng cường sự hiện diện hải quân của
nước này đã khiến nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Mỹ, Ấn Độ, Nhật
Bản và các quốc gia ASEAN lo ngại. Thuật ngữ này được đề cao dưới thời
Tổng thống Trump khi chính quyền Hoa Kỳ ban đầu mở rộng “Châu Á - Thái
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Bình Dương” sang “Ấn Độ Dương - Châu Á Thái Bình Dương”, bao gồm Ấn
Độ Dương và Thái Bình Dương, đặc biệt là đưa New Delhi – một đối thủ của
Trung Quốc vào kiến trúc an ninh toàn khu vực (Khurana 2017).
Do Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng có tầm quan trọng về
mặt chiến lược và kinh tế, các quốc gia trên thế giới đang phát triển các kế
hoạch mới để giải thích cho sự can thiệp của họ, trong khi các quốc gia trong
khu vực cố gắng quản lý các động lực mới.
Pháp đã tham gia sớm vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Từ những năm 1990, Pháp đã tham gia vào các cuộc đối thoại song phương và
đa phương cấp cao như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nam Thái Bình Dương
hay Hội nghị chuyên đề Hải quân ở Ấn Độ Dương; đã phát triển quan hệ đối
tác quân sự thông qua các cuộc tập trận chung trên biển. Quan hệ đối tác chiến
lược của Paris với New Delhi và Canberra thể hiện kết quả tốt đẹp của những
nỗ lực ngoại giao lâu dài của nước này.
Trong Chiến tranh Lạnh, Pháp đã tìm cách cung cấp cho Ấn Độ các lựa
chọn bán vũ khí (ví dụ như máy bay chiến đấu và các tàu ngầm) để giảm sự
phụ thuộc quân sự của Ấn Độ vào Liên Xô. Sau Chiến tranh Lạnh, Paris đã trở
thành đối tác quốc phòng lớn của New Delhi và sau đó thúc đẩy mối quan hệ
chiến lược giữa hai bên. Pháp cũng là một trong số rất ít những nước ủng hộ
chương trình vũ khí hạt nhân của Ấn Độ, như Tổng thống Jacques Chirac “đã
mô tả việc Ấn Độ bị loại ra khỏi trật tự hạt nhân toàn cầu là một điều bất thường
cần phải được sửa đổi”(Sood 2019).
Như một hệ quả của những động thái ổn định, Paris cuối cùng đã chính
thức áp dụng khái niệm “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” vào năm 2018,
đưa Pháp trở thành quốc gia EU đầu tiên áp dụng khái niệm này (Morcos
2021a). “Được Tổng thống Macron đưa ra trong bài phát biểu tại Garden Island
ở Sydney vào tháng 5 năm 2018, chiến lược của Pháp đối với khu vực Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương đã trở thành một trong những ưu tiên trong hành
động quốc tế của nước này” (Ambassade de France en Australie 2021).
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Mặc dù lợi ích của Pháp - trên danh nghĩa chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương không phải là mới, nhưng nó phản ánh một tầm nhìn toàn
diện hơn về khu vực này chứ không chỉ đơn thuần là sự thay đổi thuật ngữ. Đối
với một số nhà nghiên cứu, chiến lược này được coi là một phần của cái gọi là
vòng xoay của Pháp đến châu Á, hay sự trở lại địa thế trong quá khứ của Pháp.
Thứ nhất, chiến lược của Pháp sử dụng tài sản và hiểu biết lịch sử của quốc gia
này ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương để tự nhận mình là một cư dân hợp
pháp và một cường quốc dân chủ hơn là một cường quốc thuộc địa lỗi thời. Thứ
hai, địa chính trị cho phép Pháp điều lực lượng hải quân của mình vào Bắc Ấn
Độ Dương, Biển Đông và Tây Thái Bình Dương, qua đó bảo vệ các lợi ích và
tài sản của Pháp (lãnh thổ và dân số, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế), tái
khẳng định quyền tự do hàng hải và trật tự đa cực, và đạt được sự tín nhiệm.
Ngoài ra, theo một quan điểm hiện thực khác, điều gây ra sự thay đổi trong
thuật ngữ và làm tăng thêm sự quan tâm của Pháp đối với khu vực Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương, chắc chắn là sự ngạo mạn của Trung Quốc vốn
được coi là mối đe dọa đối với chủ nghĩa đa phương và trật tự dựa trên luật lệ
quốc tế. Để thực hiện chiến lược này, Pháp đã tăng cường quan hệ đối tác song
phương và đa phương, nhất là về an ninh, quốc phòng; và nhường đường cho
việc triển khai hải quân.
Sau chuyến thăm Úc của Macron, cựu giám đốc Văn phòng Đánh giá
Quốc gia Úc, Allan Gyngell, lập luận rằng “khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương không tồn tại. Giống như Châu Á - Thái Bình Dương hay chính Châu
Á, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chỉ đơn giản là một cách để các chính phủ
xác định một môi trường quốc tế phù hợp với các mục tiêu chính sách của họ
trong những hoàn cảnh cụ thể”. Nói cách khác, Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương không phải là một khu vực địa lý được xác định trước “trong đó các
chiến lược quốc gia phù hợp”. Thay vào đó, chiến lược của các quốc gia sẽ xác
định và tận dụng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Grare 2020). Do
đó, chương này sẽ làm sáng tỏ các động cơ chính sách và vai trò của Pháp trong
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khu vực, thông qua các lý thuyết chính trong quan hệ quốc tế (chủ nghĩa hiện
thực, chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa kiến tạo). Phần này cũng chỉ ra những điểm
khác biệt trong cách tiếp cận khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của
Pháp so với châu Âu và nước Mỹ. Hơn nữa, việc Việt Nam trở thành đối tác
quan trọng của Pháp và những phát triển tích cực gần đây trong mối quan hệ
của hai quốc gia sẽ là một phần đáng chú ý của nghiên cứu này.
1. Những động lực và những vai trò của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương của Pháp
1.1. Cách tiếp cận theo chủ nghĩa hiện thực: Một động thái chính trị thực
tế
 Một cường quốc cư trú hợp pháp bảo vệ lợi ích quốc gia và nỗ lực tạo
ảnh hưởng
Dưới thời của chính quyền của Macron, chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương của người Pháp đã được xây dựng dựa trên địa lý chung và các quan hệ
đối tác song phương lâu đời trong khu vực và chú trọng nhiều hơn đến "những
lợi ích của người Pháp". Trên cơ sở các đặc điểm địa lý, Pháp đã tự coi mình là
một "cường quốc thường trú" trong khu vực và nỗ lực để thúc đẩy lợi ích của
nước này. Không giống như các quốc gia thành viên châu Âu khác, Pháp là
quốc gia duy nhất vẫn còn có lãnh thổ trong khu vực, “trải dài từ bờ biển phía
Đông của châu Phi (Mayotte, quần đảo Scattered và La Réunion) đến các lãnh
thổ Nam và Nam Cực của Pháp và đến Nam Thái Bình Dương (Vanuatu, New
Caledonia, Wallis & Futuna và Polynesia thuộc Pháp) đến tận quần đảo
Clipperton ngoài khơi Trung Mỹ”. Đối với Bộ Quân đội Pháp, Ấn Độ Dương Thái Bình Dương có sự gắn kết địa chiến lược, được kế thừa từ lịch sử lâu đời.
Các tuyến đường hàng hải quan trọng chạy từ Indonesia đến Madagascar, từ
Oman đến Singapore, từ Nhật Bản đến Úc, và từ Trung Quốc đến Polynesia,
và kết nối các cơ quan kinh tế và nhân khẩu lớn nhất trong thế kỷ XXI.
(Ministère des Armées, n.d) Bên cạnh đó, đây còn là nơi sinh sống của 1.6 triệu
công dân Pháp. Hơn 90% vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Pháp nằm ở Ấn
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Độ Dương và Thái Bình Dương, tạo nên vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ hai
trên toàn thế giới (Wacker 2021).
Đáng chú ý, Pháp duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở Ấn Độ Dương
- Thái Bình Dương bao gồm 7,000 quân nhân, 15 tàu chiến và 38 máy bay –
nhiều hơn tất cả 26 quốc gia thành viên EU khác cộng lại(Rej 2021;Le Corre
2021).
Theo chiến lược chính thức, Pháp đã quản lý “mạng lưới 18 phái bộ quốc
phòng do các tùy viên quốc phòng dẫn đầu, được công nhận ở 33 quốc gia, và
khoảng 15 cán bộ thông tin liên lạc và hợp tác,” để “đảm bảo phạm vi địa lý có
thể giám sát việc bảo vệ và an ninh cho công dân Pháp và các vùng lãnh thổ
của Pháp” (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 2021). Trong
những năm gần đây, các hoạt động của Hải quân Pháp đã leo thang với các
cuộc tuần tra thường xuyên và các cuộc tập trận chung, làm tăng cường tham
vọng của Pháp trở thành một bên tham gia thực sự và có cam kết trong khu vực.
Pháp tuyên bố các ranh giới quốc gia và tài sản của nước này vượt ra ngoài
châu Âu, trong phạm vi cả hai đại dương thông qua 'các tỉnh hải ngoại'
(départements d'outre-mer), 'các cộng đồng hải ngoại' (Collevités d'outre-mer)
và 'các lãnh thổ hải ngoại' (Leadersires d'outre -môi). Điều này được nhắc lại
trong bài phát biểu của Tổng thống Macron vào tháng 5 năm 2018 rằng Pháp
“là một cường quốc của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trên tất cả
các vùng lãnh thổ này, New Caledonia, Wallis và Futuna, Polynesia thuộc
Pháp cũng như Mayotte và Reunion và Vùng đất phía Nam và Nam
Cực.”(Élysée 2018). Ngoài ra, Paris cũng đề cập rằng tỉnh hải ngoại của quốc
gia này (Réunion, Mayotte, New Caledonia, Polynesia) bầu ra các đại diện cho
Quốc hội và Thượng viện - nhằm cố gắng chứng tỏ rằng Pháp không phải là
một cường quốc thuộc địa mà là một cường quốc dân chủ hợp pháp ở khu vực
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
 ‘Một cường quốc cân bằng’ (puissance d’équilibre) mong manh
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Một trong những lý do khiến Pháp gia tăng cam kết được cho là sự trỗi
dậy của Trung Quốc. Thay vì lập trường thiếu linh hoạt đối với Trung Quốc,
Pháp chọn "cách tiếp cận cân bằng" sử dụng sự nổi trội về quân sự và ngoại
giao của nước này.
“Pháp chia sẻ nỗi lo của Mỹ về năng lực quân sự ngày càng tăng và chủ
nghĩa đơn phương của Trung Quốc có thể gây ra mối đe dọa đối với lợi ích của
Pháp trong dài hạn. Nhiều tài liệu và phát biểu chính thức được công bố hoặc
phát biểu kể từ khi Macron nhậm chức tổng thống đã cảnh báo chống lại tham
vọng bá quyền của Bắc Kinh. Trong một bài phát biểu vào ngày 4 tháng 11
năm 2018, ông tuyên bố "ở khu vực này của thế giới, Trung Quốc đang xây
dựng quyền bá chủ của mình ... chúng ta phải làm việc với Trung Quốc ...
Nhưng nếu chúng ta không tự tổ chức lấy, nước này sẽ sớm trở thành bá quyền
sẽ làm giảm đi những quyền tự do của chúng ta, những cơ hội của chúng ta là
điều mà chúng ta sẽ phải gánh chịu” (Congressional Research Service 2021).
Trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Trung Quốc vào năm 2018,
ông đã nói rõ rằng dự án Vành đai và Con đường “không thể là những dự án
của một sự bá quyền mới sẽ biến những nước mà họ qua đi thành những nước
chư hầu”, đề nghị châu Âu nên thận trọng về quan hệ thương mại với Trung
Quốc (Rose 2018). Đổi lại, các nhà bình luận Trung Quốc chỉ trích việc triển
khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp là "theo chân Mỹ
để kiềm chế Trung Quốc". Tuy nhiên, Pháp không chủ đích tìm kiếm bất kỳ sự
thù địch nào có thể khiến Trung Quốc nản lòng trong các cuộc đàm phán trong
khu vực và ở châu Âu. Không giống như chiến lược của Mỹ có xu hướng vừa
đối đầu vừa quân sự hóa quá mức, quan điểm của Pháp là không chống lại cũng
không kiềm chế Trung Quốc. Pháp nghiêng về một trật tự đa cực ổn định, dựa
trên quy tắc, sự di chuyển tự do của con người và hàng hóa được chia sẻ bởi
hầu hết các nước trong khu vực(Nicolas 2019). Vào giữa lúc cao trào của cạnh
tranh Trung - Mỹ, Pháp đã đủ khôn ngoan để không can dự sâu vào cuộc cạnh
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tranh có hệ thống giữa Bắc Kinh và Washington cũng như tránh mọi khả năng
có thể bị thiệt thòi trong quá trình chuyển hướng sang khu vực này.
Mãi cho đến khi đại dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn và khiến nhiều
người tử vong, Macron mới lên tiếng phản đối Trung Quốc. Tháng 4 năm 2020,
ông đã nêu quan ngại về cách xử lý và tính minh bạch của Trung Quốc đối với
đại dịch. Tháng 7 năm 2020, Paris đã tiếp tục kêu gọi một cuộc điều tra quốc
tế, độc lập về việc Trung Quốc đối xử với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ
(Uyghur). Vào tháng 8 năm 2020, Pháp cấm Huawei cung cấp thiết bị 5G, cam
kết loại bỏ hoàn toàn công nghệ Huawei khỏi các mạng viễn thông của Pháp
vào năm 2028(Swanström, Duggal, and Panda 2020).
Việc tăng cường hợp tác quân sự cũng là một phần trong nỗ lực của Pháp
nhằm thách thức các yêu sách về chủ quyền hàng hải đơn không có cơ sở pháp
lý ẽo ràng của Trung Quốc trong khu vực và khẳng định lại quyền tự do hàng
hải. Tại Đối thoại Shangri-La 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Le Drian đã đề cập
đến các thỏa thuận an ninh với “các đối tác của chúng tôi, đặc biệt là Ấn Độ,
Úc, Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia và Nhật Bản”. Sự vắng mặt của Trung Quốc
trong danh sách “đối tác” của Le Drian là dễ thấy. Phát biểu tại Đối thoại
Shangri-La 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly nhấn mạnh Pháp sẵn
sàng bảo vệ các lợi ích chủ quyền của mình trong khu vực và đảm bảo sự ổn
định trước sự cạnh tranh giữa các cường quốc bằng cách sử dụng các khí tài
quân sự và cơ chế đa phương. Nhưng bà cũng chia sẻ lập trường vững chắc đối
với việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, lưu ý rằng hải quân Pháp sẽ tiếp
tục hành trình hơn hai lần một năm trên biển. Quyết định neo đậu tàu sân bay
Charles de Gaulle ở Singapore trong suốt Đối thoại Shangri-La 2019 cũng nhấn
mạnh thành tố quân sự trong chiến lược của Pháp (Ministre des Armées 2019).
Bên cạnh đó, Pháp tỏ rõ coi trọng hợp tác an ninh với các đồng minh
quan trọng và sẵn sàng chia sẻ gánh nặng trong các vấn đề an ninh. Nước này
tiếp tục thực hiện các hoạt động hải quân thường xuyên thông qua các cuộc tập
trận chung, huấn luyện và tuần tra tàu ngầm. Ví dụ, nhiệm vụ kéo dài năm tháng
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Jeanne D'Arc 2018 - “việc triển khai diễn ra ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương, một khu vực rất quan trọng đối với Pháp và các lợi ích chiến lược
của nước này” (Ministre des Armées 2018) có thời gian lưu trú đặc biệt kéo dài
ở Biển Đông trong tháng 6 năm 2018, thực hiện Hoạt động Tự do Hàng hải
(FONOP) gần quần đảo Trường Sa, và bị các tàu Trung Quốc bám đuôi ở đó
(Scott 2019). Các hoạt động triển khai của Hải quân Pháp đặc biệt căng thẳng
ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong vài năm qua. Các sự kiện
hàng năm đáng chú ý là cuộc tập trận La Pérouse ở Vịnh Bengal, cuộc tập trận
Croix du Sud ở New Caledonia và quân đội Pháp tham gia thường xuyên vào
các cuộc tập trận song phương và đa phương (cuộc tập trận Varuna với Ấn Độ
và cuộc tập trận Pitch Black do Úc tổ chức).
Theo sau nền tảng của Nhóm Quad, vào năm 2018, Macron tiết lộ tầm
nhìn của tổng thống này về một 'Trục Paris - Delhi - Canberra' - một nhóm mới
đóng vai trò cân bằng với sự hung hăng của Trung Quốc. Macron đã chọn công
bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp trong bài phát biểu
của mình tại căn cứ Garden Island ở Sydney, báo hiệu rằng Úc sẽ trở thành một
trong những đối tác quan trọng của Pháp trong nỗ lực của nước này (Pajon
2021). Trong khi đó, Ấn Độ là thị trường lớn thứ hai thế giới về xuất khẩu vũ
khí quốc tế. Và Macron trước đây thậm chí đã bày tỏ mong muốn thay thế
Vương quốc Anh như là 'cửa ngõ' của Ấn Độ vào châu Âu (Swanström, Duggal,
and Panda 2020). Sau đó, ngày 9 tháng 9 năm 2020, Ấn Độ, Pháp và Úc đã bắt
đầu đối thoại ba bên để đảm bảo một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa
bình, an ninh, thịnh vượng và dựa trên luật lệ”(Ministry of External Affairs
2020). Ví dụ, sự hợp tác chắc chắn sẽ mang lại lợi ích kinh tế, giảm bớt sự phụ
thuộc vào thị trường Trung Quốc và tạo ra những hợp tác kinh tế ba bên giữa
các đối tác. Ngoài ra, quốc phòng sẽ là trọng tâm chính của ba bên nhằm thúc
đẩy ổn định và tự do hàng hải trong khu vực này nơi mà sự hiện diện của hải
quân Trung Quốc đã tăng lên trong những năm gần đây. Trung Quốc cũng đã
thành lập căn cứ hải quân ở Djibouti (một quốc gia nói tiếng Pháp) và thường
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xuyên cử các tàu chiến, tàu ngầm và các tàu thu thập thông tin tình báo đến Ấn
Độ Dương. Để đối phó với những rủi ro an ninh này, Pháp tiếp tục tổ chức hoặc
tham gia các cuộc tập trận quan trọng với Hải quân Ấn Độ và Úc, bao gồm cả
cuộc tập trận Varuna bắn đạn thật và chống tàu ngầm lớn nhất từ trước đến nay
với Ấn Độ (bao gồm cả tàu sân bay của họ, được tổ chức ngoài khơi đảo
Reunion năm 2018) ở biển Ả Rập; một cuộc tập trận bốn bên Perouse bắn đạn
thật và chống tàu ngầm với Úc, Nhật Bản; hoặc các cuộc tập trận Kakadu định
kỳ hai lần mỗi năm do Úc tổ chức(Scott 2019). Ngoài ra, khuôn khổ ba bên đẩy
nhanh các liên kết của họ trong công nghệ- (hệ thống radar và phương tiện vũ
trang) và chia sẻ thông tin tình báo. Đối với Ấn Độ và Úc, sự can dự lớn hơn
của Pháp sẽ giúp giảm bớt áp lực và nâng cao sự sẵn sàng chiến đấu cho các
lực lượng của các quốc gia này. Mặc dù nhóm chính trị do Pháp dẫn đầu vẫn
đang trong tiến trình để điều chỉnh tầm nhìn chiến lược của họ, nhưng nhóm
này có vẻ đáng tin cậy và hấp dẫn đối với các quốc gia châu Á vừa và nhỏ trong
khu vực này vì họ đều hướng tới mục tiêu đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác
bên ngoài sự cạnh tranh Mỹ - Trung.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Pháp đã sử dụng các nguồn lực và biện pháp
ngoài khơi để tiếp tục hoàn toàn vai trò của quốc gia này như một cường quốc
khu vực và bảo vệ các lợi ích chủ quyền, đảm bảo an ninh cho công dân và
đóng góp tích cực vào sự ổn định hàng hải.
1.2. Cách tiếp cận của chủ nghĩa tự do: củng cố các quan hệ đối tác và bối
cảnh thể chế
 Một đối tác đáng tin cậy
Kể từ khi COVID-19 bùng phát, Pháp có thể thấy rằng Pháp tìm thấy cơ
hội củng cố các trục quan trọng bị hạn chế khi các nước khác chọn phe giữa
các nhóm do Bắc Kinh và Washington dẫn đầu. Tuy nhiên, nước này đang tích
cực nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược thay vì rút khỏi khu vực này.
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“Pháp có thể không tham gia rộng rãi, nhưng có khả năng sẽ tham gia sâu hơn”
(Paskal 2021).
Về kết nối kinh tế, khoảng 18% hàng hóa nhập khẩu của Pháp từ khu vực
Ấn Độ Dương và khoảng 14% hàng hóa xuất khẩu của Pháp đến khu vực đó
vào năm 2019. Thương mại với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thì
năng động và đại diện cho hơn một phần ba thương mại hàng hóa của Pháp bên
ngoài EU (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 2021).
Về quốc phòng, chiến lược của Pháp dựa trên quan hệ đối tác chiến lược
và các thỏa thuận vũ khí với các quốc gia có chung giá trị và lợi ích như Úc,
Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, New Zealand và Singapore. Sự phối
hợp quân sự của Pháp được đặc trưng bởi hợp tác vũ khí, tăng cường chia sẻ
thông tin hoặc các cuộc tập trận chung trên biển. Các giao dịch vũ khí quan
trọng gần đây bao gồm quyết định của Ấn Độ mua 36 máy bay chiến đấu phản
lực Rafale hoặc hợp đồng của Úc với Tập đoàn Hải quân đóng tàu của Pháp để
sản xuất 12 tàu ngầm (Morcos 2021a).
Có thể thấy rằng các lĩnh vực hợp tác của Pháp rất đa dạng. Phần bốn
trong chiến lược chính thức nêu rõ bốn trụ cột bao gồm an ninh và quốc phòng;
kinh tế, kết nối, nghiên cứu và đổi mới; chủ nghĩa đa phương và luật pháp; biến
đổi khí hậu, đa dạng sinh học, quản lý bền vững các đại dương; nhiều trong số
đó trùng với các đối tác và đồng minh của quốc gia này. Tuy nhiên, việc nhấn
mạnh bảo vệ môi trường trong chương trình nghị sự của khu vực đã phần nào
phân biệt cách tiếp cận của Pháp với các cách tiếp cận của các đối tác. Cách
tiếp cận này không chỉ bao gồm biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học ngoài
niềm tin đạo đức và bảo tồn sự thành công của Hiệp định Paris mà còn giải
quyết các mối đe dọa môi trường biển, ví dụ như “vẽ lại bản đồ, di dời dân cư,
tạo ra các điểm nóng căng thẳng mới và ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng quan
trọng”(Grare 2020).
 Quốc gia đề xuất các khuôn khổ đa phương và trật tự đa cực
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Paris là nước ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương làm trụ cột cho sự ổn định
của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các cơ chế lấy người Pháp làm
trung tâm đã đóng góp vào kiến trúc khu vực. Pháp đã tổ chức Conférence de
coopération régionale de l’océan Indien (“Hội nghị Hợp tác Khu vực Ấn Độ
Dương”) hàng năm kể từ năm 2012, hội nghị tập hợp các quan chức từ Reunion,
Mayotte và các lãnh thổ thân Pháp khác. Pháp đã thành lập khuôn khổ chức
năng của riêng mình, Hội nghị Thượng đỉnh Pháp - Đại dương (FOS), tổ chức
các cuộc họp vào các năm 2003, 2006, 2009 và 2015. Nước này cũng là thành
viên sáng lập của Ủy ban Ấn Độ Dương (IOC) được thành lập năm 1982, gồm
các quốc gia độc lập ở Ấn Độ Dương. Đáng chú ý, cái gọi là “trục Paris – Delhi
- Canberra” do Tổng thống Macron khởi xướng vào năm 2018 đã tổ chức cuộc
đối thoại ba bên đầu tiên qua cầu truyền hình vào tháng 9 năm 2020(Scott
2019).
Một khía cạnh sáng tạo trong chính sách của Pháp là tìm cách tham gia
các cuộc đối thoại khu vực thông qua sự hiện diện và tính hợp pháp được chấp
nhận của nước này. Nước này đã tham gia nhiều diễn đàn thảo luận khu vực
như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nam Thái Bình Dương, Hiệp hội Vành
đai Ấn Độ Dương, Hội nghị các nhà lãnh đạo các quốc đảo và vùng lãnh thổ
tại Thái Bình Dương của Nhật Bản (PALM), Các cuộc đối thoại Shangri-La.
