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Lời Tòa soạn: Bài viết này là kết quả nghiên cứu của dự án SEATIDE - Integration in
Southeast Asia: Trajectories of Inclusion, Dynamics of Exclusion - do Liên minh Châu Âu
(EU) tài trợ, với sự điều phối của Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) (Pháp) và sự tham gia của
các đối tác đến từ châu Âu và Đông Nam Á, trong đó có Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam (VASS). Xem thêm thông tin dự án tại: www.seatide.eu
Tóm tắt: Sau gần 40 năm cải cách và mở cửa, Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu
quan trọng về kinh tế, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Từ sau Đại hội lần thứ
18, Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách phát triển của mình hướng đến “sự phục hưng vĩ
đại của dân tộc Trung Hoa”, tìm kiếm một vị thế chính trị mới tương xứng với tầm vóc kinh tế
của nó, hiện thực hoá “Giấc mộng Trung Hoa”. Trước việc Trung Quốc trỗi dậy, các học giả
EU đã đưa ra quan điểm của mình và dự báo một số tác động tới Liên minh. Bài viết này sẽ
nghiên cứu vấn đề đó.
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Thành tựu của gần bốn thập kỉ cải cách

Trung Hoa”, hun đúc nên một sự tự tin chưa

và mở cửa với thế giới bên ngoài, đặc biệt là

từng có cho giới lãnh đạo Trung Quốc và họ

những thành công rực rỡ về kinh tế hơn một

cho rằng giai đoạn “giấu mình chờ thời” đã
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qua, đã đến lúc Trung Quốc cần phải “chủ

nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và có sức ảnh

động” để cải cách lại trật tự thế giới, tìm

hưởng to lớn về thương mại và đầu tư tới các

kiếm một vị thế chính trị mới tương xứng

quốc gia trong khu vực và trên toàn cầu.