Pháp tích cực ủng hộ việc gia tăng quyền lực của Ủy ban Ấn Độ Dương (IOC),
đặc biệt là trong nhiệm kỳ tổng thống Pháp 2021/2022. Kể từ khi trở thành
thành viên đầy đủ của Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA), Pháp đã phát
triển các dự án chung với Ấn Độ, Úc và Indonesia, liên quan đến đấu tranh
chống đánh bắt bất hợp pháp, nền kinh tế xanh lam, an toàn hàng hải và ứng
phó Covid-19. Paris cũng liên kết với các đối tác cùng chí hướng, cụ thể là
Nhóm Điều phối Quốc phòng Tứ giác Thái Bình Dương với Úc, New Zealand
và Hoa Kỳ; hoặc tăng cường quan hệ đối tác với các thành viên ASEAN bằng
cách cùng đăng cai tổ chức Cuộc họp lần đầu tiên của Ủy ban Đối tác Phát triển
ASEAN-Pháp (AF-DPC) vào tháng 3 năm 2021. Thông qua các nhóm khác
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nhau, Pháp mong muốn thúc đẩy hợp tác khu vực về các vấn đề từ an ninh hàng
hải đến phát triển bền vững (Morcos 2021a).
Đồng thời, Pháp cũng đang tiến tới "Quad Plus” (bộ tứ mở rộng) kể từ
khi Pháp và bốn thành viên Quad đã chung tay thực hiện cuộc tập trận hải quân
La Pérouse ở Vịnh Bengal từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4. Nhóm này cho thấy
một liên minh các nền dân chủ lớn hơn trong khu vực và hợp tác cấp cao về
những thách thức cụ thể như các hoạt động hàng hải bất hợp pháp, cứu trợ thảm
họa và sự hiện diện quân sự đang gia tăng của Trung Quốc vì một khu vực Ấn
Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (Morcos 2021b;Chaulia 2021).
1.3. Cách tiếp cận theo chủ nghĩa kiến tạo: người bảo vệ trật tự dựa trên
chuẩn mực đã được thiết lập trong suốt lịch sử
Các di sản của Pháp ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cần được xem xét.
Thông qua các tương tác xã hội có từ thời thuộc địa, Pháp đã góp phần thiết lập
các quy tắc ứng xử và trật tự luật pháp trong khu vực (đặc biệt là ở Đông
Dương). Sự hiểu biết có được từ lịch sử tương tác lâu dài cũng mở đường cho
người Pháp can thiệp chủ động và tích cực vào khu vực này hiện nay.
Cụ thể, hệ thống luật pháp và bản đồ hiện đại của Pháp cung cấp một cơ
sở xác thực để Việt Nam bảo vệ chủ quyền của mình và giải pháp tiềm năng
cho các xung đột hiện nay. Ngay từ năm 1885, sau cuộc chiến tranh Pháp Thanh giành quyền kiểm soát Bắc Kỳ, biên giới với Trung Quốc đã được các
nhà địa hình quân sự phân định chính xác và được các hiệp định song phương
phê chuẩn vào năm 1886, do đó bác bỏ khái niệm của Trung Hoa về đường
biên giới phân định theo quan niệm mơ hồ về các đường ranh giới không chính
xác (Journoud 2016).
Khi Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực, những tuyên bố
chủ quyền của Việt Nam đưa ra với Trung Quốc sau năm 1974, sử dụng các
khái niệm được chấp nhận rộng rãi như vùng lân cận, hoặc sự chiếm đóng thực
tế và liên tục và bằng chứng xác thực được để lại từ người Pháp. Các cuộc đàm
phán ngày nay giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như với các quốc gia khác
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có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông vẫn dựa trên các hiệp ước mà Pháp đã ký
vào cuối thế kỷ 19, và quan trọng nhất là trên các tài liệu lưu trữ, bản đồ và hiệp
ước được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Pháp, kho lưu trữ Bộ Ngoại giao và
các kho lưu trữ của Ministère d'outre-mer (Bộ Pháp quốc Hải ngoại) (Niquet
2018).
Thể theo những hiểu biết lịch sử từ thời kỳ thuộc địa và ngay sau thuộc
địa, Pháp có lập trường cứng rắn về các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, mà
bất kỳ sự giải quyết nào cũng phải tuân thủ luật pháp quốc tế và tránh sử dụng
vũ lực hoặc các quyết định đơn phương có thể thay đổi tình hình hiện tại. Trong
một văn bản chính thức được Bộ Quốc phòng Pháp thông qua vào năm 2018,
Trường Sa được mô tả là được “tuyên bố chủ quyền” bởi Brunei, Trung Quốc,
Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam trong khi Hoàng Sa “bị chiếm
đóng bởi Trung Quốc và được Việt Nam tuyên bố chủ quyền”, (Ministère des
Armées 2018) điều này tái khẳng định lập trường của Pháp về chủ quyền hàng
hải trong một khu vực mà nước này, với tư cách là một cường quốc thuộc địa
trước đây, đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định biên giới (Niquet
2018).
2. Hành động của Pháp trong khu vực
2.1. Triển khai hải quân
Các Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã coi Biển Đông là một mối đe dọa an ninh
đối với việc triển khai tự do hàng hải thường xuyên liên tục tại các Đối thoại
Shangri La thường niên: Le Drian vào năm 2016, Sylvie Goulard vào năm 2017
và Florence Parly vào năm 2018 và 2019.
Pháp đã thực hiện đầy đủ cam kết đối với khu vực này thông qua các
cuộc diễn tập chung với lực lượng hải quân và các chuyến đi thường xuyên
bằng tàu chiến vào Biển Đông gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng.
Các cuộc triển khai hải quân của Pháp ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương được tháp tùng bởi nhóm tàu sân bay của Lực lượng Đặc nhiệm 473 với
trung tâm là tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle và tàu sân bay trực thăng
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Jeanne d’Arc. Đầu tháng 4 năm 2019, trong chuyến đi từ Nhật Bản đến
Philippines, khinh hạm FS Vendémiaire có thể khiến Trung Quốc khó chịu khi
quá cảnh qua eo biển Đài Loan, khiến Bắc Kinh không mời Pháp tham gia cuộc
duyệt binh hải quân diễn ra tại Thanh Đảo vào cuối tháng. Trong vài năm qua,
các hoạt động của hải quân Pháp đã mở rộng về phía đông đến Biển Đông, eo
biển Đài Loan và Tây Thái Bình Dương. Phái đoàn 5 tháng Jeanne D’Arc năm
2018 đã có chuyến thăm kéo dài một tháng ở Biển Đông và thực hiện FONOP
gần quần đảo Trường Sa. Mới đây, tàu phát tín hiệu tình báo của Hải quân Pháp
(SIGINT) Dupuy de Lôme (A759) đã thực hiện một chuyến quá cảnh hiếm hoi
qua eo biển Đài Loan (Vavasseur 2021).
Hải quân Pháp cũng tham gia thường xuyên cùng với các lực lượng khác
ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong các cuộc tập trận khu vực, chẳng hạn
như cuộc tập trận đa phương Komodo do Indonesia tổ chức, cuộc tập trận
Kakadu hai lần mỗi năm do Úc tổ chức, cuộc tập trận Nam Katipo hai lần mỗi
năm do New Zealand tổ chức và cuộc tập trận Rimpac do Mỹ tổ chức tại
Hawaii(Scott 2019).
2.2. Tăng cường hợp tác xuyên lục địa
 Quan hệ đối tác Pháp - Ấn Độ
Với sự hình thành của các nhóm mới lấy Hoa Kỳ làm trung tâm như QUAD và
AUKUS, Pháp nhận thấy cần phải tự xây dựng một mạng lưới các đối tác đáng
tin cậy trong khu vực. Tiếp bước người tiền nhiệm, Tổng thống Macron đã nâng
cao quan hệ đối tác an ninh với các quốc gia nổi bật như Úc, Ấn Độ, Nhật Bản
và các hiệp định song phương với Indonesia, Malaysia, New Zealand,
Philippines, Singapore và Việt Nam, đưa Pháp trở thành quốc gia châu Âu có
kết nối sâu rộng nhất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày nay
(Grare 2020).
Quan hệ song phương giữa Pháp và Ấn Độ đặc biệt được hâm nóng. Các
nhà lãnh đạo của cả hai nước gặp nhau hàng năm trong hội nghị thượng đỉnh
song phương. Tại cuộc họp gần đây nhất được tổ chức tại Paris vào tháng 8
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năm 2019, Macron đã mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự hội nghị
thượng đỉnh G7 ở thành phố Biarritz của Pháp, nơi mà hai nước đã nhất trí về
lộ trình chung về an ninh mạng và công nghệ kỹ thuật số. Trong chuyến thăm
của Tổng thống Macron đến Ấn Độ vào tháng 3 năm 2018, ông đã khẳng định
rằng “chúng tôi đồng hành cùng Ấn Độ vì quyền tự do hàng hải ở khu vực Ấn
Độ Dương - Thái Bình Dương”(Le Quintrec 2018).
Hai nước chia sẻ một nền kinh tế bổ sung và mong muốn sử dụng toàn
bộ tiềm năng trong các mối quan hệ song phương của họ. Chương trình hợp tác
của hai quốc gia đã mở rộng sang nhiều vấn đề bao gồm thương mại, năng
lượng hạt nhân dân dụng, chính sách năng lượng và biến đổi khí hậu, an ninh
hàng hải và không gian bên ngoài. Về thương mại, xuất khẩu của Pháp sang Ấn
Độ đạt 4.23 tỷ EUR vào năm 2020, trong đó Pháp chủ yếu cung cấp máy bay,
máy bay chạy bằng năng lượng khác và các loại máy móc khác nhau(Embassy
of India 2021). Về an ninh và quốc phòng, vì Pháp và Ấn Độ đều lo ngại về sự
hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, họ đã thiết lập một
cuộc đối thoại an ninh hàng hải thường xuyên, cuộc đối thoại gần đây nhất diễn
ra tại New Delhi vào tháng 11 năm 2019 (Brattberg and Le Corre 2019). Ngoài
ra, Pháp đã mở rộng xuất khẩu quốc phòng sang Ấn Độ, bao gồm cả thỏa thuận
trị giá 8.8 tỷ USD vào năm 2016 để cung cấp 36 máy bay chiến đấu Rafale,
chiếc đầu tiên được giao vào tháng 10 năm 2019(Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères 2021). Hai nước đã đạt được một mức độ mới trong hợp tác
hàng hải khi thông qua Tầm nhìn chiến lược chung về Hợp tác Ấn Độ - Pháp ở
Khu vực Ấn Độ Dương, được tạo điều kiện thuận lợi bởi thỏa thuận Hỗ trợ Hậu
cần qua lại giữa hai lực lượng của họ, mở đường cho việc Pháp tăng cường sử
dụng các căn cứ của Ấn Độ ở Ấn Độ Dương. Thỏa thuận hỗ trợ hậu cần này
được bổ sung với sự xuất hiện của tàu khu trục phòng không FS Cassard tại
Mumbai vào tháng 1 năm 2019 (Scott 2019). Bên cạnh các liên kết song
phương, hai nước này cũng tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia khác về quản trị
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đại dương (đang chuẩn bị lộ trình) thông qua các tổ chức khu vực Ấn Độ Dương
(Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương - IORA và Ủy ban Ấn Độ Dương - IOC).
 Quan hệ đối tác Pháp - Úc
Paris và Canberra từ lâu đã chia sẻ những giá trị chung và đã cùng nhau chiến
đấu trên nhiều mặt trận. New Caledonia thuộc Pháp thậm chí có chung đường
biên giới trên biển với Úc ở Nam Băng Dương và Biển San hô.
Chuyến thăm đáng chú ý của Macron tới Canberra và tuyên bố của ông
về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp đã biểu trưng cho
mối quan hệ tăng cường giữa Pháp và Úc. Trong chuyến thăm, Tuyên bố về
Tầm nhìn được ký với Thủ tướng nước Úc bao gồm một phần cụ thể về “Hợp
tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” liên quan đến “thực hiện các hoạt động
hợp tác hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong những năm
tới”, năm 2019 “các cơ hội tập trận với Đội tàu sân bay Charles de Gaulle và
sự tham gia của Úc trong các hoạt động triển khai trong tương lai của phái đoàn
Jeanne d'Arc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”(Australian
Government Department of Foreign Affairs and Trade 2018).
Cả hai nước đều quan ngại sâu sắc trước chủ nghĩa phiêu lưu ngày càng
gia tăng của Trung Quốc trong khu vực và sự hợp tác quốc phòng Pháp - Úc
tích cực sẽ đóng vai trò là đối trọng với Trung Quốc. Đặc biệt, hải quân hai
nước thường xuyên tổ chức huấn luyện cho các kịch bản như hoạt động cứu hộ
và xung đột vũ trang. Cuộc tập trận Croix du Sud do Pháp dẫn đầu, được tổ
chức hai năm một lần, là cuộc tập trận hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa lớn
nhất ở Nam Thái Bình Dương, có sự tham gia của các lực lượng hải quân của
Úc, New Zealand, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Hải quân của cả hai quốc gia này cũng
phải chiến đấu chống lại hoạt động hàng hải bất hợp pháp khắp khu vực Thái
Bình Dương, từ cướp biển đến đánh bắt cá bất hợp pháp (Morcos 2021b).
Hơn nữa, Úc và Pháp hiện có một Hiệp ước về Trạng thái Lực lượng quy định cách thức mà các lực lượng của mỗi quốc gia nên hoạt động cùng
nhau - nhưng lại đang tạo điều kiện cho các lực lượng quân sự chung của họ có
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tiếp cận nhiều hơn. Các tàu hải quân của Pháp hiện có thể duy trì sự hiện diện
thường trực tại các căn cứ hải quân của Úc hoặc triển khai quân đội thông qua
các căn cứ huấn luyện của Úc (Galloway 2021).
Tuy nhiên, mãi đến gần đây việc chấm dứt phũ phàng thỏa thuận quốc
phòng trị giá 90 tỷ USD của Canberra với Pháp để cung cấp 12 tàu ngầm và sự
hình thành liên minh AUKUS mới giữa Úc, Anh và Mỹ xảy ra như một cú sốc
cho Paris và dẫn đến mối quan hệ đối tác Pháp - Úc ngày càng xấu đi. Vụ việc
ngày 15 tháng 9 được Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Yves Le Drian mô tả là "một
nhát dao sau lưng", dẫn đến sự điều chỉnh của Pháp trong quan hệ của nước này
với các đồng minh chủ chốt. Trong trường hợp không có một kiến trúc an ninh
khu vực đáng tin cậy, Pháp có thể tìm cách châu Âu hóa chiến lược này và xoay
trục sang các quốc gia mới nổi khác, chẳng hạn như các quốc gia ASEAN, Nhật
Bản và Hàn Quốc.
 Quan hệ đối tác Pháp – Nhật
Pháp coi Nhật Bản là một đối tác tự nhiên vì cả hai đều tự nhận mình là công
dân Thái Bình Dương và chia sẻ mối quan tâm về biển Hoa Đông. Liên kết của
Pháp với Nhật Bản đã là một bước phát triển hiệu quả với khu vực Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương là trung tâm trong mối quan hệ đối tác chiến lược
của hai nước này. Cơ chế các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng 2 + 2 gần
đây của hai nước (được khởi xướng vào năm 2014) đã nhấn mạnh sự hiện diện
quân sự của Pháp và sự hợp tác với Nhật Bản trên cả hai đại dương. Một cơ chế
đối thoại về hàng hải giữa hai nước cũng đã được thống nhất vào tháng 7 năm
2018, sau đó là thỏa thuận hợp tác giữa Hải quân Pháp và Lực lượng Phòng vệ
biển của Nhật Bản được ký kết vào tháng 9 năm 2018. Pháp lần đầu tiên tham
gia cuộc tập trận chung Nhật - Mỹ đang được tổ chức ở Tây Nam Nhật Bản để
mô phỏng việc giành lại quyền kiểm soát các đảo xa từ quân địch vào tháng 5
năm 2021, tập trung hướng vào Trung Quốc và Triều Tiên (The Asahi Shimbun
2021).
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Gần đây, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Macron và Thủ tướng
Yoshihide Suga tại Tokyo bên lề lễ khai mạc Olympic, họ đã đưa ra một tuyên
bố chung cam kết “tích cực làm việc cùng nhau… trên các lĩnh vực ưu tiên như
an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu, môi trường và đa dạng sinh học.” Vẫn chưa
rõ liệu Nhật Bản có tham gia 'trục Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương' của Pháp
hay không khi việc hình thành nhóm của Pháp vẫn đang trong tiến trình. Ngoài
ra, trong khi lập trường của Pháp tránh việc chống Trung Quốc và leo thang
căng thẳng trong khu vực, thì Nhật Bản, một đồng minh truyền thống của Hoa
Kỳ, có xu hướng tham gia vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Trung Quốc.
 Quan hệ đối tác Pháp - ASEAN
Pháp cũng đã tái gia nhập các động lực ở Đông Nam Á và Biển Đông với “Hiệp
định đối tác chiến lược” được ký kết với Indonesia vào năm 2011, Singapore
vào năm 2012 và Việt Nam vào năm 2013. Tháng 3 năm 2016, khinh hạm FS
Provence của Pháp khi băng qua Ấn Độ Dương đã thực hiện Các cuộc tập trận
tác chiến chống tàu ngầm (ASW) với Hải quân Malaysia ở Biển Đông, được
lặp lại với khinh hạm FS Auvergne của Pháp được điều động vào tháng 10 năm
2017. Tháng 3 năm 2018, cuộc họp đầu tiên của ủy ban hợp tác quốc phòng
Pháp - Philippines đã được tổ chức, với các thảo luận về an ninh hàng hải và
gợi nhớ chuyến thăm cảng thân thiện của khinh hạm FS Vendemiarie. Một năm
sau, Pháp cử tàu sân bay Charles de Gaulle đến khu vực (“Opération
Clemenceau”) theo cam kết của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Parly trong Đối
thoại Shangri-La năm 2019 nhằm bảo vệ tự do hàng hải và chống lại các tuyên
bố chủ quyền lãnh thổ thiếu căn cứ trong khu vực (Scott 2019). Đáng chú ý,
Cuộc họp Ủy ban Đối tác Phát triển ASEAN - Pháp (AF-DPC) lần đầu tiên đã
diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 4 tháng 3 năm 2021, đánh dấu mối
quan hệ đối tác chính thức và đầy hứa hẹn giữa hai bên. Cuộc họp đặt ra các
lĩnh vực hợp tác chính, ví dụ như Khung Phục hồi Hâụ Đại dịch, nhân quyền,
an ninh mạng và nền kinh tế xanh lam (ASEAN 2021). Rõ ràng, mối quan hệ
chặt chẽ hơn với các nước ASEAN, nhiều nước trong số đó có tranh chấp trên
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biển với Trung Quốc, cũng là một động thái của Pháp chống lại sự bá quyền
của Trung Quốc, và để tăng cường sự hiện diện chính trị của nước này ở một
trong những khuôn khổ hợp tác sôi động nhất trong khu vực.
Ngoài việc tăng cường các hợp tác song phương đã được thiết lập, các
động thái của Pháp tập trung nhiều hơn vào an ninh hàng hải - vốn là mối quan
tâm hàng đầu của Pháp khi bước vào khu vực này. Về quan điểm thực tế, với
tư cách là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba trên toàn thế giới, Pháp nhận thấy
những lợi ích của việc hợp tác hàng hải với các hợp đồng vũ khí lớn: bán máy
bay chiến đấu mang tên lửa hạt nhân tiên tiến Rafale cho Ấn Độ, tàu ngầm tấn
công thường cho Ấn Độ và Úc, và nâng cấp khinh hạm La Fayette cho Đài
Loan. (Babones 2021) Ngoài ra, với tư cách là lực lượng hải quân lớn mạnh
nhất trên thế giới, Pháp chịu trách nhiệm duy trì chủ nghĩa đa phương và trật tự
dựa trên luật lệ quốc tế trong và ngoài các tài sản hải ngoại của Pháp.
3. Việt Nam với tư cách là một đối tác quan trọng trong kế hoạch tổng thể
của Pháp
Việt Nam và Pháp có mối quan hệ lịch sử lâu đời. Mối quan hệ đương đại được
chính thức hóa vào năm 1973 kể từ thời kỳ hậu thuộc địa, nhưng phải đến gần
đây mới có một sự thúc đẩy tổng thể, với việc hai bên tuyên bố quan hệ đối tác
chiến lược vào năm 2013.
Mối quan hệ của Pháp với Việt Nam đã được củng cố kể từ khi Pháp
khởi xướng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mở rộng sang lĩnh
vực an ninh. Theo chiến lược chính thức, Việt Nam được đề cập là đối tác chính
của Pháp trong ASEAN cùng với Indonesia và Singapore. Không cần phải nói
thêm, với tư cách là thuộc địa cũ và là đối tác chiến lược hiện tại của Pháp, Việt
Nam tạo điều kiện cho Pháp hiện diện nhiều hơn trong khu vực, đặc biệt là tự
do trong các hoạt động hàng hải, trong khi Hà Nội coi việc cải thiện quan hệ
với Paris là một phần trong mục tiêu chính sách đối ngoại nhằm thu hút nhiều
cường quốc và đa dạng hóa các quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt là năm
thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đối thoại Chính
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sách Quốc phòng Việt- Pháp lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 11 năm 2016
và theo sau là cuộc đối thoại lần thứ hai vào tháng 1 năm 2018. Các cuộc thảo
luận quốc phòng đã đạt được kết quả tốt đẹp, với tuyên bố Tầm nhìn chung mới
cho hợp tác hàng hải 2018-2028 và kêu gọi mở các tuyến đường biển và tuân
thủ luật pháp (Scott 2019). Hai bên đã nhất trí hợp tác hơn nữa trong các lĩnh
vực đã thảo luận như đào tạo, quân y, an ninh hàng hải, an ninh và an toàn hàng
không, hoạt động gìn giữ hòa bình và hợp tác công nghiệp quốc phòng. Pháp
cũng đề cập đến các chuyến thăm ngày càng tăng của các tàu Pháp để hỗ trợ
FONOP và phòng thủ hàng hải của Việt Nam (Parameswaran 2018). Trong các
cuộc họp cấp bộ trưởng sau đó, Việt Nam được những người đồng cấp Pháp
coi là “đối tác chủ chốt vì lợi ích của chúng tôi ở Đông Nam Á và ở khu vực
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.” (“Déplacement du Premier ministre,
Édouard Philippe, au Vietnam” n.d.) Bên cạnh đó, có thể có điều gì đó đang
diễn ra ở hậu trường, chẳng hạn, liệu Việt Nam có thể là một thị trường tiềm
năng cho vũ khí của Pháp hay không.
Thật vậy, người Pháp nói là làm. Đã có nhiều tàu chiến hơn hành trình
trong khu vực kể từ khi ký kết tuyên bố chung. Từ tháng 5 đến tháng 6 năm
2019, khinh hạm phòng không Forbin đã thực hiện chuyến thăm kéo dài một
tuần tới Việt Nam, nơi thủy thủ đoàn của cả hai nước đã trao đổi các buổi thực
hành. Vào tháng 2 năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã thông báo rằng
một tàu ngầm tấn công hạt nhân của Pháp đi cùng một tàu đã hoàn thành chuyến
tuần tra ở Biển Đông. Sau đó, một khinh hạm của Pháp đã cập cảng Cam Ranh
để sửa chữa trực thăng vào tháng Ba. Các chuyến thăm gửi đi một thông điệp
khẳng định ủng hộ quyền tự do hàng hải trên không và trên biển, vốn được công
nhận từ lâu trong luật pháp quốc tế và chống lại bất kỳ hành vi ngang ngược
nào trong khu vực.
Các lĩnh vực hợp tác khác cũng đạt được những kết quả tích cực. Nhìn
chung, thương mại song phương đã tăng cường với mức tăng trưởng trung bình
hàng năm là 15%. Năm 2017, Airbus đã bán 40 máy bay cho các hãng hàng
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không Việt Nam, trong khi Alstom cùng với Colas Rail và Thales đã ký hợp
đồng xây dựng hệ thống tàu điện ngầm trị giá 190 triệu EUR. Giao thông và cơ
sở hạ tầng, cùng với ngành công nghiệp nông sản tiếp tục là trọng tâm của các
nhà đầu tư Pháp (Shira 2018). Đặc biệt, việc tăng cường đầu tư của Pháp được
cho là sẽ giúp Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào đầu tư của Trung Quốc và
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước.
Kết luận
Đối với Pháp, bảo vệ các lợi ích quốc gia, bảo vệ chủ quyền trên biển và một
trật tự dựa trên luật lệ là ưu tiên hàng đầu khi tiến vào khu vực. Tài liệu chính
thức về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của nước này cũng nhấn
mạnh vai trò như một “cuồng quốc hòa giải, bao trùm và ổn định hóa” trong
khu vực. Ngoại trừ những dư âm của thời kỳ thuộc địa, Pháp có 8,000 quân và
một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân hiện đại để hỗ trợ kế hoạch của
quốc gia này.
Chiến lược của Pháp không nhất thiết là kết quả của cơ hội chính trị. Nó
phản ánh một nhận thức về những mối đe dọa tiềm tàng mà sự trỗi dậy của
Trung Quốc và sự cạnh tranh Trung-Mỹ sẽ gây tổn hại đến những lợi ích, tầm
ảnh hưởng và vị thế của Pháp cũng như một nỗ lực ngăn chặn khả năng bị thiệt
thòi khi dịch chuyển về châu Á.
Pháp là quốc gia EU đầu tiên áp dụng khái niệm Ấn Độ Dương – Thái
Bình Dương và khởi động chiến lược khu vực. Kế hoạch của Pháp có xu hướng
độc lập với các đối tác châu Âu vì họ không chia sẻ lợi ích bình đẳng trong khu
vực. Khi châu Âu tỏ ra quá mềm mỏng với Trung Quốc trong khi Mỹ lại tỏ ra
quá cứng rắn với Trung Quốc, Pháp đã quyết định con đường riêng của mình,
có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc nhưng không tìm cách đối đầu.
Không giống như chiến lược của Đức và Hà Lan dường như là sự thích ứng với
trục chiến lược, các chính sách của Pháp “dựa trên địa lý chung và các mối
quan hệ song phương lâu đời, được vun đắp cẩn thận”(Paskal 2021). Mặt khác,
Pháp đóng vai trò là cầu nối giữa EU và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình
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Dương và cố gắng hài hòa chiến lược của EU với chiến lược của nước này.
Pháp đã thúc đẩy sự hiện diện ngày càng tăng của EU tại các diễn đàn khu vực,
chẳng hạn như việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN vào tháng
12 năm 2020. Cùng với Đức và Hà Lan, Pháp đã đóng góp vào việc soạn thảo
chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Liên minh châu Âu. Quốc gia
này đã thu hút các lực lượng hải quân châu Âu khác cùng tham gia trong các
cuộc tuần tra trên biển, chẳng hạn như các tàu từ Ý, Bồ Đào Nha và Đan Mạch
đã tháp tùng tàu Charles de Gaulle trong nhiệm vụ vào năm 2019 (Morcos
2021a).
Cơ chế phòng thủ của Pháp trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương thông qua các cuộc triển khai hải quân và ngoại giao hải quân có thể
không hoạt động đầy đủ do những hạn chế về tài chính đối với ngân sách quốc
phòng và các chương trình đóng tàu trong nước. Hơn nữa, việc sản xuất tàu sân
bay thứ hai đã bị hủy bỏ vào năm 2013, khiến Pháp chỉ phụ thuộc vào một tàu
sân bay còn lại là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles De Gaulle,
điều này đã hạn chế khả năng triển khai hải quân của Pháp (Scott 2019).
Không có gì ngạc nhiên khi sự hiện diện đáng chú ý của Pháp giúp mở ra các
động lực địa chính trị của khu vực và thách thức sự bá quyền của Trung Quốc.
Chiến lược này cũng cho thấy Pháp là một cường quốc có trách nhiệm và uy
tín và mở đường cho những can thiệp sâu hơn của nước này vào khu vực.
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Chương 3
Quan điểm của Đức về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Đặng Hoàng Linh
Mở đầu
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang nổi lên như một trung tâm quyền lực
và thịnh vượng toàn cầu. Cuộc thảo luận về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
đã diễn ra sôi nổitại Cornwall vào hồi tháng 6. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
nói“Một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở là điều cần thiết
cho tương lai của mỗi chúng ta”. Thủ tướng Úc Scott Morrison, một khách mời
tại G7, đã cho biết“Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là tâm điểm của cạnh
tranh chiến lược”. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne đã phát biểu: “Không
ở đâu, sự thay đổi đang diễn ra nhanh chóng hơn ở khu vực của chúng tôi, khu
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương – một khu vực rộng lớn trải dài từ bờ
đông châu Phi đến các quốc đảo Thái Bình Dương - được đánh giá là một chiến
lược ngày càng quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có
Đức. Hơn một nửa dân số thế giới sống ở các quốc gia xung quanh Ấn Độ
Dương và Thái Bình Dương. Nhiều quốc gia trong khu vực như Trung Quốc
và Ấn Độ đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong những thập kỷ
gần đây. Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hiện chiếm hơn 50% GDP
toàn cầu và sự cạnh tranh chiến lược để giành ảnh hưởng trong khu vực đang
ngày càng gay gắt. Sức mạnh kinh tế, nhân khẩu học và chính trị của khu vực
này khiến nó trở thành một phần quan trọng trong việc giải quyết các thách
thức toàn cầu và định hình trật tự quốc tế.
Các cấu trúc quyền lực địa chính trị ngày càng tăng ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cũng có một tác động trực tiếp đến nước Đức, vì các nền kinh
tế trong khu vực Ấn Dương Độ - Thái Bình Dương và châu Âu được hợp tác
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chặt chẽ với nhau thông qua chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều tuyến đường vận
chuyển hàng hóa chính đi qua Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Biển Đông.
Nếu xảy ra một xung đột trong khu vực, hậu quả không chỉ tác động xấu đến
an ninh và ổn định ở khu vực đó, mà cuộc xung đột này còn gây hậu quả gián
tiếp cho nước Đức. Đó là lý do chính phủ Đức muốn mở rộng kết nối với các
quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trên nhiều lĩnh vực
khác nhau.
Mục đích trong chiến lược của Đức là tăng cường sự tham gia với khu
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm xây dựng các quan hệ đối tác bền
vững, tăng cường trật tự quốc tế bình đẳng, đẩy nhanh giải quyết các thách thức
toàn cầu, đặt nền tảng cho sự phục hồi kinh tế thịnh vượng trong thời kỳ hậu
đại dịch. Sau khi nội các thông đã qua các chủ trương chính sách, Ngoại trưởng
Heiko Maas đã đánh giá rằng: “Sự thịnh vượng của chúng ta và ảnh hưởng địa
chính trị của chúng ta trong những thập kỷ tới sẽ phụ thuộc vào cách chúng ta
làm việc cùng với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Hơn bất cứ nơi nào khác, đó là quyết định việc định hình trật tự quốc tế dựa
trên quy tắc trong tương lai. Chúng tôi muốn giúp định hình trật tự đó – để nó
dựa trên các quy tắc và sự hợp tác quốc tế, chứ không phải dựa trên luật lệ của
kẻ mạnh”.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi chủ yếu dựa vào dữ liệu thứ cấp được
thu thập thông qua các sách, các tạp chí khác nhau, các nguồn trên mạng xác
thực, các tài liệu xám (không công bố) và các trang mạng. Để phân tích vấn đề
này, các khía cạnh cụ thể đã được xem xét để làm sáng tỏ mục tiêu tổng thể của
nghiên cứu này.
Nghiên cứu này xem xét các tác động và sự can thiệp của Đức đối với
trật tự khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đang phát triển trong khuôn khổ
chiến lược được công bố chính thức vào năm 2020. Được tổng hợp từ một loạt
các tài liệu và báo cáo quốc tế cập nhật, nghiên cứu này cung cấp một phân tích
về các động lực và chính sách mà vai trò kinh tế, ngoại giao, và an ninh của
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Đức đang đối mặt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bằng cách tìm
ra các động lực và chiến lược giúp Đức vươn lên có ảnh hưởng lớn trong khu
vực, chương này nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo
và các doanh nghiệp Việt Nam phát triển mối quan hệ bền chặt hơn với Đức và
các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn.
Nghiên cứu này sẽ đóng góp nội dung hữu ích cho các nhà nghiên cứu,
các học giả, chính sách đối ngoại, an ninh, những người ra quyết định và ảnh
hưởng có tính chiến lược đến các đường biên giới.
Bài viết gồm ba phần chính. Phần đầu tiên, những động lực của chiến
lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Đức từ quan điểm kinh tế và an
ninh, và vai trò lãnh đạo của Đức trong việc định hướng chính sách phát triển
Châu Âu. Phần thứ hai, ý nghĩa của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương của Đức: hành động của châu Âu, chủ nghĩa đa phương, trật tự dựa trên
luật lệ, các mục tiêu phát triển của Liên hợp quốc, nhân quyền, tính toàn diện,
các quan hệ đối tác bình đẳng. Phần thứ ba, vai trò của Việt Nam trong chính
sách khu vực của Đức trên cơ sở song phương và trong khuôn khổ hợp tác chiến
lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
1. Động lực của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Đức
1.1. Tiềm năng hợp tác kinh tế
1.1.1. Tiềm năng phát triển
 Phát triển thương mại
Về không gian địa lý, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được hiểu là
khu vực nối liền giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Vùng mở rộng của
khu vực này trải dài từ bờ biển phía tây của Hoa Kỳ đến bờ biển phía đông của
châu Phi. Thực tế có nhiều định nghĩa khác nhau tùy thuộc vào các chủ thể và
các quan điểm về định vị địa lý của từng quốc gia ở mức độ lớn.
Các nước khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chiếm 65% GDP
toàn cầu, hơn 50% thương mại toàn cầu đi qua các vùng biển của nó, 64% sản
xuất năng lượng toàn cầu và 70% tiêu thụ năng lượng toàn cầu (EIRP 2021).
69

Khu vực này cũng là trung tâm đổi mới công nghệ toàn cầu với ba chính phủ
hàng đầu thế giới về tài trợ cho nghiên cứu, giải thích và phát triển năng lượng
(Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản) và ba trong số bốn nền kinh tế lớn hàng đầu
đã tài trợ một phần phân phối GDP cho chi tiêu nghiên cứu là Hàn Quốc và
Hoa Kỳ, Nhật Bản (EIRP 2021). Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
có tầm quan trọng trung tâm đối với không chỉ với nước Đức mà còn với cả
Châu Âu.
Là một nền kinh tế định hướng xuất khẩu, Đức cần xây dựng chiến lược
thâm nhập vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì khu vực này đang
nổi lên như một đối tác thương mại quan trọng tiềm năng của Đức. Trong những
năm gần đây, xuất khẩu của Đức trên toàn cầu đã tăng trung bình khoảng 3%
mỗi năm, nhưng xuất khẩu sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã
tăng khoảng 7%. Theo Rashmi Banga, Cán bộ Kinh tế Cấp cao của UNCTAD:
“Khoảng 15% xuất khẩu toàn cầu của Đức được hướng đến các nước trong khu
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó khoảng một nửa tổng xuất
khẩu sang Trung Quốc. Về mặt nhập khẩu, khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình
Dương đóng góp khoảng 19% tổng nhập khẩu toàn cầu của Đức, trong đó
khoảng 52% là từ Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn
của Đức trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ”.
Với chiến lược này, Đức đặt mục tiêu tăng cường liên kết thương mại và
đầu tư với tất cả các nước trong khu vực, đặc biệt tập trung vào Ấn Độ, ASEAN,
Nhật Bản và Hàn Quốc. Các mối liên kết trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương của Đức càng trở nên cần thiết hơn trong bối cảnh
nước này ngày càng mở rộng các chiến lược và thị trường để phục hồi kinh tế
sau đại dịch. Hơn nữa, cách chính phủ Đức kích thích tăng trưởng trong thời
kỳ Covid-19, trong đó các chương trình này tạm thời ưu tiên một số đối tác
năng lượng và kinh tế hơn các đối tác khác, có thể có những tác động đáng kể
và lâu dài.
 Hợp tác lao động

70

Về dân số, hơn một nửa dân số thế giới sống ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương – trải khắp Nam và Đông Nam Á, Đông Á và Thái Bình
Dương, và Nga, cũng như Hoa Kỳ, Canada và các quốc gia Vành đai Thái Bình
Dương khác ở Tây bán cầu. Từ góc độ toàn cầu, khu vực này có dân số trẻ được
giáo dục tốt và lực lượng lao động dồi dào. Với các nền kinh tế lớn nhất thế
giới có bờ biển Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như Trung Quốc, Nhật Bản,
Mỹ và Ấn Độ, sở hữu 20 trong số 33 siêu đô thị trên thế giới nằm ở đó (The
Federal Government 2020), với tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng kể trong những
thập kỷ gần đây, các nước trong khu vực ngày càng trở thành đối tác quan trọng
trong hợp tác quốc tế.
Nguồn lao động từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được tin
là trở thành nguồn lao động bù đắp tiềm năng cho dân số đang già hóa của Đức.
Tỷ lệ dân số trẻ (20-39 tuổi) của khu vực này cao hơn nhiều so với mức trung
bình toàn cầu, trong khi Đức hiện là một trong những xã hội “siêu già” hàng
đầu thế giới. Dân số từ 65 tuổi trở lên của Đức dự kiến sẽ tăng 41% lên 24 triệu
người trước năm 2050, gần một phần ba tổng dân số. Đồng thời, dân số từ 15
đến 64 tuổi sẽ giảm 23% - từ khoảng 53 triệu người vào năm 2015 xuống còn
khoảng 41 triệu người vào năm 2050 (FP Analytics, 2015). Dân số già đang
gây áp lực lên hệ thống lương hưu của quốc gia này và gây khó khăn cho các
công ty địa phương trong việc thuê nhân công để mở rộng sản xuất.
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Biểu đồ. Dân số theo nhóm tuổi (tính bằng triệu người) và phần trăn dân số
lớn từ 65 tuổi trở lên
Nguồn: Cơ quan Dân số Liên hợp quốc

Trước bối cảnh một xã hội già hóa và sự thiếu hụt lao động có tay nghề cao ở
Đức, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã giải quyết vấn đề này
bằng cách củng cố Luật nhập cư mới cholao động lành nghề có hiệu lực vào
ngày 3 tháng 10 năm 2020. Đạo luật này nới lỏng các dịch vụ xử lý thị thực để
tạo điều kiện cho những người lao động có tay nghề cao và các sinh viên ra
nước ngoài vì những mục đích đào tạo hoặc sử dụng lao động.
1.1.2.Mở ra các tuyến giao thông thương mại
Sự kết nối và phụ thuộc lẫn nhau của hai đại dương là kết quả của quá trình
toàn cầu hóa ngày càng tăng đã phá vỡ các ranh giới cũ và mở ra những con
đường mới cho giao thông vận tải. Dịch chuyển hàng hải chiếm hơn 90% ngoại
thương toàn cầu, với một phần lớn các tuyến thương mại quốc tế chính qua Ấn
Độ Dương và Thái Bình Dương (OECD 2020).
Về đặc điểm địa hình, khu vực này bao gồm nhiều “thắt cổ chai” trên các
tuyến giao thông biển có ý nghĩa chiến lược, sống còn đối với thương mại thế
giới, như tuyến qua eo biển Malacca (giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương),
Bering (giữa Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương). Ước tính rằng khoảng
25% thương mại hàng hải của thế giới và hơn 70.000 tàu chở hàng đi quaeo
biển Malacca mỗi năm (Xiaobo Qu và Qiang Meng 2012).
Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được coi là trung tâm của
toàn cầu về địa chính trị và kinh tế do có các tuyến đường biển quan trọng, các
quốc gia đông dân nhất thế giới thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ và năng lượng cao
trên những vành đai của nó. Các tuyến đường biển ở Ấn Độ Dương đóng một
vai trò quan trọng trong việc vận chuyển khí đốt, dầu và hàng hóa trên khắp thế
giới, từ Trung Đông đến Úc và Đông Á. Các dòng dịch chuyển trong khu vực
không chỉ tác động đến thương mại của Đức mà còn ảnh hưởng đến toàn châu
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Âu vì các quốc gia này được kết nối với nhau thông qua các chuỗi cung ứng
toàn cầu.
Khu vực này cũng được biết đến với sự cạnh tranh khốc liệt về địa chiến
lược và tài nguyên thiên nhiên, và nguy cơ nổi lên các điểm nóng chiến lược.
Do đó, việc tận dụng và đảm bảo an ninh cho tuyến giao thông huyết mạch này
của nền kinh tế thế giới được quan tâmđặc biệt bởi các quốc gia, trong đó có
nước Đức.
1.1.3. Mở ra các thị trường
 Thị trường thương mại
Tỷ trọng của Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á cũng như Úc và New Zealand
trong thương mại hàng hóa của Đức đã tăng đều đặn, lên tới khoảng 20% hoặc
chỉ dưới 420 tỷ EUR vào năm 2019 (The Federal Government, 2020). Hàng
triệu việc làm của Đức cũng phụ thuộc hoặc liên quan đến các mối quan hệ
thương mại và đầu tư này.
Trong những năm gần đây, doanh số bán ô tô của hãng xe Đức tại Trung
Quốc liên tục ghi nhận tăng trưởng và vượt qua các thị trường khác. Theo một
nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Ô tô của Đức (CAR),
Trung Quốc chiếm 38% doanh số bán ô tô toàn cầu của các nhà sản xuất ô tô
lớn nhất của Đức như Volkswagen, BMW và Daimler vào năm 2020 (Xinhua
2021).
Tuy nhiên, do hậu quả của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và
đại dịch Covid-19, nước Đức nỗ lực đa dạng hóa chính sách ngoại thương để
không chỉ tập trung vào thị trường Trung Quốc mà còn theo đuổi các mối quan
hệ kinh tế sâu sắc hơn với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đức tiếp
tục hoạt động thương mại chặt chẽ với Trung Quốc và chiến lược Ấn Độ Dương
- Thái Bình Dương sẽ là sự bổ sung, chứ không phải là một sự thay thế, trong
chính sách kinh tế của Đức.
 Thị trường công nghệ
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Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đồng bộ với chương trình Chiến
lược kỹ thuật số 2025 của Đức vì mục tiêu của chiến lược này là tăng cường
hợp tác với các quốc gia khu vựv Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong lĩnh
vực nghiên cứu và đưa Đức đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (BMWi 2016).
Kết nối kỹ thuật số đang trở nên phổ biến hơn so với kết nối vật lý khi ngày
càng có nhiều máy móc được thiết kế theo những cách thông minh để kết nối
thị trường giữa các nhà sản xuất và những người tiêu dùng.
Đức quan tâm đến việc bảo vệ các lợi ích kinh tế của mình trước tác động
của căng thẳng thương mại Trung - Mỹ và các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với
Huawei Technologies (Công ty công nghệ Huawei). Với chiến lược Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương nhằm đa dạng hóa các nhà cung cấp thay thế cho
Huawei và đẩy nhanh việc triển khai 5G, Đức sẽ tăng cường quan hệ với các
nhà cung cấp thiết bị hàng đầu châu Á như Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc
hoặc Tập đoàn NEC của Nhật Bản.
Thêm vào đó, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có thể được
xem là thị trường phát triển tiềm năng của Đức để xuất khẩu hàng hóa và dịch
vụ kỹ thuật số và là một điểm đến đầu tư đáng kể. Bởi vì khu vực này đang
trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và Đức là một trong những nhà cung cấp
công nghệ kỹ thuật số lớn trên thế giới.
1.2. Quan điểm về an ninh
1.2.1. An ninh truyền thống
Về mặt an ninh truyền thống, Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của
Đức được coi là kết quả của hai yếu tố chính.
 Các vấn đề nội bộ của Đức
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương luôn được coi là khu vực địa chiến lược quan
trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Đức và ảnh hưởng toàn cầu của nước
này. Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bao gồm các cường quốc hạt
nhân như Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan, cũng như sự hiện diện của Triều
Tiên, quốc gia có chương trình vũ khí hạt nhân kéo dài hàng thập kỷ. Về mặt
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quân sự, 7 trong số các lực lượng quân đội có quy mô lớn mạnh nhất trên thế
giới thuộc về khu vực này, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Pakistan và Úc (Statista 2021). Do đó, Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái
Bình Dương đóng vai trò như một công cụ để Berlin bảo vệ những lợi ích của
thị trường và của công dân Đức, duy trì sự cân bằng quyền lực, bảo vệ an ninh
và tự do hàng hải.
 Các vấn đề bên ngoài nước Đức
Các cuộc xung đột đang diễn ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, cũng như giữa
Trung Quốc đại lục và Đài Loan, là di sản của cuộc Chiến tranh Lạnh ở Châu
Á Thái Bình Dương. Những khu vực xung đột chính trị căng thẳng này đặt một
mối đe dọa tiềm tàng lớn lên sự ổn định ở Đông Á trong tương lai gần. Một
nguồn xung đột tiềm tàng khác là tranh chấp đã nảy sinh ở Biển Đông, đặc biệt
là ở quần đảo Trường Sa. Quần đảo này rất quan trọng đối với an ninh chiến
lược, vận chuyển thương mại, tài nguyên đánh bắt, các tuyến đường biển chính
và tài nguyên hỗn hợp các hydrocacbon. Sáu chính phủ - Việt Nam, Malaysia,
Philippines, Brunei, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đài Loan - đều đã khẳng
định chủ quyền của mình trong khu vực tranh chấp này. Điều này đã dẫn đến
một số cuộc đối đầu quân sự cấp thấp giữa các bên tranh chấp. Tranh chấp này
khó có thể được giải quyết sớm.
Sự bành trướng về chính trị, kinh tế và quân sự của Trung Quốc ở khu
vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều
quốc gia trong đó có Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Khu vực này hiện được coi
là một trọng điểm chiến lược địa chính trị quan trọng. Sự xuất hiện song song
của “Sáng kiến Vành đai và Con đường” của Trung Quốc và Chiến lược Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương của Mỹ có thể sẽ gây căng thẳng, đặc biệt là ở các
điểm nóng, chẳng hạn như Đài Loan, Biển Đông và bán đảo Triều Tiên. Hơn
nữa, sự đối đầu giữa “Sáng kiến Vành đai và Con đường” của Trung Quốc và
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ trong khu vực sẽ khiến
cuộc chạy đua quân sự trở nên phức tạp hơn.
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Bên cạnh sự cạnh tranh công khai giữa các quốc gia, còn có nhiều các
xung đột nội bộ và xuyên biên giới, các phong trào tị nạn, các mạng lưới khủng
bố khu vực và quốc tế đang âm ỉ có thể đe dọa dòng chảy thương mại tự do, sự
ổn định toàn cầu.
Như là một hệ quả của các yếu tố tác động bên trong và bên ngoài, nước
Đức đã nhận thấy cần phải tăng cường quan hệ với các đồng minh ở khu vực
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương,thúc đẩy các lợi ích và duy trì ảnh hưởng của
quốc gia ở khu vực này.
1.2.2. An ninh phi truyền thống
 Những lợi ích của việc thích ứng để đối phó với biến đổi khí hậu
Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
đã thúc đẩy các quốc gia đạt được thịnh vượng trong những thập kỷ gần đây.
Tuy nhiên, sự gia tăng dân số cao và lượng khí thải gia tăng trong khu vực đang
gây áp lực lên cả các hệ sinh thái của hành tinh và khí hậu toàn cầu. Nhiều quốc
gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang phải đối mặt với sự
suy thoái môi trường mà có thể dẫn đến biến động xã hội: các thảm họa môi
trường có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế của người dân; xung đột căng
thẳng trong hoặc giữa các quốc gia về nguồn tài nguyên khan hiếm; và suy
thoái môi trường có thể buộc người dân phải di cư trái phép (WB 2021).
Trong nhiều thập kỷ, di cư là một trong những mối quan tâm an ninh
hàng đầu của châu Âu, bao gồm cả Đức. Chính sách của Chính phủ Đức đối
với vấn đề nhập cư nhìn chung là tương đối cởi mở do sự thiếu hụt lao động và
dân số già hóa. Đức liên tục xếp hạng là một trong năm điểm đến phổ biến nhất
cho người nhập cư trên thế giới (MPI 2021). Tính đến năm 2019, khoảng 13.7
triệu người sống ở Đức, tương đương khoảng 17% dân số, là những người nhập
cư thế hệ đầu tiên (BpB 2021).
Vì lợi ích của các thế hệ tương lai, mục tiêu phải đảm bảo rằng tăng
trưởng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là phù hợp với việc khai
thác tài nguyên thiên nhiên bền vững về mặt môi trường và xã hội, việc duy trì
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bền vững và giải quyết các thách thức của quá trình đô thị hóa. Không quốc gia
nào trên thế giới là miễn nhiễm với những tác động của biến đổi khí hậu.
 Chuyển đổi và kết nối kỹ thuật số
Sự thịnh vượng và tăng trưởng kinh tế ngày càng gắn chặt với sự kết nối của
các khu vực và sự mở rộng của các công nghệ then chốt. Với mục tiêu nâng
cao năng lực cạnh tranh của Đức, việc đảm bảo an ninh công nghệ phải được
cân nhắc khi hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một trong những khu vực phát triển
nhanh nhất về sử dụng Internet và kết nối kỹ thuật số trên thế giới. Khu vực
này chiếm hơn một nửa số người dùng Internet trên thế giới và những người
dùng này chủ yếu là người trẻ tuổi và những người dùng di động: hơn 90%
người dùng truy cập Internet bằng điện thoại của họ. Hệ sinh thái kỹ thuật số
sôi động được thúc đẩy bởi công nghệ tài chính và các ứng dụng thương mại
điện tử đang bùng nổ đặc biệt trong thời kỳ đại dịch: Trên thế giới, Malaysia,
Philippines, Thái Lan, Indonesia và Ấn Độ là những nước dành nhiều thời gian
trực tuyến nhất trên điện thoại di động. Sự chuyển đổi kỹ thuật số này có tiềm
năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế to lớn trong khi tạo ra các cơ hội xuất khẩu
giá trị cao của Đức.
Tuy nhiên, theo một báo cáo năm 2018 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến
lược và Quốc tế và McAfee, luật pháp hiện hành còn mơ hồ trong điều chỉnh
tội phạm mạng, quản trị điện tử, thương mại điện tử, các hệ thống an ninh mạng
yếu kém khiến khu vực này thiệt hại kinh tế lên tới 300 tỷ USD mỗi năm. Thiếu
kỹ năng về kỹ thuật số và việc áp dụng công nghệ thấp cho các nhà kinh doan
và doanh nghiệp nhỏ khiến họ dễ bị tấn công mạng. Bằng chứng là chỉ có
khoảng 16% doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở Đông Nam Á được tích hợp kỹ
thuật số (USAID 2019). Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, Châu Á cần đầu
tư 2,3 nghìn tỷ USD vào lĩnh vực viễn thông trước năm 2030 để duy trì đà tăng
trưởng của khu vực này. Do đầu tư hàng năm của khu vực không đáp ứng đủ
nhu cầu này, các cải cách chính phủ và đầu tư nước ngoài là những động lực
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quan trọng giúp châu Á vượt qua những hạn chế về công nghệ để ổn định tăng
trưởng và phát triển.