với tầm vóc kinh tế của nó, hiện thực hoá

Thành quả đó được Đảng Cộng sản Trung

“Giấc mộng Trung Hoa”. Phần lớn các học

Quốc tung hô tại Đại hội lần thứ 18 năm

giả của EU nghiên cứu về Trung Quốc đều

2012 là “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc

cho rằng “sự nổi lên của Trung Quốc trong
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quan hệ toàn cầu của thời điểm chuyển giao
giữa hai thế kỉ” và tác động to lớn tới thế
giới và châu Âu1.
1. Quan điểm của EU về sự trỗi dậy
của Trung Quốc
1.1. Về chính sách ngoại giao trỗi dậy
của Trung Quốc
Nhìn chung, các học giả châu Âu cho
rằng chính sách đối ngoại hiện nay của
Trung Quốc tập trung vào bốn trụ cột:2 (1)
Quan hệ các cường quốc lớn - kiểu mới (hay
được gọi là mô hình của quan hệ quyền lực
nước lớn) - chủ yếu nhằm vào mối quan hệ
giữa Trung Quốc và Mỹ, mục tiêu là để tránh
những cuộc xung đột giữa cường quốc cũ
(Mỹ) và cường quốc mới (Trung Quốc); (2)
Các nước láng giềng - áp dụng chính sách
láng giềng tích cực trong đó chú trọng đến
hợp tác kinh tế đồng thời nhấn mạnh vào các
lợi ích cốt lõi của quốc gia (bao gồm cả
những vấn đề về lãnh thổ, lãnh hải); (3) Các
nước mới nổi và nước đang phát triển, trong
đó các nước thuộc châu Phi, Mỹ Latin và
một số quốc gia châu Á, BRICS; (4) Các vũ
đài đa phương - tập trung vào “ngoại giao
chủ nhà”.
Xoay quanh bốn trụ cột đó, Trung Quốc đã
sử dụng các công cụ để thực thi chính sách đối
ngoại trong các lĩnh vực, từ kinh tế - thương
mại - đầu tư - tài chính tới an ninh quốc phòng,
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quân sự… đều được quan tâm phát triển để
vươn tới tầm của một cường quốc.
Ông Tập Cận Bình luôn khẳng định
đường lối đối ngoại của Trung Quốc là:
“Trung Quốc kiên định đi theo con đường
hòa bình phát triển, kiên định theo chiến
lược mở cửa cùng có lợi. Trong điều kiện
hiện nay, sự phát triển của Trung Quốc
không thể tách rời khỏi thế giới và ngược
lại”. Đặc biệt, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh
chủ trương “ba không” trong việc thực hiện
chính sách đối ngoại của Trung Quốc, đó là
không can thiệp vào công việc nội bộ của các
nước khác; không tìm cách gia tăng cái gọi
là “phạm vi ảnh hưởng”; không phấn đấu
cho quyền bá chủ hay sự thống trị3.
Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu, đánh giá
của EU về chính sách đối ngoại của Trung
Quốc, về cơ bản đều cho rằng chính sách của
Trung Quốc là mập mờ, nước đôi, không
nhất quán. Các học giả châu Âu cho rằng
giữa tuyên bố và hành động của Trung Quốc
kể từ khi Tập Cận Bình nhậm chức có rất
nhiều điểm mâu thuẫn, đặc biệt khi Trung
Quốc chủ động gây ra các cuộc tranh chấp
lãnh thổ và lãnh hải với các quốc gia láng
giềng, thiết lập khu nhận diện phòng không
trên Biển Hoa Đông, đầu tư lớn vào công
nghệ quốc phòng, mua sắm vũ khí, chuẩn bị
sẵn sàng cho chiến đấu4. Mặc dù Trung Quốc
3
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vẫn luôn khẳng định quan điểm “trỗi dậy hòa
bình” và chiến lược tránh chạy đua vũ trang
với Mỹ, nhưng Trung Quốc vẫn thường
xuyên đe dọa sử dụng bạo lực với các quốc
gia khác, đặc biệt là một số quốc gia láng
giềng có tranh chấp lãnh thổ. Ngoài ra,
những điều Trung Quốc hy vọng hay mong
muốn từ thế giới vẫn chưa rõ ràng. Trung
Quốc vẫn nói rõ ràng những vấn đề họ không
muốn, trong khi lại không nói rõ ràng những
gì họ muốn5.
1.2. Về chiến lược trỗi dậy về an ninh
quốc phòng của Trung Quốc
Đây là một phần quan trọng trong chính
sách đối ngoại nhằm thực hiện “giấc mộng
Trung Hoa” của Trung Quốc và thể hiện rõ
nét nhất quan điểm từ “giấu mình chờ thời”
sang “trỗi dậy” mạnh mẽ của nước này. Trên
thực tế, ông Tập Cận Bình với tư cách là
Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương từng
khẳng định rằng sẽ quan tâm hơn tới ngoại
giao quân sự như một phần của tổng thể
chiến lược đối ngoại, đồng thời hô hào khởi
đầu của “một giai đoạn mới của chính sách
ngoại giao quân sự”. Ông Tập Cận Bình đã
lưu ý rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn
coi ngoại giao quân sự là công cụ quan trọng
để thúc đẩy các mục tiêu ngoại giao tổng thể
của Trung Quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và
xúc tiến việc xây dựng quân đội của Trung
Quốc. Ông nhấn mạnh: Ngày nay ngoại giao
quân sự phải nổi trội hơn trong chiến lược
http://www.ecfr.eu/article/commentary_chinas_compl
icated_foreign_policy311562
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ngoại giao và an ninh quốc gia của Trung
Quốc. Ngay sau khi nhậm chức, Tập Cận
Bình đã đi thăm một loạt căn cứ quân sự của
Trung Quốc và tuyên bố phải xây dựng “một
quốc gia hùng mạnh và một quân đội hùng
mạnh”, đồng thời kêu gọi Quân đội Giải
phóng nhân dân Trung Hoa “phải chuẩn bị
cho các cuộc chiến đấu và giành chiến thắng
trong các cuộc chiến tranh”.
Cuốn “Sách trắng quốc phòng” lần thứ
bảy ban hành ngày 26/5/2015 vừa qua có
tiêu đề “Chiến lược quân sự Trung Quốc”
nhằm chuẩn bị ứng phó với tình hình khu
vực và quốc tế đang biến động phức tạp thu
hút sự chú ý của thế giới và châu Âu. Ra đời
trong bối cảnh Trung Quốc đang ráo riết bồi
đắp các đảo trái phép tại Biển Đông, Sách
trắng Quốc phòng năm 2015 trình bày rõ sứ
mệnh và nhiệm vụ chiến lược của Quân đội
trong thời kì mới, phương châm chiến lược
“Phòng ngự tích cực”, xây dựng và phát triển
lực lượng quân sự, chuẩn bị chiến tranh quân
sự, hợp tác an ninh quân sự. Nhìn chung,
cuốn sách trắng lần thứ bảy cho thấy Trung
Quốc cam kết sử dụng quân đội để tạo ra
“tình thế chiến lược có lợi”, “nhấn mạnh hơn
tới việc sử dụng các lực lượng và phương