Ngày nay, mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến, truyền thông cũng
là một chính sách đối ngoại và chiến lược ngoại giao quan trọng ở khu vực Ấn
Độ Dương - Thái Bình Dương. Những chủ thể độc tài, những kẻ tấn công và
những kẻ xúi giục, những kẻ chủ mưu có thể lợi dụng truyền thông kỹ thuật số
như những công cụ để thao túng và tuyên truyền bất lợi tới các tổ chức dân sự.
Đức đang chống lại sự lan truyền rộng của thông tin sai lệch và tội phạm mạng
trong khu vực bằng cách tăng cường tính sẵn có của thông tin dựa trên sự thật
thông qua chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
 Những tác động của Covid-19 đối với an ninh khu vực
Tác động của Covid-19 không chỉ là khủng hoảng sức khỏe mà còn là khủng
hoảng kinh tế làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, thất nghiệp và nghèo đói
lan rộng. Sự chênh lệch và các xã hội bất bình đẳng đang bộc lộ rõ rệt hơn.
Ngay cả các nước phát triển như Đức cũng gặp phải tổn thất đáng kể, trong khi
các nước đang phát triển bị thiệt hại nặng nề hơn và sẽ mất nhiều thời gian hơn
để phục hồi.
Về những tác động kinh tế, nền kinh tế Đức suy giảm 5% vào năm 2020
sau 10 năm tăng trưởng liên tục do đại dịch Covid-19 và các biện pháp giãn
cách cách xã hội (FBR 2021). Đại dịch Covid-19 đã làm giảm đi nhu cầu năng
lượng toàn cầu 5% vào năm 2020, cắt giảm 8% và 7% đối với dầu và than,
giảm 3% đối với khí đốt tự nhiên và nhu cầu năng lượng tái tạo tăng nhẹ (IEA
2020). Nhu cầu năng lượng trong tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các nỗ
lực quốc tế hiện tại để vượt qua đại dịch và phục hồi lại nền kinh tế trước Covid19.
Về tác động xã hội, đại dịch đã khiến tình trạng di cư lao động bị đình
trệ và Ủy ban Châu Âu đã khẩn trương ban hành “Hướng dẫn về lao động thời
vụ ở EU trong bối cảnh bùng phát Covid-19” (EC 2020). Thêm vào đó, các
quốc gia thành viên đã thực thi để hỗ trợ các ngành công nghiệp phụ thuộc
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nhiều vào lao động nước ngoài. Ví dụ, ban đầu lao động thu hoạch từ các nước
láng giềng bị cấm nhập cảnh vào Đức. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
Liên bang sau đó đã đồng ý cho 40,000 công nhân thu hoạch nước ngoài nhập
cảnh Đức vào tháng 4 và tháng 5 năm 2020.
Về các tác động chính trị, Covid-19 đã và đang làm trầm trọng thêm
những sự chênh lệch trong và giữa các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Xu hướng này được coi là sẽ tăng tốc trong giai đoạn tới khi
các chính phủ vừa chống lại làn sóng gia tăng của các biến thể Covid-19 mới
vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch. Những hạn chế yếu kém của chế
độ chính trị trong thời đại Covid-19 sẽ được bộc lộ nhiều hơn trước. Các cuộc
khảo sát chỉ ra rằng sự ủng hộ Thủ tướng Suga đã giảm đáng kể trong bối cảnh
sự lây lan phức tạp của biến thể Delta trong Thế vận hội Tokyo 2020 và ông đã
quyết định rút khỏi cuộc tranh cử bầu lãnh đạo vào ngày 29 tháng 9 năm 2021.
Úc là một quốc gia khác có mối quan tâm chính về vấn đề này, với mức độ ủng
hộ Thủ tướng Scott Morrison ở mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch vì sự
bất bình ngày càng tăng của công chúng đối với các biện pháp hạn chế xã hội
khắc nghiệt và các chiến lược tiêm chủng tốn kém(Morning Consult 2021).
Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã gây ra thiệt hại đáng kể về kinh tế, bất
ổn xã hội và suy giảm sức khỏe toàn cầu. Điều này rất quan trọng đối với tất cả
các quốc gia vì tình trạng mất an ninh, đặc biệt là ở các nước nghèo, có thể dẫn
đến bất ổn cho phần còn lại của thế giới. Và, quan trọng hơn, do tính chất siêu
lây nhiễm của nó, cuộc khủng hoảng Covid-19 sẽ không bao giờ bị đánh bại
cho đến khi nó thực sự nằm trong tầm kiểm soát ở khắp mọi nơi. Vào năm
2020, Chủ tịch Hội đồng Liên minh Châu Âu của Đức đã kêu gọi rằng Châu
Âu chỉ có thể vượt qua đại dịch thông qua hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối
tác và chủ thể quốc tế có liên quan (EC 2020). Các chiến lược được đưa ra trong
đại dịch Covid-19 nhằm hồi sinh các nền kinh tế sẽ có ý nghĩa quan trọng và
lâu dài đối với việc đạt được Thỏa thuận chung Paris và các Mục tiêu Phát triển
Bền vững (SDGs).
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1.3. Vị trí lãnh đạo của Đức ở EU
1.3.1. Sức mạnh/Ảnh hưởng ngoại giao và kinh tế của Đức
Sau khi hòa bình thống nhất năm 1990, người Đức đã tập trung các nguồn lực
để phát triển kinh tế. Ngày nay, với 82 triệu dân, Đức là thị trường lớn nhất và
quan trọng nhất trong EU. Năm 2020, Đức đạt GDP hơn 380 tỷ đô la với thu
nhập bình quân đầu người là 45,723 USD, trở thành đầu tàu kinh tế của EU.
Đức là nhà tài trợ phát triển lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ và là
nhà cung cấp viện trợ lớn nhất cho EU trong Ủy ban Hỗ trợ Phát triển. Theo số
liệu sơ bộ, Đức đã viện trợ 28.4 tỷ USD, tương đương 3% GNI vào năm 2020,
chủ yếu để huy động vốn ODA nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19. Năm
2020 là lần thứ hai Đức đạt được mục tiêu đóng góp 0,7% GNI vào phản ứng
đại dịch toàn cầu, bao gồm cả thông qua EU, COVAX và WHO, trong khi lần
đầu tiên là vào năm 2016, chủ yếu là vì nước này đối phó với dòng người tị nạn
cao. Trong danh mục ODA của Đức vào năm 2019, 16.9% dưới dạng cho vay
không viện trợ và phần còn lại được cung cấp dưới dạng viện trợ không hoàn
lại (OECD 2021).
1.3.2. Tầm quan trọng của nước Đức trong giải quyết các xung đột quốc tế
Đức được coi là một quốc gia thành viên có ảnh hưởng lớn trong EU và thường
thực hiện song song với Pháp. Thủ tướng Angela Merkel đã được quốc tế công
nhận vì những nỗ lực đáng kể để giữ vững EU trong các tình huống khủng
hoảng trong quá khứ. Đã có những trường hợp mà ban lãnh đạo của Đức đã thể
hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và độc lập trong khối như trong cuộc khủng
hoảng khu vựng đồng EUR (Eurozone), hoặc Chủ tịch luân phiên của Hội đồng
EU giữa cuộc khủng hoảng Covid-19. Ngoài ra, còn có những trường hợp khác
mà Đức đã nỗ lực tổ chức, đàm phán và đề xuất các giải pháp ngoại giao cần
thiết cho các vấn đề của EU, chẳng hạn như “dẫn đầu từ phía sau” trong cuộc
khủng hoảng di cư.
Trong chính sách phát triển của EU, Đức đóng vai trò trung gian quan
trọng, thành công đạt được các thỏa thuận xuyên biên giới. Vai trò này đặc biệt
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rõ ràng trong nhiệm kỳ chủ tịch EU năm 2020 của Đức, thỏa thuận mới giữa
EU và các nước châu Phi, vùng biển Caribe và khu vực Thái Bình Dương,
đáng chú ý nhất là Công cụ tài chính mới Châu Âu Toàn cầu (hay được biết
đến nhiều hơn là Công cụ Hợp tác Quốc tế, Phát triển, và Vùng lân cận). Đức
được công nhận là một đối tác đáng tin cậy và được các nước thành viên trong
khu vực tôn trọng.
1.3.3. Các hành động của Đức nhằm thúc đẩy các chính sách của Châu Âu
EU và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thiết lập một mối quan hệ kết nối với
nhau. EU là một trong những đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất ở khu vực
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và châu
Âu cùng chiếm hơn 70% thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu, cũng như
hơn 60% các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (EC 2021).
Trên cơ sở thực tế là Pháp đã khởi xướng chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vào năm 2018, Đức và Hà Lan đã khởi xướng chiến lược
tương tự vào tháng 9 và tháng 10 năm 2020, một tầm nhìn chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương là hợp lý và nhất quán cho toàn bộ các thành viên EU. Vào
tháng 4 năm 2021, với những sáng kiến mạnh mẽ của Pháp, Đức cũng như Hà
Lan, EU đã khởi động “Chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương”. Điều này cho thấy rằng việc theo đuổi chiến lược dài hạn này đã đạt
được sự đồng thuận thống nhất của các nước thành viên EU nhằm trở thành
trung tâm kinh tế và chính trị bằng cách tạo ra một vị thế vững chắc cho các
quốc gia thành viên trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. EU chủ
yếu tiếp cận khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua các lợi ích
thương mại và đầu tư, trong đó có Đức, cường quốc kinh tế hàng đầu của EU,
cũng khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ như một ưu tiên với Trung Quốc bằng
cách áp dụng chính sách “thay đổi thông qua thương mại”.
Đức và EU đồng bộ và song song về vấn đề các Hiệp định Thương mại
Tưj do (FTAs), nhưng các FTA do Đức thực hiện đều tìm kiếm lợi ích và tiêu
chuẩn cao hơn EU. Do đó, động thái của Đức với chiến lược Ấn Độ Dương -
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Thái Bình Dương không tạo ra khả năng làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa
Đức và các nước thành viên EU. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
trên toàn EU sẽ là một chức năng của sự đa dạng hóa kinh tế Đức bằng cách
củng cố các chuỗi cung ứng, mở rộng các thị trường và cắt giảm thuế quan để
tăng cường tự do hóa thương mại.
2. Tầm quan trọng của Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của
Đức
2.1. Hành động Châu Âu
Bằng cách hành động một cách thống nhất và chặt chẽ, EU và các quốc gia
thành viên có thể bảo vệ tốt hơn các lợi ích và vị thế của mình. Trong Chiến
lược Toàn cầu năm 2016, EU đang tập trung chú ý vào một cam kết chính sách
an ninh mạnh mẽ hơn, chính sách phát triển và thương mại cũng như việc thực
hiện chiến lược kết nối EU-châu Á. Các hướng dẫn chính sách này cũng nhằm
đóng góp vào hoạch định chiến lược tiếp cận Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
của Châu Âu.
Để nâng cao vai trò của EU trong hợp tác với ASEAN, Đức sẽ mở rộng
cam kết an ninh của EU trong Hội nghị Chính sách An ninh của Diễn đàn Khu
vực ASEAN và hỗ trợ sự tham gia theo các dự án cụ thể.
2.2. Chủ nghĩa đa phương
Trong chính sách của mình, với mục tiêu tăng cường vai trò của EU trong quan
hệ hợp tác với ASEAN, Chính phủ Liên bang ủng hộ việc nhanh chóng nâng
cấp quan hệ giữa EU và ASEAN lên quan hệ đối tác chiến lược. Trong nhiệm
kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của Đức, vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, EU và
ASEAN đã nâng cấp quan hệ từ “đối thoại” lên “đối tác chiến lược” sau sáu
năm đàm phán (Vlagyiszlav Makszimov 2020).
Vào ngày 9 tháng 12 năm 2020, Đức lần đầu tiên tham dự Hội nghị Bộ
trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM +) với tư cách khách
mời (Sylvia Börner 2020). Trong cuộc họp này, Đức đã khẳng định vai trò chủ
chốt của ASEAN trong chính sách an ninh khu vực và tầm quan trọng của chính
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sách an ninh của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối với Đức và
Châu Âu. Trong số các nước thành viên EU, Đức là một trong những nhà tài
trợ song phương lớn nhất cho ASEAN. Kể từ tháng 9 năm 2020, Văn phòng
Ngoại giao Liên bang Đức đã hỗ trợ Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ
Nhân đạo về Quản lýThiên tai (Trung tâm AHA) trong công tác nâng cao năng
lực giảm thiểu rủi ro thiên tai trong khu vực (Joerg Hager 2020). Qua đó, Đức
nỗ lực giúp đỡ các nước vượt qua các cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu
vực như cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya ở Rakhine (Myanmar). Vào
tháng 11 năm 2020, Đức đã tuyên bố sẽ đóng góp 5 triệu euro cho Quỹ ASEAN
ứng phó COVID-19 (Thai An 2020). Đây là lần đầu tiên Đức hỗ trợ lĩnh vực
chăm sóc sức khỏe của ASEAN - và Đức cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho quỹ
này.
Tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Ấn Độ vào ngày 8 tháng 5 năm 2021, cả
hai bên cho biết họ đang nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương
mại tự do sau tám năm bế tắc (Ankita Dutta 2021). Đức cam kết hỗ trợ tổ chức
đàm phán về bảo hộ đầu tư và các chỉ dẫn địa lý. Các cuộc đàm phán về hiệp
định thương mại tự do giữa EU và Úc đang được tiến hành. Sau 11 vòng đàm
phán, vòng đàm phán thứ 12 được lên kế hoạch từ ngày 11 đến ngày 22 tháng
10 năm 2021 (European Parliament 2021). Các cuộc đàm phán về hiệp định
thương mại tự do EU-New Zealand đang đạt được tiến triển tốt. Vòng đàm phán
thứ 11 cho một hiệp định thương mại tự do giữa EU và New Zealand đã diễn
ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 2021 bằng hội nghị truyền hình
(New Zealand Foreign Affairs & Trade 2021). Năm 2021, các cuộc đàm phán
về hiệp định thương mại tự do với Indonesia cũng đã được nối lại sau một thời
gian gián đoạn (European Parliament, 2021). Điều này làm tăng lên các cơ hội
ký kết hiệp định thương mại tự do giữa EU vàASEAN.
Trong thời gian Đức làm chủ tịch Hội đồng EU, các cuộc đàm phán với
Trung Quốc về Hiệp định Toàn diện về Đầu tư (CAI) đã được hoàn tất về mặt
chính trị vào cuối tháng 12 năm 2020. Theo hiệp định này, Trung Quốc sẽ cam
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kết bãi bỏ việc chuyển giao công nghệ ép buộc và có nghĩa vụ thành lập các
liên doanh đến một mức độ nhất định. Tuy nhiên, sau các lệnh trừng phạt của
Trung Quốc vào hồi tháng 3 năm 2021, Nghị viện Châu Âu đã tạm hoãn tiến
trình phê chuẩn CAI và buộc Trung Quốc tiếp tục dỡ bỏ các lệnh trừng phạt
này (Damian Wnukowski 2021).
2.3. Trật tự dựa trên các nguyên tắc
Đức cam kết sẵn sàng thực thi các quy tắc và chuẩn mực khu vực như Công
ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Đức
và Việt Nam đã ra mắt Nhóm bạn bè của UNCLOS (Minh Vu 2021). Nhóm
bạn vè nhằm mục đích cung cấp một diễn đàn trong đó các vấn đề và thách thức
liên quan đến luật biển có thể được thảo luận. Có hơn 100 quốc gia, bao gồm
Mỹ, Nga và Trung Quốc tham gia diễn đàn này. Ngoài ra, Đức đang củng cố
an ninh hàng hải ở Đông Nam Á và nỗ lực ngăn chặn các cuộc xung đột. Trong
các lĩnh vực khác như môi trường, ứng phó với đại dịch, nhân quyền, kiểm soát
vũ trang, lao động và thương mại, Đức sẵn sàng thúc đẩy việc thực hiện các
khuôn khổ và cấu trúc quy định khu vực hoặc quốc tế.
Với mục tiêu duy trì luật biển ở Biển Đông, Đức cùng với Pháp và Anh
đã đệ trình Công hàm chung lên Liên hợp quốc vào ngày 16 tháng 9 năm 2020
(Dipanjan Roy Chaudhury 2020). Đức đã nêu cao lập trường: đề cao tính toàn
vẹn và tính phổ biến của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, với các quy
tắc và nguyên tắc mà tất cả các yêu sách hàng hải ở Biển Đông phải tuân theo;
tôn trọng các quy định của UNCLOS về giải quyết hòa bình các tranh chấp, về
thực hiện các quyền tự do trên biển, đặc biệt là các quyền tự do hàng hải và
hàng không, và quyền đi lại không gây hại.
Ngày 1 tháng 8 năm 2021, Cộng hòa Liên bang Đức đã trở thành thành
viên của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang
chống lại tàu thuyền ở châu Á (ReCAAP 2021). Cơ quan hàng hải Cảnh sát
Liên bang đã thay mặt Đức thực hiện các nhiệm vụ giải quyết hoặc ngăn chặn
các vụ cướp biển đã được hệ thống này phê duyệt nhờ vào việc trao đổi thông
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tin nhanh chóng và các dịch vụ tư vấn cho các quốc gia ven biển về xây dựng
năng lực.
2.4. Các Mục tiêu Phát triển của Liên hợp quốc
Chính phủ Liên bang cam kết thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 với 17 Mục
tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Tại Việt Nam, Cơ quan Trao đổi
Hàn lâm Đức (DAAD) đã thành lập một trong bốn Trung tâm Toàn cầu mới về
Y tế và Phòng chống Đại dịch tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2021 (Le Ha
2021). Mục đích của trung tâm là ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh truyền
nhiễm. Vào tháng 6 năm 2021, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức ở Ấn Độ đã
khánh thành Trung tâm Thích ứng với Khí hậu và Nước Toàn cầu, một trong
bốn trung tâm toàn cầu về khí hậu và môi trường (Asian Institute of Technology
2021). Mục đích của trung tâm là thực hiện nghiên cứu về những thách thức
toàn cầu trong các lĩnh vực an ninh nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí
hậu. Về giáo dục, Hiệp định liên chính phủ về việc mở rộng Trường Đại học
Việt - Đức đã được ký kết vào ngày 23 tháng 9 năm 2021 (VGU 2020). Do đó,
trường Đại học này sẽ được phát triển thành một trường đại học nghiên cứu
theo mô hình của Đức. Đây là dự án trọng điểm trong quan hệ đối tác song
phương giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực khoa học.
Liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, Đức đã phê
duyệt tài trợ cho nhiều dự án của Sáng kiến Khí hậu Quốc tế kể từ tháng 9 năm
2020 (Platform for Redesign 2020 2020). Trong đó, các đối tác trong khu vực
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ được hỗ trợ trong cuộc chiến chống biến
đổi khí hậu. Tháng 4 năm 2021, Chính phủ Đức đã thông qua quyết định tham
gia Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế (ISA) do Ấn Độ và Pháp khởi xướng
(Kerstine Appunn 2021). Đức sẽ củng cố hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ trong các
lĩnh vực bảo vệ khí hậu, giảm thiểu biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo, trong
khi ủng hộ mục tiêu chia sẻ trách nhiệm quốc tế của Ấn Độ đối với các vấn đề
bền vững. Đức đã tham gia vào Hiệp định Đối tác Chuyển tiếp Năng lượng
Đông Nam Á (ETP). Hiệp định này được đưa ra vào ngày 20 tháng 11 năm
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2020 nhằm hỗ trợ và đẩy nhanh quá trình chuyển tiếp năng lượng bền vững ở
Đông Nam Á (Agence Française de Développement 2020). Vào tháng 6 năm
2021, với mục đích thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực hydro xanh (green
hydrogen), Đức và Úc đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập Hiệp định
Hydrogen giữa Úc và Đức (Vera Eckert 2021). Hiệp định này sẽ góp phần vào
sự phát triển và thương mại nhiên liệu khí hydro và các dẫn xuất của nó giữa
cả hai quốc gia.
2.5. Nhân quyền
Chính phủ Liên bang cam kết thúc đẩy các quyền con người và pháp quyền trên
toàn thế giới bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án nhân quyền,
bao gồm cả Quỹ Á-Âu (ASEF) để phát triển các chiến dịch nhân quyền và hợp
tác xã hội dân sự giữa Châu Âu và Châu Á trong các lĩnh vực báo chí, nhân
quyền và nghệ thuật. Nhờ sự gia tăng tài trợ dự án của Văn phòng Ngoại giao
Liên bang cho công tác nhân quyền đã được Hạ viện Đức phê duyệt, quỹ này
cũng có thể hỗ trợ nhiều dự án nhân quyền xã hội dân sự ở khu vực Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương. Các dự án này cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các nhà
hoạt động nhân quyền để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái chống lại bạo lực tình
dục và giới, hỗ trợ cho việc tái hòa nhập các cựu binh lính trẻ em và để giải
quyết nạn buôn người.
2.6. Tính toàn diện
Chính phủ Liên bang ủng hộ các sáng kiến hợp tác toàn diện trong khu vực,
đặc biệt là trước những thách thức toàn cầu đang nổi lên như biến đổi khí hậu,
an ninh phi truyền thống, đại dịch, v.v. Trong nhiệm vụ tuần tra và huấn luyện
diễn ra từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, tàu khu trụcBayern của
Đức sẽ đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Bundeswehr 2021).
Với sứ mệnh này, Đức đang đóng góp vào nỗ lực duy trì trật tự quốc tế dựa trên
luật lệ. Một phần quan trọng của nhiệm vụ này là giám sát các lệnh trừng phạt
của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Về vấn đề này, Đức
đang phối hợp với các quốc gia khác về các hoạt động giám sát hàng hải trong
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khuôn khổ Trao đổi An ninh Hàng hải khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương. Hơn thế nữa, Đức sẽ đóng góp vào các nghĩa vụ của Liên minh và EU,
đồng thời hỗ trợ các chiến dịch Sea Guardian (NATO) vàAtalanta (EU). Các
chuyến thăm tại cảng được thực hiện trong toàn khu vực là một biểu hiện của
cách tiếp cận toàn diện theo chính sách Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương của
Đức.
2.7. Các quan hệ đối tác bình đẳng
Chính sách của Chính phủ Liên bang nhấn mạnh đến việc tăng cường mối quan
hệ với các đối tác trong khu vực. Đức đã thực hiện các cuộc tham vấn chung
về chính sách đối ngoại và quốc phòng ở cấp bộ trưởng với cả Nhật Bản và Úc
(còn được gọi là tham vấn bộ trưởng 2 + 2). Sau nhiều năm đàm phán, Hiệp
định Nhật - Đức về An ninh Thông tin đã được ký kết vào tháng 3 năm 2021.
Trên cơ sở hiệp định này, hai nước có thể trao đổi dữ liệu mật của chính phủ
nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, hoạt động quân sự
và tạo điều kiện cho ngoại thương trong các ngành công nghiệp nhạy cảm. Các
Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Đức và Nhật Bản đã gặp mặt lần đầu
tiên vào tháng 4 năm 2021 trong cuộc tham vấn chung lần đầu của hai nước
này (Federal Foreign Office 2021). Tuyên bố về Hiệp định Đối tác Chiến lược
Tăng cường giữa Đức và Úc đã được ký vào ngày 10 tháng 6 năm 2021 (Federal
Foreign Offic năm 2021). Trung tâm Thông tin Tiếng Đức về Khu vực mới
được thành lập tại Singapore đã bắt đầu hoạt động vào tháng 8 năm 2021
(Stefan Talmon 2021). Mục tiêu của trung tâm này là sử dụng các sự thật cứng
rắn để chống lại các thông tin sai lệch về chính sách đối ngoại và các diễn biến
an ninh trong khu vực.
3. Việt Nam trong chính sách của Đức về khu vực Ấn Độ Dương – Thái
Bình Dương
3.1. Quan hệ Việt – Đức
Sau hơn 4 thập kỷ với nhiều thăng trầm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao,
mối quan hệ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa liên bang
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Đức thể hiện sức sống bền bỉ, mạnh mẽ nhờ có sự hợp tác toàn diện về chính
trị, công tác đối ngoại, kinh tế, văn hóa. Đức luôn là đối tác hàng đầu của Việt
Nam trong Liên minh châu Âu trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao,
kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ. Đức
luôn hoan nghênh và ủng hộ chính sách Đổi mới và chính sách hội nhập kinh
tế quốc tế của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp của nước này tăng
cường hợp tác kinh tế với Việt Nam.
3.1.1. Quan hệ chính trị
Việt Nam và Đức chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 23 tháng 9
năm 1975 (Hoai Ha 2020). Năm 2011, Việt Nam và Đức trở thành đối tác chiến
lược, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Tháng 12 năm
2019, hai nước đã thông qua Kế hoạch Hành động Chiến lược mới nhằm định
hướng mối quan hệ tới các lợi ích chung và phản ánh những thay đổi trong
những điều kiện khung, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế của Việt
Nam (Heiko Maas 2019). Trải qua hơn 45 năm quan hệ Việt Nam - Đức ngày
càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện hơn.
Quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên lĩnh vực chính trị - ngoại
giao được thể hiện thông qua việc thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt
là các đoàn cấp cao, tạo nên động lực cho hợp tác. Một số chuyến thăm gần đây
nhất là chuyến thăm tới Đức của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
(tháng 7/2017), và chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Phạm Bình Minh (tháng 2/2019); Phái đoàn Đức thăm Việt Nam có Bộ trưởng
Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier (10/2016), Bộ trưởng Kinh tế Liên
bang Peter Altmaier (3/2019). Ngoài ra, các cơ chế hợp tác đã được thiết lập và
triển khai hiệu quả như Nhóm hoạt động chiến lược, Đối thoại kinh tế vĩ mô,
Tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước.
2020 là năm đánh dấu một mốc quan trọng vì cả Việt Nam và Đức đều
đảm nhận những vị trí quan trọng tại các diễn đàn đa phương khi hai nước cùng
giữ vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm
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kỳ 2020–2021, Việt Nam giữ chức Chủ tịch ASEAN và Đức nắm ghế Chủ tịch
luân phiên EU vào nửa cuối năm 2020. Với những cương vị này, hai bên đã có
điều kiện thuận lợi để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác.
Đồng thời, điều này đã thúc đẩy kết nối giữa hai khu vực, thiết lập Quan hệ Đối
tác Chiến lược giữa ASEAN và EU và góp phần giải quyết các cuộc khủng
hoảng ở cấp độ đa phương.
Gần đây, Việt Nam và Đức đã nhất trí cùng xây dựng kế hoạch hành
động chiến lược giai đoạn 2022–2023, tập trung vào trao đổi các chuyến thăm
cấp cao và thúc đẩy các cơ chế đối thoại và hợp tác.
3.1.2. Quan hệ kinh tế
 Thương mại
Về quan hệ song phương, Việt Nam và Đức đã ký Hiệp định Tránh Tánh thuế
Hai lần vào ngày 16 tháng 11 năm 1995, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm
1996, theo đó các doanh nghiệp Đức và Việt Nam chỉ bị đánh thuế một lần, tại
Đức hoặc tại Việt Nam đối với hoạt động kinh doanh và đầu tư xuất nhập khẩu.
Về kim ngạch nhập khẩu từ Đứccủa Việt Nam, con số từ năm 2010 đến năm
2019 đã tăng hai lần, phần nào cho thấy nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ thị
trường nàycủa Việt Nam tăng dần qua các năm.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Xuất
khẩu
2.37 3.37 4.09 4.74 5.17 5.71 5.96 6.36 6.87 6.55
sang
Đức
Nhập
khẩu
1.74 2.2 2.38 2.95 2.61 3.22 2.86 3.17 3.82 3.7
từ
Đức
Tổng 4.11 5.57 6.47 7.69 7.78 8.93 8.82 9.53 10.69 10.25
Bảng. Kinh ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức
trong giai đoạn 2010 – 2019 (Đơn vị: tỷ USD
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Nguồn: Tổng cục Hải quan
Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy sự biến động đáng kể giữa các năm, với
mức tăng trưởng nổi bật nhất trong giai đoạn này lần lượt là 26% vào năm 2011;
năm 2013 và 2015 đều tăng 24%; năm 2018 tăng 20% và giảm vào năm 2014
và 2016. Nguyên nhân là do nhập khẩu từ Đức của Việt Nam thường là máy
móc thiết bị có giá trị cao, các hợp đồng nhập khẩu có giá trị tương đối lớn nên
dễ gây ảnh hưởng đáng kể đến kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đức.
Ngày 30 tháng 6 năm 2019, EU và Việt Nam đã chính thức ký một Hiệp
định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. Hiệp định Thương mại tự do
Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) đánh dấu một cột mốc quan trọng
không chỉ về thương mại, mà còn gắn thương mại với các tiêu chuẩn về xã hội,
lao động, môi trường và các mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm. Cụ thể,
EVFTA sẽ dỡ bỏ hơn 99% thuế quan đối với các hàng hóa giao dịch giữa hai
bên. Việt Nam sẽ xóa bỏ 65% thuế nhập khẩu đối với các hàng xuất khẩu của
EU, số còn lại sẽ được xóa bỏ dần trong 10 năm tới. Rõ ràng, việc EVFTA có
hiệu lực chính thức tạo ra một động lực quan trọng cho việc tăng cường quan
hệ thương mại giữa hai quốc gia.
Quan hệ thương mại của hai nước đã cho thấy những tín hiệu lạc quan
hơn kể từ khi EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Sau khi EVFTA
có hiệu lực, xuất nhập khẩu Việt - Đức đã đảo chiều, tăng trưởng mạnh so với
năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã xuất khẩu 4.9 tỷ USD
sang Đức và giá trị nhập khẩu là 2.4 tỷ USD (Kieu Linh, 2020). Đây là những
tín hiệu rất tích cực, đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu sụt giảm mạnh
do những tác động tiêu cực của đại dịch COVID – 19.
 Đầu tư
Đức đứng thứ 18 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với khoảng
300 doanh nghiệp và 360 dự án trong các lĩnh vực khác nhau như logistics (lôgi-stíc), hóa chất, năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng thông minh (Oanh Nguyen
2020). Tổng vốn đầu tư lên tới hơn 2.3 tỷ USD, tạo ra khoảng 40,000 việc làm
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có chất lượng tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp lớn của Đức đã có mặt tại Việt
Nam, bao gồm Mercedes–Benz, Deutsche Bank, Bosch, Siemens and Messer.
Các doanh nghiệp Đức ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thị trường Việt Nam.
Trong 4 năm (2017–2020), số lượng dự án mới đầu tư vào Việt Nam, cũng như
vốn đầu tư của các doanh nghiệp Đức liên tục tăng với tốc độ ổn định với tổng
số 86 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư tăng từ hơn 1,941 triệu USD đến
hơn 2,200 triệu USD vào cuối năm 2020 (Foreign Investment Agency 2021),
bất chấp những khó khăn trong quan hệ giữa hai nước cũng như bối cảnh của
đại dịch COVID-19.
3.1.3.Hợp tác trong các lĩnh vực khác
Hơn ba thập kỷ qua, Đức đã cung cấp cho Việt Nam khoản hỗ trợ phát triển
chính thức hơn 2 tỷ USD (Hoang Ha 2021) đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về
các mô hình tăng trưởng cũng như khai thác năng lượng tái tạo, bảo vệ môi
trường và đào tạo nghề. Sự hỗ trợ này giúp Việt Nam hoàn thành trước thời hạn
các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và thực hiện các mục tiêu phát triển bền
vững.
Giáo dục và khoa học là các lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Việt Nam
và Đức. Trường Đại học Việt Đức được thành lập với khả năng đào tạo 12,000
sinh viên. Việc giảng dạy tiếng Việt và tiếng Đức trong trường học được khuyến
khích, cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao đã giúp nhân dân hai
bên xích lại gần nhau hơn. Ngoài ra, nhiều tổ chức văn hóa, học thuật và khoa
học đáng chú ý ở Việt Nam như Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), Viện
Goethe, Đại học Việt Đức và Ủy ban Giáo dục Phổ thông Đức ở nước ngoài
(ZfA) - thuộc Cục Quản lý Liên bang Đức. Hơn 100,000 người Việt Nam đã
làm việc và học tập tại Đức đã xây dựng nên một cầu nối độc đáo giữa hai quốc
gia giúp duy trì và gia tăng lợi ích chung. Đức cũng đã hỗ trợ một số trường
đào tạo nghề tại Việt Nam bằng việc đổi mới trang thiết bị hiện đại, cung cấp
sự hỗ trợ từ chuyên gia và các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng
đào tạo theo tiêu chuẩn đào tạo nghề của Đức. Điển hình là hoạt động đào tạo
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kỹ năng nghề trong ngành công nghiệp cơ khí giữa Công ty Trách nhiệm Hữu
hạn Bosch Việt Nam và Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật LILAMA2
Đồng Nai.
Về các vấn đề năng lượng và môi trường, Đức hỗ trợ Việt Nam theo đuổi
sự tăng trưởng nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học
và phù hợp với các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và Chương
trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững. Năng lượng khí đốt đang được chính
phủ Việt Nam quy hoạch tại các trung tâm công nghiệp lớn, chẳng hạn như
trung tâm năng lượng khí đốt ở tỉnh Ninh Thuận, với sự tham gia của công ty
Siemens. Đây được kỳ vọng là mô hình phát triển các trung tâm năng lượng
sạchđầu tiên tại Việt Nam sử dụng khí đốt hóa lỏng nhập khẩu, cho phép Việt
Nam không chỉ phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng bền vững mà còn đảm bảo
bảo vệ môi trường.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Đức và EU đã hỗ trợ vắc xin cho
Việt Nam thông qua sáng kiến COVAX. Đến tháng 9 năm 2021, Đức đã chuyển
giao khoảng 2.5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca. Lô hàng
thứ hai gồm 2.6 triệu liều vắc xin từ Đức đã đến Thành phố Hồ Chí Minh vào
ngày 28 tháng 9, sau một lô 852,480 liều đã đến Hà Nội vào ngày 16 tháng 9
(Minh Nga 2021). Đức cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam vật tư y tế bao gồm 75 máy
thở, 15 máy theo dõi bệnh nhân và 20,000 máy đo nồng độ oxy trong máu
(Vietnam News 2021). Ngoài ra, chính quyền và người dân 16 bang của Đức
đã tặng Chính phủ Việt Nam 1 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm để chống lại đại
dịch. Khoản hỗ trợ của Đức là lớn nhất trong số các quốc gia thuộc Liên minh
Châu Âu.
3.2. Vai trò của Việt Nam trong chính sách khu vực của Đức
Trong khuôn khổ “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, cả Đức và
EU đều hy vọng mở rộng quan hệ với các nước ASEAN và các quốc gia châu
Á khác. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có một bước chuyển mình tốt để thể hiện
là đối tác tin cậy, hấp dẫn và là cầu nối khu vực ASEAN với thế giới. Chính
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quyền Đức đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong việc thực hiện các
định hướng chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Đức nhằm tăng
cường kinh tế, thương mại và đầu tư, phát triển bền vững và hợp tác an ninh quốc phòng giữa Đức và khu vực. Việt Nam sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết
nối Đức và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khi quốc gia châu Âu
này hướng tới tham gia sâu rộng hơn với khu vực này. Việt Nam cũng hoan
nghênh vai trò mạnh mẽ và mang tính xây dựng của Đức trong khu vực trên cơ
sở ủng hộ của nước này đối với vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy pháp
quyền và sự hợp tác trong khu vực.
Về đầu tư, bên cạnh Ấn Độ, thị trường Việt Nam tiếp tục được các doanh
nghiệp Đức đánh giá là có tiềm năng nhất trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương. Với xu hướng các doanh nghiệp Đức mở rộng hoạt động ở các
quốc gia châu Á ngoài Trung Quốc, thị trường Việt Nam tự hào có tiềm năng
trở thành một trung tâm sản xuất của khu vực, với hàng hóa sản xuất trong nước
có thể cung cấp cho toàn bộ thị trường ASEAN và toàn bộ khu vực Nam Á.
Hơn thế nữa, phía Đức rất quan tâm đến Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU (EVIPA). Hiệp định này sau khi có hiệu lực sẽ đưa ra các quy định có hiệu
lực liên quan đến bảo hộ đầu tư và các giải pháp được thực hiện để giải quyết
tranh chấp đầu tư.
Hai nước thường xuyên tìm kiếm tiếng nói chung trong việc giải quyết
các thách thức khu vực và toàn cầu. Việt Nam và Đức đã làm việc chặt chẽ và
ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, EU, ASEM
và tại Liên hợp quốc. Hai bên đều có chung quan điểm và tầm nhìn về chủ nghĩa
đa phương, trật tự và ổn định trên nền tảng luật pháp, cũng như tuân thủ luật
pháp quốc tế và bảo vệ môi trường.
Kết luận
Sự chuyển dịch cấu trúc quyền lực địa chính trị ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực châu Âu nói chung và Đức nói
riêng. Hệ quả là căng thẳng ở những khu vực này có những tác động đến Đức.
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Thông qua chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Đức muốn tăng cường
ảnh hưởng với các nước trong khu vực liên quan đến biến đổi khí hậu, nhân
quyền hoặc tăng cường trao đổi văn hóa, giáo dục và khoa học.
Chính phủ Đức tin rằng trong thế kỷ 21, các lực lượng kinh tế và chính
trị đang ngày càng chuyển dịch sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương,
nơi có ba nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Đồng
thời, có 20 trên 33 siêu đô thị trên thế giới. Do đó, thông qua chiến lược Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương, Đức muốn định hình các chính sách nêu bật các lợi
ích, các nguyên tắc và các sáng kiến trong các lĩnh vực hành động chính cũng
như đưa ra các khuyến nghị cho các đối tác khu vực. Chính sách của Berlin là
đa dạng hóa các mối quan hệ trên mọi phương diện; củng cố quan hệ với các
nước ASEAN, Úc và Ấn Độ thông qua việc ký kết thêm nhiều hiệp định thương
mại tự do.
Mục đích của định hướng này là xây dựng một khuôn khổ chiến lược với
nhiều giải pháp chính trị cho khu vực và hình thành các điểm kết nối để tăng
cường hợp tác cả về chính sách an ninhvới các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương
- Thái Bình Dương. Ngoài ra, với tư cách là Chủ tịch luân phiên của Liên minh
châu Âu, Đức cũng muốn lấy định hướng của mình làm cơ sở cho chiến lược
chung của Liên minh châu Âu (EU) đối với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Hơn một năm thực hiện, Đức đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
trong việc tăng cườngcác quan hệ đối tác chiến lược, đa dạng hóa và cùng cốcác
mối quan hệ kinh tế, hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí
hậu. Trong thời gian tới, Đức cần tích cực hơn trong việc thực thi chính sách
cũng như có những điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh hiện nay.
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Chương 4
Quan điểm của Hà Lan về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Bùi Hồng Hạnh
Mở đầu
Tháng 11/2020, Hà Lan công bố văn bản có tiêu đề "Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương: Định hướng tăng cường hợp tác của Hà Lan và EU với các đối tác ở
châu Á". Sau Pháp và Đức, Hà Lan trở thành quốc gia thành viên thứ ba của
Liên minh châu Âu (EU) ban hành chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương. Đối với Hà Lan, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bao gồm không
gian giữa Pakistan và các đảo ở Thái Bình Dương. Trọng tâm của khái niệm
này là khu vực các quốc gia xung quanh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương,
bao gồm cả Biển Đông và Hoa Đông, các tuyến đường vận chuyển qua Ấn Độ
Dương và Thái Bình Dương nối Châu Âu với Châu Á và Châu Đại Dương. Khu
vực này kéo dài từ Pakistan đến các đảo ở Thái Bình Dương (Maaike OkanoHeijmans 2019).
Văn bản Chiến lược này của Hà Lan gồm 3 phần chính. Phần 1 – Hướng
đến tầm nhìn về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của châu Âu: Trong bối
cảnh thế giới đang có những dịch chuyển cân bằng quyền lực địa chính trị và
địa kinh tế, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng có vai trò
quan trọng. Do đó, Hà Lan và EU cần tăng cường lợi ích kinh tế và chính trị
của họ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và phát triển tầm nhìn đặc biệt của
Hà Lan và EU về khu vực. Phần 2 – Các yếu tố của tầm nhìn châu Âu với khu
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm: an ninh và ổn định; hợp tác
với các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các nền kinh
tế và thương mại bền vững; trật tự luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương
hiệu quả; kết nối bền vững; các thách thức – khí hậu và các Mục tiêu phát triển
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bền vững (Sustainable Development Goals - SDGs) của Liên hợp quốc. Phần
3 – Hà Lan và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khẳng định chiến lược của
Hà Lan nằm trong tầm nhìn của châu Âu và nhấn mạnh những vấn đề Hà Lan
quan tâm ở khu vực này.
Chương 4 sẽ tập trung trình bày về: (1) các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của
Hà Lan, (2) động cơ và vai trò của nước này trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương chung của EU, (3) quan điểm của Hà Lan về vai trò của Việt
Nam trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương.
1. Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của Hà Lan
Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của Hà Lan(The Netherlands’ Government 2021)
được đề cập rõ ràng trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, "Ấn
Độ Dương - Thái Bình Dương: Định hướng tăng cường hợp tác của Hà Lan và
EU với các đối tác ở châu Á". Về cơ bản các ưu tiên này cũng là những đề xuất
của Hà Lan về những yếu tố trong tầm nhìn của EU về Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương.
1.1. An ninh và Ổn định
Đối với lĩnh vực này, Hà Lan mong muốn tập trung vào bốn nội dung chính:
(i) Thúc đẩy việc đi lại an toàn và an ninh hàng hải bằng cách hỗ trợ xây dựng
năng lực trong lĩnh vực luật biển quốc tế, khám phá các cơ hội hợp tác về vấn
đề này trong quốc phòng và an ninh. Thông qua EU, các thành viên trụ cột như
Đức, Pháp và cả các quốc gia có chung quan điểm, Hà Lan sẽ tích cực lên tiếng
về luật pháp quốc tế, kể cả việc vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm cả
UNCLOS và Biển Đông. Hà Lan sẽ tham gia thường xuyên hơn ở cấp độ thích
hợp vào các cuộc họp liên quan về các vấn đề chiến lược ở khu vực Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh an ninh - Đối thoại
Shangri-La hàng năm tại Singapore của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế
(International Institute for Strategic Studies - IISS) và Đối thoại Raisina hàng
năm tại Ấn Độ. (ii) Đối với các vấn đề an ninh mạng, Hà Lan sẽ tăng cường
hợp tác và đối thoại với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình
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Dương nhằm đối phó với sự gia tăng các mối đe dọa mạng từ các tổ chức, nhà
nước và do thiếu sự đồng thuận quốc tế về các chuẩn mực và giá trị quốc tế có
thể áp dụng cho lĩnh vực kỹ thuật số. (iii) Hà Lan sẽ đóng góp vào việc không
phổ biến và giải trừ vũ khí bằng cách làm việc với các đối tác có cùng chí hướng
trong khuôn khổ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, ví dụ như trong
Sáng kiến Không phổ biến và Giải trừ Quân bị (Non-Proliferation and
Disarmament Initiative - NPDI), và thông qua Sáng kiến An ninh Phổ biến
(Proliferation Security Initiative - PSI) và các chế độ kiểm soát xuất khẩu vũ
khí. (iv) Hà Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác với khu vực về chống lại các mối đe dọa
hỗn hợp, cả song phương và đa phương quốc tế nhằm chống lại sự can thiệp
của nước ngoài.
1.2. Nền kinh tế và Thương mại bền vững
Hà Lan cùng với EU hướng tới việc làm cho chuỗi giá trị trở nên đáng tin cậy
hơn bằng cách giảm sự phụ thuộc chiến lược một phía và đa dạng hóa các nhà
cung cấp từ khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Hà Lan sẽ hướng tới các mối
quan hệ thương mại và đầu tư bền vững ở các nước Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương, đặc biệt là ở các nước ưu tiên kinh tế (Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ,
Úc, Nhật Bản và năm thành viên đầu tiên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á
- ASEAN). Hà Lan sẽ tích cực hỗ trợ các cuộc đàm phán của EU về các hiệp
định thương mại tự do với các nước trong khu vực này.
1.3. Chủ nghĩa đa phương hiệu quả và trật tự luật pháp quốc tế
Hà Lan sẵn sàng hợp tác cùng với các nước có cùng quan điểm trong khu vực
Ấn Độ - Thái Bình Dương để thúc đẩy chủ nghĩa đa phương hiệu quả và trật tự
luật pháp quốc tế. Cụ thể là, Hà Lan sẽ tham gia vào các hoạt động ngoại giao
công chúng và các hoạt động khác về các chủ đề luật biển, lĩnh vực mạng,
thương mại, luật và biến đổi khí hậu, phù hợp với các ưu tiên thúc đẩy trật tự
luật pháp quốc tế đã được mạng lưới các cơ quan đại diện của Hà Lan tại châu
Á cùng thông qua. Các hình thức hợp tác sẽ là tổ chức hội thảo, tham vấn, đối
thoại cung cấp các khóa học nhằm nâng cao năng lực cho các nước thành viên
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ASEAN trong các vấn đề đàm phán về luật biển, Bộ Quy tắc ứng xử của Biển
Đông, đàm phán tại Liên hợp quốc, các thỏa thuận về các chuẩn mực ứng xử
tự nguyện, không ràng buộc đối với các quốc gia và về việc phát triển một hệ
thống các biện pháp xây dựng lòng tin trong lĩnh vực kỹ thuật số, xây dựng
năng lực không gian mạng. Hà Lan sẽ phối hợp với các đối tác như Singapore
và Australia, Tòa Trọng tài Thường trực (Permanent Court of Arbitration),
thông qua Viện Clingendael (Viện Quan hệ Quốc tế Hà Lan) và Viện Luật Biển
Hà Lan (Netherlands Institute for the Law of the Sea - NILOS). Ngoài ra, nếu
có thể, Hà Lan sẽ tham gia vào các sáng kiến và hoạt động trong chính khu vực
về các vấn đề này, tham vấn với Australia và các quốc gia có cùng chí hướng,
cùng quan tâm trong khu vực về các diễn biến ở Biển Đông.
1.4. Kết nối bền vững
Trong khuôn khổ Chiến lược kết nối của EU, Hà Lan sẽ tập trung vào chiến
lược kỹ thuật số, bao gồm một loạt các chủ đề từ an ninh mạng và quy định
internet, đến đổi mới, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, truyền dữ liệu xuyên
biên giới, quyền riêng tư và chủ quyền kỹ thuật số quốc gia. Hà Lan cũng sẽ
tham gia các sáng kiến của EU nhằm củng cố chủ quyền chiến lược của châu
Âu, đặc biệt là các cuộc thảo luận hiện nay về việc đạt được sự cân bằng giữa
đa dạng hóa nguồn cung và chuỗi giá trị với việc củng cố các hệ thống thương
mại tự do toàn cầu và đa phương, sẽ tham gia trong việc thực hiện Thỏa thuận
Xanh ở cấp độ quốc tế với sự hợp tác của các đối tác Ấn Độ - Thái Bình Dương
cùng chí hướng.
1.5. Thách thức toàn cầu: khí hậu và SDGs
Hà Lan sẽ làm sâu sắc hơn nữa và mở rộng hợp tác với các quốc gia khác, bao
gồm các Quốc gia hải đảo nhỏ đang phát triển (Small Island Developing States
– SIDS), về hành động khí hậu và SDGs. Hà Lan sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với
các nước Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để thúc đẩy chính sách khí hậu
quốc tế cũng như chính sách quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu khí hậu. Hà
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Lan sẽ nỗ lực thúc đẩy các giải pháp năng lượng xanh, bền vững nhằm thúc đẩy
quá trình chuyển đổi năng lượng.
Ngoài ra, Hà Lan cũng đã xác định rõ ràng khuôn khổ hợp tác với các
đối tác dân chủ, có cùng quan điểm ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong
lĩnh vực an ninh và ổn định, Hà Lan với tư cách là thành viên, ủng hộ quan hệ
đối tác của NATO với Australia, New Zealand, Hàn Quốc và Nhật Bản ở Ấn
Độ Dương - Thái Bình Dương, như những Đối tác trên toàn cầu. Đây cũng là
những đối tác hoạt động chính của NATO. Ví dụ, Australia, New Zealand và
Hàn Quốc đã cung cấp quân đội cho các sứ mệnh của NATO, trong khi Nhật
Bản đã hỗ trợ một số dự án ổn định ở Afghanistan. Về vấn đề dân chủ, với tư
cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền, Hà Lan sẽ phối hợp các biện pháp
can thiệp của mình càng nhiều càng tốt với các nước Ấn Độ - Thái Bình Dương
có cùng quan điểm; sẽ tiếp tục cố gắng tiến hành đối thoại cởi mở, có vai trò
quan trọng với các chính phủ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về tình hình
nhân quyền và củng cố xã hội dân sự ở các quốc gia đó.
Bên cạnh đó, Hà Lan sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với khu vực này trên
cả bình diện song phương và đa phương. Các đối tác mà Hà Lan sẽ tăng cường
quan hệ song phương bao gồm Australia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn
Quốc, New Zealand, Singapore, Malaysia và Việt Nam. Về đa phương, Hà Lan
sẽ gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á để nhấn mạnh cam
kết hợp tác chặt chẽ hơn với ASEAN và sẽ tiếp tục tham gia Hội nghị Á-Âu
(Asia – Europe Meeting - ASEM) cũng như đóng góp tài chính hàng năm cho
Quỹ Á-Âu (Asia-Europe Foundation - ASEF).