tiện quân sự” để bảo đảm sự phát triển hòa
bình của nước này.
Đi đôi với điều chỉnh chiến lược, hành
động rõ nét để chuẩn bị cho việc thực hiện
các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc là
nước này gia tăng mạnh ngân sách dành cho
quốc phòng. Cụ thể, giai đoạn 2001-2005
tăng bình quân 15,5%; giai đoạn 2006-2010
tăng bình quân 16%. Những năm gần đây tuy
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giảm về tỉ lệ % nhưng gia tăng tổng số tiền:
năm 2013 tăng 10,7% lên 114,3 tỉ USD6,
năm 2014 tăng vọt lên 12,2% thành 132 tỉ
USD; năm 2015 tiếp tục tăng thêm 10% (có
nhiều phân tích cho rằng trên thực tế con số
phải cao hơn con số công bố tới 40-50%7) đã
tạo nên bầu không khí rất căng thẳng trong
khu vực và thế giới, khiến các quốc gia láng
giềng thực hiện việc chạy đua vũ trang. Tuy
nhiên, các học giả châu Âu cũng cho rằng
sức mạnh quân sự của Trung Quốc vẫn được
đánh giá là dễ bị Mỹ đánh bại, cần nhiều
năm để tiếp tục xây dựng khí tài và khả năng
quân sự để triển khai sức mạnh cứng trên
phạm vi toàn cầu. Khả năng sẵn sàng chiến
đấu của Trung Quốc cũng chưa thực sự rõ
ràng vì đã hơn 35 năm chưa được kiểm tra
trên thực tiễn. Trung Quốc vẫn còn thiếu các
kỹ năng và phương tiện cần thiết để trở thành
một siêu cường đúng nghĩa, bị đánh giá là
phát triển không cân bằng với sức mạnh cơ
bắp của người khổng lồ nhưng vẫn còn yếu
và lạc hậu trên nhiều phương diện khác.
Ngoài ra, những bằng chứng cho thấy
nạn tham nhũng tràn lan trong quân đội, đặc
biệt là ở những quan chức cấp cao, đã bộc lộ
sự thiếu tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kỉ luật và
tính chuyên nghiệp của quân đội nước này.
Hơn nữa, hiện nay Mỹ vẫn duy trì một lực
lượng khoảng 50 nghìn quân trên bán đảo
Triều Tiên và tại nhiều căn cứ chiến lược,
trong đó có căn cứ Okinawa, chỉ cách quần
6
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đảo Senkaku/Điếu Ngư có một giờ bay. Sự
hiện diện của lực lượng này vẫn mang tính
răn đe đối với Trung Quốc8.
Về dự báo, học giả châu Âu cho rằng
“Chiến lược quân sự của Trung Quốc” là
một tầm nhìn đầy tham vọng về một sự can
dự lớn hơn vào các vấn đề an ninh toàn cầu
tương xứng với vị thế nước lớn và những lợi
ích thiết thực của Trung Quốc ở mọi châu
lục. Trung Quốc đang hướng tới một quân
đội viễn chinh và một vai trò tích cực trong
các vấn đề an ninh vượt ra ngoài những mối
quan hệ đáng kể về mặt lịch sử, chẳng hạn
như Đài Loan hay các vùng biển gần9.
Ngoài ra, họ cũng cho rằng Trung Quốc
đã thực thi một chính sách đối ngoại chủ
động hơn, cứng rắn và kiên quyết hơn, ít có
sự thoả hiệp trong quan hệ với thế giới, có
xu hướng phản ứng với bên ngoài một cách
áp lực hơn. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã
từng bước mở rộng lực lượng quân sự ra
bên ngoài nhằm giải quyết khủng hoảng,
xung đột trong khuôn khổ của Liên hợp
quốc, chẳng hạn như việc giải quyết các
cuộc khủng hoảng khu vực như Mali, Nam
Sudan, và những sáng kiến thuộc lĩnh vực
kinh tế. Tuy nhiên, Trung Quốc thực hiện
các động cơ trên là vì những lợi ích cốt lõi
của chính nước họ, bao gồm cả những vấn đề
về lãnh thổ.
8
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Nhiều chuyên gia đã nhận định chính
sách ngoại giao của Trung Quốc mang tính
hai mặt. Trung Quốc vừa lớn tiếng tuyên bố
hội nhập quốc tế trong khi bản thân vẫn là
một cường quốc kiêu căng chỉ biết có mình.
Một mặt, Trung Quốc đã cho thế giới thấy
rằng quốc gia này đã trở thành “một nhân tố
quan trọng” trên trường quốc tế, vươn lên so
kè với Mỹ10. Thế nhưng, chính sách ngoại
giao của Trung Quốc cũng cho thấy nước
này lời nói không đi đôi với việc làm, hành
động cụ thể chưa tương xứng với vị thế đang
lên trên trường quốc tế11. Những động thái
mới đây của Trung Quốc như cải tạo bãi đá,
xây dựng sân bay… trong quần đảo Hoàng
Sa của Việt Nam nhằm áp đặt sức mạnh
quân sự, độc chiếm Biển Đông, đi ngược với
những cam kết của ông Tập Cận Bình về
việc không quân sự hóa và không làm phức
tạp thêm tình hình tại khu vực này càng bộc
lộ dã tâm của Trung Quốc.
Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy
cách tiếp cận hai mặt sẽ không được tiếp tục
áp dụng. Trung Quốc sẽ vẫn né tránh việc
đóng vai trò chủ động trong nhiều lĩnh vực
và các vấn đề quốc tế bất cứ khi nào có thể;
tiếp tục duy trì vị thế không rõ ràng trong
nhiều vấn đề quốc tế, duy trì cách tiếp cận
hai mặt trong chính sách đối ngoại và điều
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đó có thể giúp quốc gia này giải quyết các
vấn đề của mình một cách phù hợp hơn12.
2. Một số tác động từ sự trỗi dậy của
Trung Quốc tới EU
Sự trỗi dậy của Trung Quốc và những
điều chỉnh trong quan hệ giữa Trung Quốc
với các nước lớn Mỹ, Nga có những tác động
to lớn tới toàn cầu và châu Âu. Dưới đây là
một số đánh giá tác động của các học giả
châu Âu.
2.1. Về quan hệ Trung - Mỹ và tác
động tới EU và NATO
Trong quan hệ với Mỹ, Bộ trưởng
Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn
mạnh rằng Trung Quốc sẽ “xây dựng mô
hình mới về quan hệ giữa các nước lớn” và
“đóng vai trò chủ động hơn trong việc giải
quyết các vấn đề nóng của khu vực và thế
giới”. Tuyên bố này hàm ý Trung Quốc
muốn đối thoại bình đẳng với Mỹ và không
nhất thiết phải nhượng bộ và sẽ can dự vào
việc duy trì trật tự toàn cầu, can thiệp vào
những điểm nóng của khu vực. Còn theo Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, Mỹ
và Trung Quốc không phải là hai nước
đồng minh cũng không phải là thù nghịch
và hai bên đang thảo luận một thỏa thuận
tránh những vụ va chạm giữa không quân
đôi bên13.