Bên cạnh đó, theo một khảo sát của một tổ chức tư vấn quốc tế công bố
tháng 9/2021(European Council on Foreign Relations 2021), trong Chiến lược
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, về an ninh, Hà Lan tập trung ưu tiên cho ba
lĩnh vực an ninh hàng hải, an ninh mạng và chống khủng bố, còn vấn đề về tính
bền vững của đại dương ít quan trọng hơn. Các ưu tiên về kết nối cho chiến
lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU, đối với Hà Lan, mức độ quan
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trọng từ cao xuống thấp lần lượt là: cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng
giao thông vận tải, năng lượng/biến đổi khí hậu và cuối cùng là kết nối con
người với con người. Đối với các thỏa thuận thương mại, ba vấn đề quan trọng
nhất là các tiêu chuẩn môi trường, bảo vệ khí hậu và các tiêu chuẩn về xã hội,
còn các quy định về doanh nghiệp nhà nước không phải là vấn đề quan trọng.
Như vậy, 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác của Hà Lan đều nằm trong khuôn
khổ của Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chung của EU công bố
tháng 9/2021. Chiến lược của EU đã nêu ra 7 ưu tiên cụ thể là: phát triển bền
vững và bao trùm; chuyển đổi xanh; quản trị biển; quản trị số; kết nối; an ninh
quốc phòng; và an ninh con người. Các vấn đề này cũng cho thấy EU và Hà
Lan quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an ninh biển và an ninh phi truyền thống.
Quan hệ đối tác với các nước trong khu vực này cần tập trung chủ yếu vào việc
thúc đẩy lợi ích Hà Lan và EU trong các lĩnh vực trật tự luật pháp quốc tế, dân
chủ và nhân quyền, thương mại bền vững, an ninh và ổn định, đi lại an toàn và
an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe toàn cầu và xóa đói giảm
nghèo.
2. Động cơ của Hà Lan trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương
Động cơ của Hà Lan trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng
như trong việc thúc đẩy chiến lược của EU sẽ được tiếp cận lý giải theo ba
phương diện: (a) Đặc điểm chính sách đối ngoại của Hà Lan; (b) Mục tiêu của
Hà Lan trong Chiến lược khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hiện nay;
và (c) vai trò của Hà Lan trong chính sách đối ngoại chung của EU.
2.1. Về đặc điểm chính sách đối ngoại của Hà Lan
Trước hết, cần nhìn từ góc độ lịch sử. Sau các cuộc phát kiến địa lý lịch sử vào
cuối thế kỷ XV – đầu thế kỷ XVI, các quốc gia ven biển như Hà Lan đã trở
thành vị trí đắc địa, tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư
bản. Chính vì vậy, cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã ra
đời từ Vùng đất thấp (Netherlands) – Hà Lan trở thành nhà nước tư bản chủ
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nghĩa đầu tiên trên thế giới. Cuộc cách mạng này đã nhanh chóng thúc đẩy Hà
Lan phát triển và hòa nhập vào thị trường quốc tế, trở thành trung tâm thương
mại, tín dụng và là đầu mối buôn bán với thế giới. Hà Lan đã thiết lập những
mối quan hệ mật thiết mang tính lịch sử với khu vực thông qua các Công ty
Đông Ấn Hà Lan (VOC), đóng vai trò quan trọng trong tuyến buôn bán với
phương Đông, thông qua thuộc địa rộng lớn ở Indonesia, hay giành được sự ưu
đãi của chính quyền phong kiến Mạc Phủ - Tokugawa Nhật Bản khi là nước
phương Tây duy nhất được phép buôn bán với Nhật Bản, tạo nên phong trào
"Hà Lan học" ở nước này. Thời kỳ này, Hà Lan đã nhanh chóng phát triển thành
quốc gia hàng hải, chiếm lĩnh mặt biển với đội tàu chuyên chở hàng hóa, được
mệnh danh là "Người chở hàng trên biển". Yếu tố mang tính lịch sử này cho
thấy rõ động cơ của Hà Lan trong việc chủ động tham gia vào khu vực Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương, không chỉ là nhằm mục đích duy trì quan hệ và ảnh
hưởng truyền thống với một số quốc gia trong khu vực, mà trên hết, Hà Lan ý
thức rõ vai trò của một quốc gia hàng hải cũng như lợi ích quốc gia trong việc
hợp tác với khu vực này.
Cũng từ khía cạnh lịch sử, trong suốt hai cuộc chiến tranh thế giới, Hà
Lan đều tuyên bố trung lập. Lập trường trung lập này có nguồn gốc từ chính
sách trung lập trong các vấn đề quốc tế từ năm 1830, xuất phát từ sự ly khai
của Bỉ, tách ra khỏi phía Bắc Netherlands. Tuy nhiên, yếu tố trung lập này chưa
được công nhận trong Hiến pháp của Hà Lan mà chủ yếu mang tính ứng phó
với bối cảnh nhằm giảm thiểu thiệt hại cho chính Hà Lan trong các cuộc chiến.
Trong Thế chiến thứ nhất, quan điểm trung lập của Hà Lan dựa vào vị trí chiến
lược của quốc gia giữa Đế quốc Đức và nước Bỉ do Đức chiếm đóng, cùng với
niềm tin về sự bảo trợ của Anh. Ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra,
năm 1939, Hà Lan tiếp tục tuyên bố trung lập. Mặc dù vậy, Hà Lan vẫn không
tránh khỏi bị xâm lược và bị lôi vào cuộc chiến khốc liệt này. Sau khi Thế chiến
thứ hai kết thúc, Hà Lan lần lượt gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây
Dương (NATO) và EU. Những kinh nghiệm lịch sử xương máu đã góp phần
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định hình cho chính sách đối ngoại hiện đại của Hà Lan. Gần đây, Hà Lan thậm
chí đã có các phản ứng mạnh mẽ hơn, chủ động hơn đối với những thách thức
đang nổi lên, đặc biệt là về viện trợ nhân đạo, luật pháp quốc tế cũng như các
chiến lược quân sự. Như vậy, có thể thấy một khía cạnh khác của chính sách
đối ngoại Hà Lan đó là khả năng linh hoạt và thích ứng với bối cảnh mới.
Cách tiếp cận với các vấn đề quốc tế và quan hệ quốc tế của Hà Lan vừa
mang đặc trưng của một quốc gia nhỏ nhưng cũng có những nét đặc trưng
riêng. Các quốc gia nhỏ hơn, trong các vấn đề quốc tế, thường gặp bất lợi về
quyền lực, năng lực nhà nước, khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và tài
nguyên thiên nhiên…khi so sánh với các quốc gia lớn hơn. Những giới hạn này
thường hạn chế khả năng của các quốc gia nhỏ hơn, trong việc đóng một vai
trò quan trọng trong chính trị khu vực và toàn cầu, tạo ra nhiều khó khăn trong
việc định hình động lực của hệ thống quốc tế hoặc các quy tắc chi phối hợp tác
quốc tế, thương mại và ngoại giao. Thông thường, các quốc gia nhỏ sẽ liên kết
lại với nhau và tạo ra các liên minh mà qua đó các quốc gia riêng lẻ có thể tận
dụng sức mạnh thương lượng tập thể của một khối rộng lớn hơn. Ngoài ra, các
quốc gia nhỏ hơn thường theo đuổi việc "chuyên môn hóa" các hoạt động
thương mại, ngoại giao hoặc an ninh hay nói cách khác là tham gia những liên
minh, khối chuyên về các lĩnh vực này. Chính vì vậy, bằng việc thúc đẩy Chiến
lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU cũng như của quốc gia, Hà Lan
và EU sẽ được hưởng lợi từ sự hợp tác chặt chẽ hơn - cả song phương và thông
qua EU - với các nước trong khu vực, đặc biệt là với các nền dân chủ giống
như Hà Lan, các nước có nền kinh tế thị trường mở, các quốc gia này đều cam
kết thực hiện chủ nghĩa đa phương hiệu quả và thừa nhận một trật tự pháp lý
quốc tế đang hoạt động đúng đắn là vì lợi ích của họ. Hơn nữa, EU có thị trường
lớn nhất thế giới và khoảng 90 tỷ đô la đầu tư hàng năm vào Ấn Độ Dương Thái Bình Dương (gần tương đương với tổng dòng vốn FDI trong chính châu
Âu) khiến EU trở thành một trong những nhà đầu tư và nhà tài trợ chính trong
khu vực. Về phần mình, Hà Lan là một trong những nhà đầu tư và nhà tài trợ
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lớn nhất của EU (trong năm nước hàng đầu). Khoảng một phần ba GDP của Hà
Lan có được thông qua thương mại, riêng trong năm 2010 xuất khẩu hàng hóa
và dịch vụ của Hà Lan được tính theo phần trăm GDP lên tới 72,6%(The
Netherlands’ Ministry of Foreign Affairs 2021). Ảnh hưởng kinh tế của Hà Lan
và EU tạo nên vai trò tích cực ở khu vực này.
Song, bên cạnh những đặc điểm chính sách đối ngoại của một nước nhỏ,
Hà Lan lại khẳng định mình với tư cách là một chủ thể chuyên trách trong các
vấn đề quốc tế và khu vực. Thông thường, rất hiếm khi thấy các quốc gia nhỏ
đảm nhận các vai trò an ninh hoặc ngoại giao diện rộng trong các vấn đề quốc
tế. Về điểm này, Hà Lan luôn chứng tỏ mình là một ngoại lệ. Các chính phủ kế
nhiệm của Hà Lan đã phát triển một loạt các chiến lược lâu dài để đối phó với
các cuộc khủng hoảng kinh tế, sinh thái và nhân đạo mới. Trong phần lớn lịch
sử hiện đại của mình, Hà Lan đã tiến hành chính sách đối ngoại song song với
nhiều tổ chức nhà nước và phi nhà nước. Có thể coi đây là yếu tố cơ bản nhất
trong chiến lược địa chính trị của Hà Lan. Có thể hiểu, sự gắn bó trong các tổ
chức đa phương (đặc biệt là các tổ chức ở châu Âu và khu vực Bắc Đại Tây
Dương), thông qua đó thúc đẩy và mở rộng quan hệ quốc tế nhằm khẳng định
vị thế là những đặc điểm cốt lõi của định hướng chiến lược đối với các vấn đề
thế giới của Hà Lan. Bên cạnh đó, với trung tâm luật quốc tế lâu đời tại Hague,
Hà Lan cũng là nước ủng hộ mạnh mẽ cho việc tăng cường nguyên tắc luật
quốc tế thông qua EU. Ngoài ra, cũng giống như Vương quốc Anh, với lịch sử
là một nhà nước hậu thực dân, trong chính sách đối ngoại, Hà Lan mong muốn
duy trì trách nhiệm công khai đối với các lãnh thổ ở nước ngoài không thuộc
châu Âu. Điều đó cũng đã thúc đẩy Hà Lan chủ động hơn trong quan hệ với
các quốc gia trong khu vực này.
Hà Lan ủng hộ cách tiếp cận tổng hợp đối với chính sách quốc tế. Các
vấn đề về hòa bình và an ninh, quản trị tốt và nhân quyền, thương mại, nghèo
đói, môi trường và di cư đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Đặc biệt, chính
sách hiện nay của Hà Lan coi việc tập trung vào quan hệ quốc tế vừa cần thiết
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vừa hữu ích. Hà Lan không thể bẻ cong thế giới theo ý mình, tuy nhiên, bằng
cách áp dụng trọng tâm quốc tế, có thể khai thác các cơ hội mà thế giới đang
thay đổi này mang lại, để thúc đẩy thịnh vượng và phúc lợi, cũng như để đối
mặt với những thách thức. Do các mối đe dọa đối với quốc gia chủ yếu bắt
nguồn từ bên ngoài lãnh thổ, vì vậy Hà Lan chủ trương tạo ra các điều kiện toàn
cầu có lợi cho an ninh, tạo ra những hoàn cảnh có lợi cho môi trường sống và
sức khỏe, thúc đẩy sự tự do cần thiết. Hà Lan chỉ có thể tác động đến những
phát triển quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của mình, khi tham gia ở cấp
độ toàn cầu và theo đuổi chính sách đối ngoại tích cực. Trong những thời điểm
có những thay đổi lớn trên trường thế giới, cần phải chủ động nhiều hơn chứ
không phải ít hơn (The Netherlands’ Ministry of Foreign Affairs 2021). Chính
vì vậy, sau những tuyên bố về Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
của đối tác xuyên Đại Tây Dương - Mỹ - Hà Lan nhanh chóng là thành viên
thứ 3 của EU tuyên bố thúc đẩy quan hệ với khu vực này.
2.2. Về mục tiêu của Hà Lan trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương
Cùng với hai quốc gia trụ cột của EU, mục đích của Hà Lan khi là thành viên
thứ ba công bố Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chính là thúc đẩy
EU công bố Chiến lược về khu vực này, nói cách khác là mong muốn song
trùng lợi ích của chính Hà Lan với lợi ích chung của EU, đồng thời thông qua
EU thực hiện Chiến lược của mình. Trước tiên, Hà Lan thúc đẩy EU thiết lập
chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đóng một vai trò quan trọng trong
các mục tiêu chính sách đối ngoại và quốc phòng của Khối; mong muốn thấy
chiến lược được thực hiện bằng cách theo đuổi các lợi ích kinh tế, giải quyết
các mối đe dọa trong khu vực đối với các lợi ích chiến lược của EU, đối phó
với biến đổi khí hậu và môi trường. Vì vậy, chiến lược mới phải bao gồm an
ninh quốc tế, an ninh mạng và hàng hải, cũng như các chuỗi giá trị toàn cầu,
sức khỏe, nghèo đói, di cư, nhân quyền và pháp quyền quốc tế.

112

Đối với Hà Lan, động lực chính trị đằng sau khái niệm Ấn Độ Dương Thái Bình Dương là thừa nhận tầm quan trọng về kinh tế và địa chính trị của
khu vực, từ đó tăng cường khả năng hành động của EU. Theo một khảo sát
được của một tổ chức tư vấn quốc tế công bố tháng 9/2021(The Netherlands’
Ministry of Foreign Affairs 2021), chính phủ Hà Lan coi an ninh là một ưu tiên
để đưa vào chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU, do mức độ
liên quan về địa chính trị của khu vực này. Do đó, EU nên đầu tư nhiều hơn
vào an ninh hàng hải, an ninh mạng và chống khủng bố. Hà Lan sẽ hỗ trợ cho
trụ cột an ninh hàng hải tiềm năng của chiến lược này bằng cách đóng góp vào
hoạt động tự do hàng hải, điều chỉnh lại hoạt động xuất khẩu vũ khí, tăng cường
khả năng hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Ngoài ra, Hà Lan có thể sẽ gửi
tàu chiến đến khu vực, tài trợ cho các chương trình hợp tác song phương cũng
như các chương trình của EU. Về phát triển kinh tế, theo Hà Lan, các yếu tố
quan trọng hàng đầu trong các hiệp định thương mại tự do với khu vực này bao
gồm các tiêu chuẩn về môi trường, bảo vệ khí hậu và các tiêu chuẩn xã hội.
Trong khuôn khổ chiến lược kết nối của EU, Hà Lan sẽ tập trung vào kỹ thuật
số, giải quyết một loạt các chủ đề bao gồm an ninh mạng, đổi mới, trí tuệ nhân
tạo, thương mại điện tử, truyền dữ liệu xuyên biên giới, quyền riêng tư, và chủ
quyền kỹ thuật số quốc gia.
Hà Lan cũng sẵn sàng tham gia các sáng kiến của EU nhằm tăng cường
quyền tự chủ chiến lược của châu Âu, bao gồm việc tham gia vào việc thảo
luận để tìm ra các biện pháp nhằm cân bằng giữa đa dạng hóa nguồn cung,
chuỗi giá trị với việc củng cố các hệ thống thương mại tự do đa phương và toàn
cầu. Hà Lan cũng sẵn sàng tham gia thực hiện Thỏa thuận Xanh Châu Âu ở cấp
độ quốc tế, hợp tác với các đối tác Ấn Độ - Thái Bình Dương có cùng quan
điểm. Chương trình kết nối của Hà Lan, về cơ bản nhằm cân bằng với Sáng
kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, coi đây là một đề xuất giải pháp
thay thế cho việc theo đuổi một chiến lược cạnh tranh trực tiếp. Về việc ký kết
các hiệp định thương mại tự do trong khu vực, mục tiêu của Hà Lan là EU tiếp
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tục thúc đẩy đàm phán với Australia và New Zealand, mở rộng thêm nhiều thỏa
thuận hơn nữa với Ấn Độ và ASEAN. Trong lĩnh vực công nghệ, Hà Lan chú
trọng đổi mới và thương mại hóa, sau đó là quản trị dữ liệu, hợp tác nghiên cứu
và phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.
2.3. Về vai trò của Hà Lan trong chính sách đối ngoại chung của EU
Thứ nhất, trong số các nước thành viên EU, Hà Lan được coi là nước tầm trung
đặc biệt. Là một trong sáu thành viên sáng lập, về cơ bản Hà Lan ủng hộ mạnh
mẽ sự hội nhập toàn diện của EU. Có thể nhận thấy điều này trong sự tương
đồng về quan điểm, cũng như cách tiếp cận từ hai văn bản Chiến lược của Hà
Lan và EU. Điều quan trọng hiện nay là Hà Lan và EU đều đồng thuận trong
việc sẵn sàng chấp nhận Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như một cấu trúc
chính trị. Xét về các lợi ích kinh tế, địa chiến lược và năng lượng lớn, khu vực
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang bị đe dọa do sự cạnh tranh ảnh hưởng
của các cường quốc. Đối mặt với các cường quốc cạnh tranh, các nước trong
khu vực đang tìm kiếm những điểm neo chính sách kinh tế, chính trị và an ninh.
Chính vì vậy cần một cách tiếp cận chiến lược vượt ra ngoài thương mại và đầu
tư, hướng tới những định hướng cơ bản dựa trên lợi ích chung và triển khai một
loạt các công cụ chính sách tích hợp. Thông qua việc tiếp cận tích cực hơn với
các quốc gia trong khu vực có chung lợi ích và giá trị, cũng như bằng cách hợp
tác và chủ động định hình sự phát triển ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương,
Hà Lan và châu Âu nói chung có thể trở thành những chủ thể tham gia hiệu quả
hơn trong khu vực này. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng COVID-19 đã thúc
đẩy một số xu hướng địa chính trị, góp phần khẳng định sự cần thiết phải hợp
tác quốc tế để chống lại dịch bệnh và giảm thiểu tối đa hậu quả kinh tế bất lợi
do đại dịch, thúc đẩy tăng trưởng chính khu vực và của thế giới.
Nhìn chung, Hà Lan cũng như EU đã cho thấy một giai đoạn mới trong
tư duy địa chính trị. Hà Lan và EU tìm cách bảo vệ lợi ích và củng cố vị thế
chiến lược của mình như một cường quốc cân bằng, đồng thời tránh bị buộc
phải lựa chọn đôi bên giữa các cường quốc. Đồng thời, Hà Lan ủng hộ EU trong
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việc hỗ trợ những quốc gia khác trong khu vực duy trì khả năng hành động tự
chủ, giảm bớt sự giằng co giữa các nước lớn, mong muốn đưa ra một giải pháp
thay thế cho những gì Trung Quốc và Mỹ đang cung cấp, đặc biệt là khi có sự
khác biệt giữa các chính sách kinh tế và quản trị kỹ thuật số. Tuy nhiên, cũng
có thể nhận thấy xu hướng của Hà Lan tương đồng với châu Âu trong việc có
niềm tin chung cũng như các liên kết chính trị, kinh tế và văn hóa mạnh mẽ với
Mỹ vẫn gần gũi và sâu sắc hơn. Trong bối cảnh đó, việc thông qua chiến lược
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ thể hiện sự khẳng định quyền tự chủ chiến
lược của EU, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh xuyên Đại
Tây Dương.
Thứ hai, tuy nhiên, Hà Lan mong muốn duy trì một EU mà trong đó các
nước thành viên lớn không phải là những nhà lãnh đạo quyết định chính sách
đối ngoại chung. Tương tự như Bỉ và Luxembourg, Hà Lan vẫn muốn bảo vệ
quyền tự quyết dân tộc trong chính sách đối ngoại thông qua việc gắn bó chặt
chẽ với NATO và các quan hệ xuyên Đại Tây Dương, thậm chí Mỹ còn đặt vũ
khí hạt nhân trên lãnh thổ của nước này. Chính vì vậy, trước đây Hà Lan vốn
không "nhiệt tình" ủng hộ phát triển chính sách phòng thủ châu Âu. Tuy nhiên,
quan điểm này đã thay đổi trong những năm gần đây. Đảng Dân chủ Thiên chúa
giáo và các đảng tiến bộ ở Hà Lan đã tỏ ra quan tâm hơn đối với chính sách
phòng thủ chung của EU, khi Mỹ và Anh bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng hơn đối với
vấn đề này. Tuy nhiên, lợi ích của Hà Lan trong việc phát triển an ninh và phòng
thủ cũng bị chi phối bởi ngân sách quốc phòng và sức mạnh quân sự quốc gia.
Vì vậy, đối với các vấn đề hợp tác an ninh, về cơ bản, Hà Lan vẫn ủng hộ các
hoạt động của NATO bên cạnh việc xây dựng một chính sách phòng thủ và an
ninh chung của EU.
Mặc dù các phương pháp tiếp cận của Hà Lan và EU trong việc tham gia
với khu vực này không có xung đột, nhưng cũng không hoàn toàn có những
tuyên bố giống nhau. Ví dụ như, cả Hà Lan và EU đều kêu gọi chủ nghĩa đa
phương hiệu quả (dựa trên quy tắc) và nhìn chung đều có tính bao trùm, song
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cách tiếp cận và hành động cụ thể được đề cập cho thấy ưu tiên khác biệt rõ
ràng. Hà Lan kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn với các nền dân chủ cùng chí hướng
và các nước có nền kinh tế thị trường mở, nêu rõ rằng “quan hệ đối tác sẽ có
các hình thức khác nhau ở các quốc gia khác nhau tùy thuộc vào mức độ lợi ích
chung và mức độ chung chí hướng”(The Netherlands’ Government 2021).
Trong khi đó, EU tuyên bố rằng “cam kết mới đối với khu vực này bao gồm tất
cả các đối tác mong muốn hợp tác với EU” và EU phải “xây dựng hợp tác của
mình theo các lĩnh vực chính sách cụ thể nơi các đối tác có thể tìm thấy điểm
chung dựa trên các nguyên tắc chung, giá trị hoặc lợi ích chung”(European
Commission 2021). Hơn nữa, EU sẽ tăng cường tham gia sâu hơn vào Ấn Độ Thái Bình Dương, đặc biệt là với những đối tác đã công bố các phương pháp
tiếp cận Ấn Độ - Thái Bình Dương của riêng họ.
Thứ ba, trong bối cảnh hậu Brexit, sự ra đi của nước Anh vừa có thể là
cơ hội để Hà Lan khẳng định mạnh mẽ hơn nữa vai trò sát cánh bên cạnh các
thành viên trụ cột như Đức và Pháp, vừa là yêu cầu thúc đẩy các nước thành
viên EU còn lại phải liên kết hợp tác với nhau chặt chẽ hơn nữa trong tạo dựng
vị thế đối ngoại nói chung và trong lĩnh vực an ninh, phòng thủ nói riêng. Để
khẳng định vị thế của mình, cách đây vài năm, Hà Lan đã từng là nước đi đầu
trong EU trong việc xem xét lại chiến lược Trung Quốc. Đây là quốc gia thành
viên EU đầu tiên đưa ra lưu ý về chính sách của Trung Quốc vào tháng 5/2019,
ngay sau khi công bố Triển vọng Chiến lược EU-Trung Quốc.
Kể từ năm 2014, Pháp đã thể hiện cam kết của mình với khu vực Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương chủ yếu thông qua các cuộc tập trận quân sự. Ví dụ
như, các cuộc diễn tập chung với lực lượng hải quân của Ấn Độ, tháng 3/2019,
Pháp đã gửi tàu sân bay Charles de Gaulle đến khu vực, tăng cường hợp tác an
ninh với Ấn Độ, Úc và Nhật Bản...(Naval Today 5/3/2019).Tuy rằng các hoạt
động đó chủ yếu mang tính biểu tượng nhưng đã thể hiện cam kết chung đối
với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Như vậy, sau khi Anh rời khỏi EU, Pháp là
quốc gia thành viên EU duy nhất có sự hiện diện về quân sự tại khu vực Ấn Độ
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Dương - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng
Pháp-Đức vào tháng 10/2019, Ngoại trưởng hai nước đã nhất trí về một số biện
pháp mà họ dự định cùng thúc đẩy, trong đó cam kết cùng tăng cường chiến
lược kết nối EU - châu Á, giữa các nước với mục đích phát triển chiến lược
châu Âu cho khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương. Họ cam kết thúc đẩy
sự thống nhất của EU về các vấn đề chính sách của EU - châu Á (Naval Today
5/3/2019). Ngoài Pháp với định vị chiến lược rõ ràng, thì một số quốc gia thành
viên khác như Đức, Ý và những quốc gia có liên quan đến các cuộc tập trận
quân sự của Pháp ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Ý, Áo, Bồ Đào Nha và
Đan Mạch), cũng như các thể chế của EU cũng đã bắt đầu xem xét cách thức
can dự với khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hơn nữa, việc Vương
quốc Anh sẽ định vị mình như thế nào trong khu vực này sau khi rút khỏi EU
cũng có tác động không nhỏ đến việc định vị chiến lược của EU nói chung và
các nước thành viên nói riêng. Trong bối cảnh đó, với tư cách là một quốc gia
có lợi thế về hàng hải việc Hà Lan cần phải nhanh chóng định vị quốc gia trong
chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thông qua đó thể hiện vị trí, vai
trò quan trọng của mình đối với EU.
Một mặt, cần khẳng định vị thế trong EU cũng như trong các vấn đề quốc
tế, mặt khác Hà Lan cũng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự gắn kết của EU, đặc
biệt là với hai trụ cột Pháp và Đức. Có thể nhận thấy điều này khi xem xét các
tài liệu của ba quốc gia về Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mặc
dù có sự khác nhau đáng kể về vị thế, các thể chế chính phủ liên quan, độ dài/chi
tiết và cấu trúc, do xuất phát điểm của Pháp với tư cách là một 'cường quốc
thường trú' tại khu vực này (Gudrun Wacker 2021), song đều có sự nhất trí khi
đánh giá các xu hướng chính ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tầm quan
trọng của khu vực này đối với châu Âu cũng như các mục tiêu cốt lõi cần đạt
được của mỗi quốc gia. Cả ba nước đều cùng chia sẻ mục tiêu tăng cường vai
trò của EU cũng như của mỗi nước và ngăn chặn xung đột quân sự trong khu
vực. Tất cả đều đồng ý rằng trật tự khu vực đơn cực hoặc lưỡng cực chắc chắn
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không có cho lợi ích của châu Âu và mọi thứ cần được thực hiện để duy trì một
trật tự dựa trên luật lệ, nơi các quốc gia không phải đứng về phía nào. Họ đều
muốn tăng cường quan hệ đối tác với các nước trong khu vực, trong đó ASEAN
được coi là đối tác trung tâm của EU. Đóng góp nhiều hơn vào an ninh và ổn
định trong khu vực nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của ba nước và của EU nói
chung. Đây chính là những cơ sở cốt lõi để EU thảo luận, đồng thuận đưa ra
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chung.
3. Quan điểm về vai trò của Việt Nam trong Chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương
Quan điểm về vai trò của Việt Nam trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương được nhìn nhận từ hai góc độ: (i) Việt Nam với tư cách là thành viên
của ASEAN và (ii) quan hệ song phương với Hà Lan.
(i) Với tư cách là một thành viên có tiếng nói và vai trò trong ASEAN,
Việt Nam được nhìn nhận như một cầu nối quan trọng giữa các chủ thể bên
ngoài với ASEAN. Nói cách khác, việc tăng cường quan hệ với ASEAN sẽ là
cơ hội gia tăng quan hệ với Việt Nam, hay, cách nhìn nhận về tầm quan trọng
của ASEAN sẽ góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam. Năm 2019, lần đầu
tiên khái niệm khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được đề cập trong
một tài liệu chính thức của EU: Quan hệ Đối tác Kết nối EU-Nhật Bản. Khi đó,
trong số các nước thành viên EU, mới chỉ có Pháp là quốc gia duy nhất sử dụng
thuật ngữ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” và đã trình bày một khái niệm
chiến lược tương ứng, thậm chí bắt đầu tham gia vào khái niệm này khi Tầm
nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và Mở cửa do Nhật Bản khởi xướng và
sau đó là Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump công bố về khái niệm mới
này. Trong khi đó, EU và các quốc gia thành viên khác đều rất lúng túng, họ
cũng không hoàn toàn nhất trí với của khái niệm của Pháp - là bảo vệ lãnh thổ,
công dân và đặc quyền kinh tế của chính họ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tháng 6/2019, ASEAN sau một số lưỡng lự đã công bố lập trường riêng
về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong tuyên bố về "Triển vọng của
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ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương". Có thể thấy, trong số các cách
tiếp cận khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khác nhau trong quan hệ
quốc tế, Hà Lan cũng như EU đã tìm thấy sự phù hợp nhất trong quan điểm của
ASEAN. Đặc biệt, đối với Hà Lan, việc ASEAN thông qua Triển vọng ASEAN
về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được coi là một công cụ phù hợp, vì nó
cho thấy khả năng tương tác với khu vực này mà không cần tiếp cận chính trị
hóa hoặc đối đầu. Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương,
với sự nhấn mạnh vào hợp tác an ninh đa phương, đã cung cấp một cách hiệu
quả liên kết cho các ý tưởng tương ứng của châu Âu. Về mặt này, cách tiếp cận
của châu Âu gần với ASEAN. Trên thực tế tuyên bố của ASEAN có thể đã giúp
Đức và Hà Lan dễ dàng hơn trong việc vượt qua sự dè dặt của chính họ khi sử
dụng thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Các nước thành viên EU, cho dù còn những khác biệt trong việc ưu tiên
đối tác thì đều nhất trí ở những điểm chung cho tất cả các bên, đó là tham chiếu
trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cải thiện kết nối tích cực với ASEAN và các diễn
đàn đa phương của ASEAN. Cơ sở của ý tưởng thống nhất này không chỉ xuất
phát từ sự tương đồng trong tiếp cận khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương,
mà còn do nền tảng quan hệ giữa EU và ASEAN, cũng như sự tin tưởng lẫn
nhau giữa đôi bên. Quan hệ đối tác mạnh mẽ với châu Âu luôn được ASEAN
nhiệt tình đón nhận, bởi lẽ, nó thúc đẩy sự theo đuổi của ASEAN về các mục
tiêu kép bao gồm: ASEAN là trung tâm và hòa bình khu vực. Ngoài ra, ASEAN
cũng mong chờ EU có thể hoạt động như một lực lượng điều tiết quan hệ Mỹ Trung trong khu vực. Châu Âu có thể củng cố vị thế của mình với ASEAN
bằng cách tham gia vào khu vực không chỉ song phương mà còn cả đa phương.
Hai bên đã nâng cấp mối quan hệ ASEAN và EU thành đối tác chiến lược. Các
thành viên EU cũng đã tăng cường quan hệ riêng với ASEAN, như trước đó,
Vương quốc Anh đã thông qua việc trở thành Đối tác Đối thoại với ASEAN.
Về phần mình, Hà Lan trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương cũng đã kêu gọi EU thúc đẩy quan hệ toàn diện với ASEAN. Hà Lan
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công nhận vai trò quan trọng của ASEAN trong các vấn đề khu vực và hơn thế
nữa, ASEAN là tấm gương điển hình cho khuôn khổ hợp tác khu vực đóng góp
to lớn vào hòa bình và ổn định khu vực. Tháng 6/2015, trong buổi gặp mặt giữa
Đại sứ Hà Lan tại ASEAN, ông Rob Swartbol và Tổng thư ký ASEAN, ông Lê
Lương Minh, Đại sứ đã truyền tải thông điệp - Vương quốc Hà Lan tái khẳng
định cam kết tăng cường quan hệ và hợp tác chặt chẽ hơn với ASEAN. Theo
Đại sứ Swartbol, Hà Lan sẽ tìm cách tăng cường hợp tác thiết thực hơn với
ASEAN, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học
và công nghệ cùng với các lĩnh vực khác. Điều này sẽ được xây dựng dựa trên
nền tảng song phương với các quốc gia thành viên ASEAN và trong khuôn khổ
ASEAN – EU (ASEAN 2021).
Quan điểm này của Hà Lan đã được tiếp nối và thúc đẩy rõ ràng trong
tuyên bố "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Định hướng tăng cường hợp tác
của Hà Lan và EU với các đối tác ở châu Á". Theo chiến lược này, ASEAN và
các nước thành viên được đề cập đến trong hầu hết các lĩnh vực ưu tiên hợp tác
của Hà Lan. Trong Khuôn khổ hợp tác với các đối tác dân chủ và có cùng quan
điểm, Hà Lan tuyên bố sẽ tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông
Nam Á để khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với ASEAN. Trong lĩnh
vực kinh tế bền vững và thương mại, Hà Lan ưu tiên thúc đẩy quan hệ với các
nước thành viên ASEAN như Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan và
Phillipines. Về chủ nghĩa đa phương hiệu quả và trật tự luật pháp quốc tế, 5/7
mục tiêu đều đề cập đến ASEAN và các vấn đề liên quan.
(ii) Cũng trong văn bản chiến lược này, vị trí, vai trò của Việt Nam được
Hà Lan xác định cụ thể trong Khuôn khổ hợp tác với các đối tác dân chủ và có
cùng quan điểm ở châu Á: "Hà Lan sẽ tăng cường quan hệ đối tác với các nước
như Australia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand,
Singapore, Malaysia và Việt Nam thông qua hợp tác thiết thực về các vấn đề
mà chúng ta có chung lợi ích và thông qua các cuộc tham vấn hàng năm"(The
Netherlands’ Government 2021). Như vậy, không chỉ là một thành viên
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ASEAN, Việt Nam được Hà Lan coi là một trong những đối tác độc lập và có
tầm quan trọng không kém một số quốc gia khác trong khu vực.
Cơ sở của định hướng chiến lược này là nền tảng quan hệ song phương
tốt đẹp giữa hai quốc gia. Vương quốc Hà Lan là một trong những nước phương
Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (9/4/1973). Quan hệ
Việt Nam - Hà Lan bắt đầu khởi sắc từ những năm đầu của thập kỷ 1990 với
nhiều chuyến thăm, trao đổi đoàn giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo cơ sở
tăng cường quan hệ hữu nghị tin cậy và hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực,
là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả. Ngày 9/4/2019, hai bên
đã nhất trí xây dựng quan hệ Đối tác toàn diện với mong muốn đưa hợp tác
giữa hai nước phát triển sâu rộng hơn. Trước đó, Việt Nam và Hà Lan đã xây
dựng mối quan hệ Đối tác chiến lược ở hai lĩnh vực: thích ứng với biến đổi khí
hậu và quản lý nước; và nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực.
Có thể nói, đây cũng là kết quả của quá trình điều chỉnh chính sách đối
ngoại của Hà Lan, từ việc chỉ tập trung vào khu vực châu Âu và các đối tác
xuyên Đại Tây Dương, dần mở rộng sang các khu vực khác, đặc biệt là các
quốc gia tiềm năng về thị trường, kinh tế và có khả năng thúc đẩy các giá trị
dân chủ, tự do. Theo Viện Quan hệ quốc tế Hà Lan, dựa vào Chỉ số quan hệ đối
ngoại của Hà Lan - DFRI (The Dutch Foreign Relations Index - DFRI), trong
hai thập niên gần đây, quan hệ của Hà Lan với các nước khác đã được cải thiện,
mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn. Tổng số đối tác đã tăng gấp đôi, lên tới 30 quốc
gia, kể từ năm 1996. Số các quốc gia khác biệt cũng ít hơn, do số lượng các bên
mâu thuẫn đã giảm xuống còn 39, và điều quan trọng là các quốc gia này, hiện
nay, hầu hết chỉ nằm ở khu vực châu Phi. Nhiều quốc gia trong khu vực lân cận
châu Âu, ở Trung Đông, và trong khu vực Liên Xô cũ đã trở thành những đối
tác tiềm năng hơn, triển vọng hơn trong tương lai. Một số quốc gia châu Á đông
dân như Việt Nam và Indonesia cũng được tiếp cận một cách tích cực hơn.
Trong danh sách 20 quốc gia có mức tăng lớn nhất về tổng mức độ liên quan
trong khoảng thời gian tư năm 2007 đến 2018, Việt Nam chiếm vị trí thứ 7
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(Tim Sweijs and Koen van Wijk 2021). Điều này cho thấy, vị trí và vai trò của
Việt Nam được đánh giá khá cao và sẽ có xu hướng tăng lên, đặc biệt trong bối
cảnh chiến lược của các quốc gia, các nước lớn nói chung, EU cũng như Hà
Lan nói riêng đang hướng về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bên
cạnh đó, vị trí chiến lược của Việt Nam trong khu vực - cận kề với Trung Quốc,
đồng thời là một bên liên quan đến vấn đề Biển Đông, cũng sẽ góp phần nâng
cao vai trò của Việt Nam trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương,
đặc biệt khi Hà Lan mong muốn thể hiện vị trí tiên phong trong việc thiết lập
trật tự pháp lý quốc tế, liên quan đến luật biển và an ninh hàng hải.
Nhìn chung, việc Hà Lan là thành viên thứ 3 của EU công bố Chiến lược
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trên cơ sở đó, tháng 9/2021, EU đã chính
thức công bố Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chung, cho thấy vai
trò cũng như mong muốn khẳng định vị trí của của Hà Lan với tư cách là một
thành viên quan trọng trong Khối. Hơn nữa, Hà Lan cũng như EU, thông qua
tuyên bố về Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương này, cũng mong
muốn khẳng định vai trò của mình trên trường quốc tế. Với tư cách là một đối
tác của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ASEAN và Việt Nam sẽ
chịu tác động không nhỏ từ những động thái này. Do đó, gia tăng sự hiện diện
của EU cũng như các nước thành viên tại khu vực chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định, hòa bình và cùng phát
triển, đặc biệt là trong thời kỳ hậu COVID-19./.
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Chương 5
Quan điểm của Việt Nam về sự tham gia của Liên minh Châu Âu
trong khu vực
Phạm Quang Minh/ Nguyễn Thị Thùy Trang/ Nguyễn Văn Đáp
Mở đầu
Trong hai năm qua, chính sách của châu Âu đã chuyển đổi nhanh chóng, từ hầu
như không sử dụng thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sang việc đạt
được sự đồng thuận của toàn EU rằng “tầm quan trọng về kinh tế và chính trị
của khu vực này khiến nó trở thành một nhân tố quan trọng trong việc định hình
trật tự quốc tế” và rằng Châu Âu cần nhanh chóng đánh giá lại chiến lược tham
gia của mình. Các đoạn mở đầu trong chiến lược này nói rõ “tương lai của EU
và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là không thể tách rời do sự phụ thuộc lẫn
nhau của các nền kinh tế và những thách thức chung trên toàn cầu”. Một câu
hỏi quan trọng đối với sự thành công của các nỗ lực của châu Âu là những chiến
lược của EU và các nước thành viên khối này được nhìn nhận như thế nào trong
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và có những kỳ vọng nào liên quan
đến các hoạt động của EU. Sau ba thập kỷ tăng trưởng với tốc độ cao nhờ cải
cách kinh tế và chính sách ngoại giao tích cực, Việt Nam một trong những nền
kinh tế mới nổi của khu vực. Căn cứ vào vai trò ngày càng quan trọng của quốc
gia này, Việt Nam được chọn là một trường hợp nghiên cứu để trả lời câu hỏi
trên.
Chương 5 tập trung vào (1) vai trò của Đông Nam Á và Việt Nam trong
các chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU và các quốc gia thành
viên khối này, (2) quan hệ EU - Việt Nam và (3) quan điểm của Việt Nam về
chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU.
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1. Vai trò của Đông Nam Á và Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của EU
1.1. Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của EU
Từ lâu, EU đã hiện diện như một tác nhân kinh tế ở châu Á và ở khu vực Ấn
Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Cho đến năm 2020, EU vẫn không
tham gia vào ý tưởng về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hoặc xác
định các ưu tiên chính sách của khối này đối với khu vực. Mãi cho đến khi các
thành viên như Pháp, Đức và Hà Lan đã bắt đầu chấp nhận khái niệm Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương và tích hợp khu vực này vào các chiến lược an ninh
của họ thì EU mới bắt đầu sử dụng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như một
khái niệm có tính chiến lược.
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là nơi sinh sống của 3/5 dân số thế
giới và tạo ra 60% GDP toàn cầu. Khu vực này gồm bảy thành viên G20 - Úc,
Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Cộng hòa Nam Phi,
và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Khu vực này cũng đóng góp
2/3 tăng trưởng kinh tế toàn cầu trước đại dịch và đi đầu trong nền kinh tế kỹ
thuật số. Với sự phát triển năng động và tầm quan trọng chiến lược - chính trị,
khu vực này ngày càng đóng vai trò then chốt trong việc định hình trật tự thế
giới mới.
Các mối quan hệ của EU với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
dựa trên những mối quan hệ về lịch sử, văn hóa và thương mại, với nhiều thập
kỷ hợp tác và hỗ trợ đáng kể. EU là nhà đầu tư hàng đầu, nhà cung cấp hợp tác
phát triển hàng đầu và là một trong những đối tác thương mại lớn nhất ở khu
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Khái niệm “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” lần đầu tiên xuất hiện
trong khu vực và định hình lại kịch bản “Châu Á - Thái Bình Dương” chủ đạo
trước đây, chủ yếu là một cách để cho thấy rõ nhu cầu đạt được sự thịnh vượng
của các quốc gia trong khu vực trước sự hiện diện của Trung Quốc và sự phụ
thuộc của các quốc gia này vào sự đảm bảo an ninh của Hoa Kỳ. Chính quyền
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Trump đã sử dụng khái niệm này và đưa vào đó một hàm ý chống Trung Quốc
rõ ràng. Cho đến năm ngoái, EU vẫn chưa tham gia vào ý tưởng về khu vực Ấn
Độ Dương - Thái Bình Dương trên cơ sở khái niệm rộng rãi. EU lo ngại rằng
làm như vậy sẽ cho thấy sự liên kết với Mỹ và sẽ khiến Trung Quốc không hài
lòng. Mãi đến khi các thành viên của Liên minh này, tức là Pháp, Đức và Hà
Lan vạch ra các chiến lược quốc gia về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong
những năm gần đây, thì EU mới coi Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như một
khái niệm chiến lược. Nỗ lực của EU nhằm tìm ra cách tiếp cận quyết đoán hơn
đối với khu vực đã dẫn đến việc công bố kết luận của Hội đồng châu Âu về
Chiến lược Hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU vào
tháng 4 năm 2021, mở đường cho việc liên minh này thông qua một chiến lược
chính thức.
EU có các Hiệp định Đối tác và Hợp tác song phương (PCAs) với nhiều
đối tác trong khu vực này và đã hoàn tất các cuộc đàm phán cho một Hiệp định
Đối tác mới với các nước Châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương (ACP). Liên
minh này dự định đi đến ký kết các PCA mới với Thái Lan và Malaysia và bắt
đầu đàm phán PCA với Maldives trong tương lai gần. EU cũng sẽ hướng tới
tăng cường sự tham gia với các đối tác mà đã có các cách tiếp cận riêng về khu
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương – gồm ASEAN, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản,
New Zealand, Hàn Quốc, Anh và Hoa Kỳ. EU cũng quan tâm đến việc tham
gia với QUAD4 về các vấn đề cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, công nghệ
hoặc vắc xin.
Sau đề xuất ban đầu về một chiến lược chung vào tháng 4 năm 2021, EU
đã chính thức công bố Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào ngày
16 tháng 9 năm 2021 nêu chi tiết cách tiếp cận của Liên minh này đối với khu
vực. Chiến lược Hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU
được xây dựng dựa trên bản dự thảo hồi tháng 4 năm 2021 và phản ánh sự tham
gia ngày càng tăng của EU đối với sự ổn định của Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương bằng cách:
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 Vạch ra lý do của EU trong việc tăng cường sự tham gia của liên minh
này ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương;
 Trình bày các nguyên tắc của EU hướng dẫn sự tham gia của liên minh
này ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương;
 Đề ra cách tiếp cận của EU đối với quan hệ đối tác và hợp tác trong khu
vực, và
 Trình bày chi tiết cách thức EU sẽ theo đuổi tầm nhìn này khi hợp tác
với các đối tác.
(European Commission 2021)
Trong bối cảnh này, EU sẽ:
 Tăng cường sự tham gia và củng cố vai trò là đối tác tin cậy mang lại giá
trị gia tăng cho các mối quan hệ lâu dài với tất cả các đối tác trong khu
vực.
 Củng cố hợp tác với các tổ chức đa phương và khu vực như ASEAN,
cũng như các tổ chức tài chính quốc tế để thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
dựa trên luật lệ hiệu quả ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
 Thực hiện các sáng kiến quản lý khủng hoảng, ngăn ngừa xung đột và
xây dựng khả năng phục hồi.
 Làm việc cùng với các Quốc gia Thành viên thông qua một cách tiếp cận
Nhóm Châu Âu với các sáng kiến cụ thể ở cấp quốc gia và khu vực
(European Commission 2021).
Chủ đề trọng tâm của “Chiến lược Hợp tác của EU ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương” là đa dạng hóa và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với
các nước ngoài Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ, cũng như quan
hệ liên khu vực với ASEAN. Để làm được như vậy, EU vạch ra bảy lĩnh vực
ưu tiên đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi EU đặt mục tiêu
duy trì "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" và "môi trường công bằng cho thương
mại và đầu tư". Các lĩnh vực ưu tiên này bao gồm: Thịnh vượng bền vững và
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bao trùm; Chuyển dịch xanh; Quản trị đại dương; Quản trị kỹ thuật số và các
quan hệ đối tác; Khả năng kết nối; An ninh và quốc phòng; An ninh con người
(European Commission 2021).
Chiến lược này thể hiện một bước cơ bản hướng tới việc hình thành một
chính sách chung của EU trong khu vực năng động và quan trọng nhất trên thế
giới, mang lại những nguồn lực đáng kể để giải quyết các thách thức sống còn
như biến đổi khí hậu, mở cửa các tuyến đường biển, khả năng kết nối và phát
triển. Nhìn chung, EU và các quốc gia thành viên của liên minh này có khả
năng thực hiện nhiều trong số những cam kết của họ, do tính chất toàn diện và
linh hoạt của chiến lược này. Tuy nhiên, EU sẽ phải đối mặt với một loạt thách
thức về làm thế nào để huy động tiềm năng và theo đuổi các mục tiêu chiến
lược của liên minh.
1.2. Vai trò của Đông Nam Á và Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương
– Thái Bình Dương của EU
1.2.1. Vai trò của ASEAN trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình
Dương của EU
Trong những thập kỷ qua, ASEAN đã tăng cường vai trò trung tâm của mình
từ cả góc độ kinh tế và địa chính trị. Trong 20 năm, GDP của ASEAN đã tăng
từ 600 tỷ USD lên 3000 tỷ USD (Pozzi 2021). Nếu xu hướng lớn này tiếp tục,
sự tăng trưởng nhanh sẽ thúc đẩy sức mua của ASEAN, cho phép gia tăng mạnh
mẽ các dòng chảy thương mại. Tính đến ngày hôm nay, trao đổi hàng hóa song
phương giữa EU và ASEAN mỗi năm trị giá hơn 200 tỷ EUR, khẳng định một
xu hướng tích cực vững chắc (Pozzi 2021). Tăng trưởng kinh tế của Đông Nam
Á đã nâng tầm quan trọng của nó như một đối tác thương mại không chỉ đối
với châu Âu, mà còn đối với Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, sự phù của ASEAN
cũng mở rộng từ quan điểm địa chính trị. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng
của Đức, EU tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cải thiện quan
hệ với ASEAN. Tháng 12 năm 2020, EU và ASEAN đã trở thành đối tác chiến
lược, xây dựng trên các nguyên tắc là chủ nghĩa đa phương và thương mại tự

130

do để tăng cường mối quan hệ đôi bên. Ngoài ra, chúng ta không thể quên rằng
Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa EU và Việt Nam đã có hiệu lực gần
đây, xóa bỏ thuế đối với hầu hết các hàng hóa giao dịch giữa hai bên. Nhiệm
kỳ Chủ tịch Hội đồng của Bồ Đào Nha hiện cũng đang thúc đẩy một “Châu Âu
toàn cầu”, cam kết “chủ nghĩa đa phương hiệu quả và định vị địa chính trị của
EU như một người chơi toàn cầu” (Pozzi 2021). Theo ý kiến của Hội đồng,
ngay sau khi có thỏa thuận trên nguyên tắc về Hiệp định Đầu tư Toàn diện EU
- Trung Quốc (CAI), Nghị viện Châu Âu đã thông qua, trong phiên họp toàn
thể tháng Giêng, một nghị quyết về kết nối và quan hệ EU - Châu Á, ủng hộ
“một hiệp định thương mại tự do khu vực EU-ASEAN ”. Ý tưởng về một Hiệp
định Thương mại Tự do khu vực (FTA) giữa EU và ASEAN không phải là mới
vì Ủy ban châu Âu đã bắt đầu các cuộc thảo luận từ năm 2007. Tuy nhiên, các
cuộc đàm phán đã bị đình chỉ vào năm 2009 để theo đuổi chiến lược những
FTA song phương với các nước ASEAN.
Như tiêu đề của Chiến lược hợp tác của EU ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, việc thúc đẩy hợp tác là cốt lõi trong cách tiếp cận của EU
đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Điều này không chỉ áp dụng
cho các nước bạn bè và đồng minh lâu đời của Châu Âu cùng chia sẻ các giá
trị mà còn cả sự hợp tác với các cơ chế đa phương trong khu vực như ASEAN
hoặc các đối tác quan trọng mới nổi như Việt Nam. Trong chiến lược của EU,
khu vực ASEAN được mô tả là “một đối tác ngày càng quan trọng của EU” và
có vị trí nổi bật. Điều này được phản ánh trong cam kết rõ ràng nhằm tăng
cường các cơ chế lấy ASEAN làm trung tâm trong kiến trúc khu vực, hiện thực
hóa Hiệp định Đối tác Chiến lược EU - ASEAN đã được ký kết vào tháng 12
năm ngoái và việc mở rộng phạm vi địa lý của các hoạt động dự án CRIMARIO
II (Các tuyến đường hàng hải quan trọng ở Ấn Độ Dương II) của EU từ Ấn Độ
Dương vào Nam và Đông Nam Á nhằm góp phần tạo ra các tuyến đường giao
thông trên biển an toàn hơn với EU.
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EU công nhận ASEAN là một đối tác tự nhiên, với vai trò trung tâm
trong kiến trúc thể chế khu vực và vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy tham
vấn toàn khu vực và các thể chế như Diễn đàn Khu vực ASEAN và Hội nghị
Thượng đỉnh Đông Á. Hợp tác chặt chẽ hơn với ASEAN sẽ tạo điều kiện cho
EU tham gia vào việc làm giảm căng thẳng trong khu vực, cũng như tự khẳng
định là một bên hòa giải đáng tin cậy (Tiberghien- Römer 2021). Hơn nữa, việc
ủng hộ kiến trúc khu vực được dẫn dắt bởi ASEAN cũng có ý nghĩa chiến lược
từ quan điểm của EU, bởi vì các quan hệ mạnh mẽ với một số đối tác, đặc biệt
là một cơ chế đa phương như ASEAN, có thể hỗ trợ lập trường của các nước
thành viên EU chống lại ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc. Châu Âu rõ ràng
ủng hộ một cách tiếp cận đa phương đối với chính sách đối ngoại - trái ngược
với cách tiếp cận song phương mà Bắc Kinh ưa thích.
1.2.2. Vai trò của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình
Dương của EU
Trong một cuộc Tọa đàm do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức vào tháng
10 năm 2021, Đặc phái viên EU về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
khẳng định Việt Nam là đối tác cùng chí hướng và đáng tin cậy của EU ở khu
vực trong dài hạn (Do Hoang 2021).
Việt Nam cũng là nước có quan hệ song phương toàn diện nhất với EU
trong khu vực Đông Nam Á. Là một thành viên tích cực của ASEAN và là nước
thứ hai của Hiệp hội ký kết hiệp định thương mại và đầu tư với EU, Việt Nam
được cho là một đối tác quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương của EU nói chung và là cầu nối để EU phát triển quan hệ đối tác với
ASEAN nói riêng. Sau 35 năm thực hiện chính sách Đổi mới, Việt Nam đã đạt
được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Tờ
The Economist (Anh) tháng 8 năm 2020 đã xếp Việt Nam vào nhóm đầu 16 nền
kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới
vào năm 2019, với mức tăng trưởng GDP trung bình là 6.8% trong giai đoạn
2016 - 2019, Việt Nam nằm trong nhóm đầu 10 quốc gia phát triển nhanh nhất
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(Vuong Tran, Quang Hieu 2020). Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID19; Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương trong năm 2020. Bên cạnh
những thành tựu đáng kể trong quá trình phát triển, vị trí địa chiến lược và địa
kinh tế ở Đông Nam Á và Biển Đông cũng khiến Việt Nam trở thành đối tác
quan trọng trong mắt nhiều chủ thể lớn trong khu vực. Cùng với các nước Đông
Nam Á khác, Việt Nam nằm trên trục giao thông quan trọng của các tuyến vận
tải biển và giao thương sầm uất bậc nhất Châu Á. Quốc gia này cũng nằm ở vị
trí huyết mạch của nền kinh tế khu vực, nơi có những nền kinh tế phát triển
mạnh và năng động, đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp dịch vụ logistics
(hậu cần) cho các nước trong và ngoài khu vực. Do đó, Việt Nam được cả Liên
minh Châu Âu và nhiều nước thành viên liên minh này coi là một trong những
đối tác độc lập và quan trọng.
Để làm rõ hơn vai trò của Việt Nam trong các chiến lược đối với khu vực
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của các quốc gia thành viên EU, các ví dụ
điển hình về vai trò của Việt Nam trong các quan điểm của các quốc gia Pháp,
Đức và Hà Lan sẽ được phân tích.
Trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chính thức của Pháp,
quốc gia này đề cập đến Việt Nam như là đối tác lớn của mình trong ASEAN,
cùng với Indonesia và Singapore. Những mối quan hệ với Việt Nam đã tạo điều
kiện thuận lợi cho sự hiện diện nhiều hơn của Pháp trong khu vực. Kể từ khi
Pháp khởi xướng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mối quan hệ
giữa hai nước đã được củng cố và mở rộng sang lĩnh vực an ninh. Các cuộc
thảo luận quốc phòng đã có kết quả tốt, với Tuyên bố Tầm nhìn chung mới về
Hợp tác Hàng hải 2018-2028 và kêu gọi các tuyến đường biển rộng mở và sự
tuân thủ luật pháp. Hai bên đã nhất trí hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực đào
tạo, quân y, an ninh hàng hải, an ninh và an toàn hàng không, các hoạt động gìn
giữ hòa bình và hợp tác công nghiệp quốc phòng.
Đức trao cho Việt Nam một vai trò quan trọng trong những định hướng
chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của nước này. Việt Nam sẽ đóng
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vai trò như là cầu nối để Đức tiến vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương, qua đó giúp Đức tăng cường quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và
đầu tư, phát triển bền vững và an ninh-quốc phòng với khu vực. Thị trường
Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng nhất của Đức
trong khu vực này. Với xu hướng các doanh nghiệp Đức mở rộng hoạt động ra
các nước ngoài Trung Quốc, Việt Nam được coi là điểm đến tiềm năng. Do đó,
có thể nói rằng Việt Nam là một trong những nhân tố quan trọng trong chiến
lược của Đức đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trong quan điểm về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của mình,
Hà Lan xác định Việt Nam là một đối tác cùng chí hướng ở châu Á. Được biết
Hà Lan sẽ tăng cường quan hệ đối tác với các nước trong khu vực, trong đó có
Việt Nam, thông qua hợp tác thiết thực về các vấn đề có lợi ích chung và thông
qua tham vấn thường niên. Như vậy, Việt Nam được Hà Lan coi là một trong
những đối tác độc lập và có tầm quan trọng ngang với các quốc gia khác trong
khu vực.
2. Quan hệ EU – Việt Nam
Việt Nam và EU đã thiết lập quan hệ chính thức vào năm 1990, ngay sau khi
Chiến tranh Lạnh kết thúc. Năm 1996, EU và Việt Nam đã thông qua Hiệp định
Hợp tác Khung xác định nền tảng pháp lý của quan hệ đối tác mới. Từ một
chương trình nhân đạo chung tiếp nhận hơn 100,000 “thuyền nhân” Việt Nam
ban đầu, ngày nay hợp tác song phương đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực quan
trọng như thương mại, môi trường, năng lượng, khoa học và công nghệ, quản
trị tốt cũng như hòa bình và an ninh. Hàng năm có hơn 250,000 khách du lịch
Việt Nam đến thăm Châu Âu. Khu vực này cũng đã trở thành điểm đến của hơn
15,000 sinh viên Việt Nam. EU nói chung hiện là một trong những đối tác hợp
tác phát triển lớn nhất với một khoản hỗ trợ khoảng 250 triệu EUR.
Năm 2019 đánh dấu một mốc quan trọng của quan hệ song phương khi
EU và Việt Nam ký Thỏa thuận khung hợp tác quốc phòng (FPA), một hiệp
định quân sự cho phép Việt Nam tham gia các sứ mệnh và hoạt động dưới cờ
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của EU. Với tư cách là một thành viên quan trọng của ASEAN, Việt Nam đã
có được vị thế uy tín trong lĩnh vực hòa bình và an ninh toàn cầu. Về mặt chiến
lược, đối với EU, thỏa thuận cho thấy một ví dụ cụ thể khác về vai trò ngày
càng tăng của khối này với tư cách là một nhân tố an ninh trong khu vực. Hiệp
định này mang lại cho EU đối tác FPA đầu tiên ở Đông Nam Á và là đối tác
thứ tư ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (sau Úc, New Zealand và Hàn
Quốc). Đối với Việt Nam, hiệp định này củng cố cách tiếp cận của Hà Nội trong
việc tăng cường quan hệ với một loạt các cường quốc lớn bao gồm cả EU, bất
chấp những thách thức mà quan hệ EU - Việt Nam tiếp tục phải đối mặt về các
vấn đề như nhân quyền.
Về hoạt động quân sự, hiệp định này cũng mở ra cánh cửa cho sự hợp tác an
ninh Việt Nam - EU cụ thể hơn trong một số lĩnh vực. FPA cung cấp cơ sở
pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tham gia vào các hoạt động
quản lý khủng hoảng quân sự và dân sự của Chính sách Quốc phòng và An ninh
chung do EU dẫn đầu (CSDP), vốn là một thành phần của cái mà trước đây
được coi là “quan hệ đối tác hợp tác quốc phòng và an ninh”.
Tất nhiên, không nên phóng đại tầm quan trọng của FPA. Hiệp định này
chỉ là một phần của mối quan hệ quốc phòng rộng lớn hơn, và vẫn chưa rõ nó
sẽ thực sự được triển khai như thế nào. Và mặc dù hiệp định này tạo nên lợi ích
cho quan hệ EU - Việt Nam nhưng nó không làm thay đổi thực tế là vẫn còn có
những giới hạn về mức độ cả hai bên có thể thúc đẩy hợp tác an ninh do một
loạt các yếu tố liên quan đến các vấn đề như khả năng của họ và sự khác biệt ở
các hệ thống trong nước. Tuy nhiên, việc ký kết FPA là đáng chú ý cả về mặt
quan hệ EU - Việt Nam cũng như khu vực rộng lớn hơn (Prashanth 2019).
Ngày 30 tháng 6 năm 2019 Việt Nam đã ký hiệp định thương mại và hiệp
định bảo hộ đầu tư với Liên minh Châu Âu (EU). Như vậy, Việt Nam đã trở
thành thành viên thứ hai của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN),
sau Singapore, ký kết một hiệp định thương mại lớn với EU. Thỏa thuận này

135

có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với mối quan hệ của Việt Nam với châu
Âu mà còn đối với vai trò rộng lớn hơn của EU ở Đông Nam Á.
Tháng 2 năm 2020, Nghị viện EU đã phê chuẩn hiệp định thương mại tự
do (FTA) và hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) với Việt Nam. Các thành viên của
Nghị viện Châu Âu (MEP) đã bỏ phiếu ủng hộ các thỏa thuận này ở Strasbourg.
Ngày 8 tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã thông qua các thỏa thuận với số phiếu
áp đảo, 457 đại biểu quốc hội bỏ phiếu cho FTA và 462 đại biểu bỏ phiếu cho
IPA. Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam chính thức có hiệu lực vào ngày
01 tháng 8 năm 2020. Ở cấp độ cơ bản nhất, các hiệp định sẽ hỗ trợ việc làm
và tăng trưởng giữa Việt Nam và EU. Các hiệp định sẽ giảm dần hầu hết các
loại thuế quan, các hàng rào quy định, và những thủ tục phiền hà đồng thời thúc
đẩy và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp EU kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.
Phải mất hơn tám năm và cả chục vòng đối thoại để hai bên đàm phán
EVFTA. Nicolas Audier, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu
(EuroCham) tại Việt Nam đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu: “EVFTA hiện
quan trọng hơn bao giờ hết vì chiến tranh thương mại và đại dịch toàn cầu làm
gián đoạn hoạt động kinh doanh bình thường trên quy mô chưa từng có. Thương
mại tự do, công bằng và dựa trên quy tắc là lộ trình tốt nhất cho tăng trưởng
kinh tế và Việt Nam hiện sẽ có đặc quyền tiếp cận thị trường tiêu dùng EU với
khoảng 500 triệu người mà sẽ muốn kinh doanh và đầu tư vào một quốc gia
mạnh mẽ, an toàn và thịnh vượng ở trung tâm Châu Á” (EUROCHAM 2020).
Những hiệp định như vậy cho thấy sức mạnh của mối quan hệ EU - Việt
Nam và những cơ hội mà châu Âu nhìn thấy ở quốc gia Đông Nam Á này. EU
đạt được mục tiêu dài hạn là mở rộng tầm ảnh hưởng và sự mở rộng tại các thị
trường ASEAN bằng cách hướng đến Việt Nam và các doanh nhân châu Âu sẽ
có cơ hội tiếp cận tốt hơn với một trong những nền kinh tế phát triển nhanh
nhất Đông Nam Á khi các hiệp định có hiệu lực.
Giống như các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO),
EVFTA là một hiệp định toàn diện và có lợi cho Việt Nam và EU. Thỏa thuận
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sẽ “xóa bỏ 99% thuế nhập khẩu trong vòng 10 năm và EU cũng sẽ làm như vậy
trong hơn 7 năm”. Việt Nam sẽ dỡ bỏ 49% thuế nhập khẩu đối với hàng xuất
khẩu của EU và loại bỏ phần còn lại trong vòng 10 năm. Việt Nam cũng có thể
tận dụng lợi thế của cải cách thể chế và các cơ chế hợp tác song phương, đồng
thời tái khẳng định với các nhà đầu tư rằng Việt Nam là trung tâm thu hút đầu
tư của khu vực về nâng cao công nghệ, nguồn nhân lực và năng suất lao động.
3. Quan điểm của Việt Nam về chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của
EU và các nước thành viên EU
Dựa trên những phân tích về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của
EU, mối quan hệ giữa EU và Việt Nam và bối cảnh khu vực hiện nay, có thể
nói rằng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU là một tin tốt cho
các nước Đông Nam Á và phần còn lại của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương. Lý do quan trọng nhất là chiến lược này bổ sung một khía cạnh quy
chuẩn mạnh mẽ cho hệ thống Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Vị thế của
Việt Nam không khác so với vị thế của các nước trong khu vực. Là một quốc
gia nhỏ và đang phát triển, Việt Nam ưa thích môi trường hợp tác và các nỗ lực
đa phương đóng góp vào sự ổn định và hòa bình của khu vực xung quanh. Bằng
cách nhấn mạnh các khía cạnh quy chuẩn của một trật tự hòa bình và dựa trên
luật lệ cũng như thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, chiến lược của EU là
để có được sự nhìn nhận tích cực từ Việt Nam.
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU hiện đã được công
bố và cần có thời gian để có thể đánh giá việc thực thi chiến lược này trên thực
tế. Khi đó sẽ có thể xác định rõ quan điểm và sự nhìn nhận của các nước trong
khu vực như Việt Nam về chiến lược đó. Tuy nhiên, dựa trên bối cảnh hiện tại,
cũng như đánh giá những quan ngại của các bên liên quan, có thể khẳng định
Việt Nam bước đầu hoan nghênh chiến lược hợp tác của EU tại khu vực Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương do 3 nguyên nhân chính: Chiến lược này mang lại
nhiều cơ hội hơn cho sự phát triển của các mối quan hệ hiện có giữa EU và Việt
Nam; EU sẽ đóng góp vào việc kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc; và
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Chiến lược này tạo ra một cơ hội để giảm bớt sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung
Quốc.
3.2. Chiến lược này mang lại nhiều cơ hội hơn cho sự phát triển của các
mối quan hệ hiện có giữa EU và Việt Nam
Trong khu vực, Việt Nam, quốc gia có quan hệ song phương toàn diện nhất với
EU ở Đông Nam Á, là đối tác tin cậy và cùng chí hướng của EU trong dài hạn.
Cùng với việc phê chuẩn và triển khai thực hiện EVFTA, sự ra đời của Chiến
lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có thể được coi là cơ hội để Việt Nam
và EU phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, vượt qua quan hệ
đối tác thương mại sang các khía cạnh có tính chiến lược khác.
Sau khi EU chính thức công bố Chiến lược Hợp tác ở khu vực Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê
Thị Thu Hằng, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 23 tháng 9 cho biết:
“Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của EU cho hòa
bình, hợp tác và phát triển ở khu vực. […] Trên cơ sở quan hệ đối tác và hợp
tác toàn diện Việt Nam - EU, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với EU thực hiện
các khuôn khổ hợp tác vì lợi ích đôi bên, phát huy vai trò trung tâm của
ASEAN, quan hệ đối tác Á – Âu, quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - EU, góp
phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực” (Hung Cuong 2021).
Trong một phỏng vấn, một chuyên gia về quan hệ quốc tế và ngoại giao Việt
Nam nhấn mạnh Việt Nam luôn hoan nghênh các sáng kiến thúc đẩy hợp tác
và ổn định khu vực, dựa trên nền tảng của luật pháp quốc tế. Việt Nam hy vọng
chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU sẽ là một nền tảng động
lực giúp thúc đẩy cho những mối quan hệ song phương đã đạt được nhiều thành
tựu trong 31 năm qua.
Đối với EU, Việt Nam đóng vai trò là cầu nối giúp họ mở các cuộc đàm
phán với các nước khác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói
chung và Đông Nam Á nói riêng. Đối với Việt Nam, tăng cường quan hệ với
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EU là một phần trong mục tiêu chính sách đối ngoại của nước này nhằm thu
hút nhiều cường quốc và đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác chiến lược.
Các đặc điểm trong cách tiếp cận của EU được nêu trong chiến lược của
liên minh này thể hiện vị trí tiên phong của EU trong việc thiết lập trật tự luật
pháp quốc tế, bao gồm nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác; ưu tiên giải quyết các
vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, tác động kinh tế
của đại dịch COVID-19, bình đẳng giới, Các thỏa thuận đối tác xanh và quản
trị đại dương bền vững; bày tỏ mong muốn đi đầu trong việc giải quyết các
thách thức an ninh xuyên quốc gia như an ninh mạng, cướp biển và buôn người,
v.v ...; và khẳng định việc bảo vệ các tuyến đường cung cấp hàng hải là lợi ích
chiến lược quan trọng của nước này. Có thể nói rằng cách tiếp cận này phù hợp
với những kỳ vọng của Việt Nam về vai trò mà một chủ thể đa phương như EU
có thể làm trong khu vực. Hơn nữa, việc EU nhấn mạnh vào 'các khía cạnh quy
chuẩn của một trật tự hòa bình và dựa trên luật lệ' có thể mang lại một số lợi
ích thấy rõ cho sự ổn định và đa phương, có lợi cho Việt Nam.
3.2. EU sẽ góp phần kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc
Mặc dù không được chỉ ra một cách rõ ràng, nhưng nhìn chung và trong từng
lĩnh vực ưu tiên, Trung Quốc là một nhân tố không thể tránh khỏi. EU đưa ra
cách tiếp cận ‘hợp tác không đối đầu’ và cam kết ‘nhiều mặt’ với Trung Quốc
để duy trì vai trò hòa bình trong khu vực. Trung Quốc là một đối tác quan trọng
trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, và là chủ thể cung cấp an ninh đơn
thuần trong các thách thức xuyên quốc gia trên biển như các hoạt động đánh
bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) và chống
cướp biển. Tuy nhiên, chiến lược của EU cũng vạch ra cách thức mà nước này
‘tiếp tục bảo vệ các lợi ích thiết yếu và phát huy các giá trị của mình’, phản đối
thông qua ‘các biện pháp hạn chế… ở nơi tồn tại những bất đồng cơ bản’. Chiến
lược cảnh báo rằng những căng thẳng xung quanh các vùng lãnh thổ và vùng
biển đang tranh chấp, chẳng hạn như ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, “có thể
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có tác động trực tiếp đến an ninh và thịnh vượng của châu Âu.” Lập trường này
thậm chí còn rõ ràng hơn khi xem xét rằng không có chiến lược Ấn Độ Dương
- Thái Bình Dương riêng lẻ nào đã vạch ra những căng thẳng này một cách rõ
ràng. Cách tiếp cận này gây được tiếng vang đối với những quốc gia đang chịu
rủi ro khi tiếp tục can dự với Trung Quốc như Việt Nam.
EU sẽ khó đảm bảo sự hợp tác của Trung Quốc trong trường hợp không
có giải pháp về các tranh chấp đã tồn tại từ trước. Và mặc dù cách nào để EU
xoay sở vừa hợp tác và vừa cạnh tranh với Trung Quốc vẫn là một câu hỏi lớn,
thì sự hiện diện của một chiến lược của EU đề cập đến những vấn đề này đã
được hoan nghênh theo quan điểm của Việt Nam. Tranh chấp Biển Đông hiện
là thách thức an ninh quốc gia nghiêm trọng nhất đối với Việt Nam do sự hung
hăng ngày càng tăng của Trung Quốc trong 10 năm qua (Lee 2021). Việt Nam
đang đa dạng hóa các quan hệ chiến lược và cố gắng không dựa vào bất kỳ đối
tác nào để chống lại Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam có các cơ sở để hy
vọng rằng, với sự hiện diện trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
của EU, các vấn đề liên quan đến tranh chấp lãnh thổ hay tự do hàng hải trên
biển sẽ được thảo luận tại các cơ chế đa phương và theo các quy tắc của luật
pháp quốc tế.
3.3. Chiến lược này tạo một cơ hội để giảm bớt sự cạnh tranh giữa Mỹ và
Trung Quốc
Cạnh tranh toàn diện Mỹ - Trung đang diễn ra trên quy mô ngày càng lan rộng
trên toàn cầu. Trọng tâm chính của cuộc cạnh tranh này là khu vực Ấn Độ
Dương - Châu Á - Thái Bình Dương rộng lớn và tập trung ở Đông Nam Á. Mỹ
và Trung Quốc đều sở hữu những lợi thế so sánh trong khu vực. Những lợi thế
của Bắc Kinh chủ yếu là về kinh tế và ngoại giao, trong khi những lợi thế của
Washington lại ở nhiều mặt hơn. Trong bối cảnh đó, ASEAN và các quốc gia
thành viên riêng lẻ sẽ không muốn lựa chọn phe nào. Giống như các nước
ASEAN, Việt Nam cũng muốn duy trì một thế cân bằng giữa hai cường quốc
này.
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Cách tiếp cận tích cực của EU về ‘hợp tác không đối đầu’ được hoan
nghênh bởi tất cả các quốc gia đối tác vốn đang đau đầu với việc phải chọn bên
trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung. Đặc biệt đối với các quốc gia ASEAN nói
chung và Việt Nam nói riêng, bất kỳ nỗ lực nào của EU nhằm thu hẹp sự khác
biệt với các đối thủ tiềm tàng sẽ giúp làm giảm bớt sự cạnh tranh giữa các cường
quốc và tạo cơ hội cho sự điều động giữa hai siêu cường đối địch. Mặc dù cả
Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không được đề cập một cách rõ ràng trong tài liệu
này của EU nhưng sự cạnh tranh giữa hai nước vẫn hiện diện bao trùm lấy cách
tiếp cận của khối đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các mục
tiêu chính trong chiến lược mới của EU, đã được các bộ trưởng nhất trí vào
ngày 19 tháng 4, nêu bật ‘sự cạnh tranh địa chính trị căng thẳng’ đang diễn ra
trong khu vực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Liên minh châu Âu sẽ nhận ra rằng
để tạo ra sự khác biệt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khối này
phải nỗ lực hạ nhiệt chứ không phải làm tăng lên các căng thẳng. Liên minh
châu Âu có thể làm như vậy bằng cách khuyến khích một cuộc hội thoại rộng
hơn, bao trùm và tinh tế hơn trong khu vực mà không bị chi phối bởi các ý
tưởng an ninh cứng rắn.
Nhìn chung, điều mà Việt Nam và ASEAN với tư cách là một khu vực
đòi hỏi sự giúp đỡ từ tất cả các cường quốc. Sống sót và phục hồi sau sự tàn
phá của đại dịch Covid-19 sẽ là trọng tâm của Đông Nam Á trong tương lai
gần, một nhu cầu sẽ được đáp ứng hiệu quả hơn bằng sự hợp tác cẩn trọng thay
vì cạnh tranh lãng phí. Điều này cũng đúng với Việt Nam. Do đó, sự hiện diện
của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mang đến cơ hội làm giảm
bớt những tình huống phức tạp hiện tại của khu vực như sự cạnh tranh giữa Mỹ
và Trung Quốc.
Kết luận
Là thành viên của ASEAN và sở hữu vị trí địa chiến lược và địa kinh tế quan
trọng, Việt Nam được coi là một đối tác cùng chí hướng với EU. Mối quan hệ
giữa EU và Việt Nam đã kéo dài 31 năm và đã chứng kiến những bước phát
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triển vượt bậc trong những năm gần đây, đặc biệt là việc ký kết và phê chuẩn
EVFTA và EVIPA.
Mặc dù cần có thời gian để đánh giá việc triển khai thực tế chiến lược
hợp tác của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhưng có thể nói
Việt Nam có cái nhìn tích cực về cách tiếp cận của EU và các thành viên của
khối này đối với khu vực. Chiến lược này sẽ tạo nền tảng cho việc phát triển
quan hệ đối tác hiện có giữa EU và Việt Nam. Các hoạt động của EU ở khu vực
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn sự
hung hăng của Trung Quốc và sẽ làm giảm đi sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung
Quốc. Sự hiện diện của một chủ thể đa phương khác trong khu vực được hy
vọng sẽ củng cố sự ổn định và thịnh vượng của khu vực mới nổi này./.
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