12

Does China have a Foreign Policy? Domestic
Pressures and China’s Strategy.
13
Mỹ - Trung “không là đồng minh, cũng không là
đối thủ”, http://vi.rfi.fr/chau-a/20150407-my-trungkhong-la-dong-minh-cung-khong-la-doi-thu/,
ngày
07/04/2015.
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Tác động của mối quan hệ Trung - Mỹ
đến EU và NATO. Báo cáo Carmen-Cristina
Cîrlig (Nghị viện Châu Âu) cho rằng sự phát
triển của mối quan hệ này được xem như là
một trong những yếu tố quan trọng nhất
quyết định chính trị thế giới thế kỉ XXI. EU
cần phải xác định vị trí của mình trong tương
tác Mỹ - Trung Quốc vì đây là hai cường
quốc chiếm giữ phần lớn ảnh hưởng về chính
trị, tiềm lực kinh tế, quân sự và quyền lực
mềm14. Trung Quốc đang trở thành một quốc
gia có những lợi ích ảnh hưởng đến một số
lĩnh vực có liên quan tới an ninh của NATO
và các quốc gia thành viên. Trung Quốc và
NATO có thể xem xét tiến hành các hoạt
động hợp tác thực tế trong các lĩnh vực cụ
thể như: các cuộc tập trận của Trung Quốc
do Trung tâm Ứng phó Thảm họa Châu Âu Đại Tây Dương (EADRCC) phối hợp tổ
chức; cải thiện chia sẻ thông tin trong hoạt
động chống cướp biển ngoài khơi vùng Sừng
Châu Phi và có thể cả tập trận chung chống
cướp biển; trao đổi hợp tác quân sự một cách
thường xuyên.
Học giả Christina Lin - nhà nghiên cứu
tại Quỹ Marshall Đức15 cũng đưa ra đánh giá
về tác động của chiến lược an ninh quốc
phòng của Trung Quốc tới NATO khi nhận
định rằng sự hiện diện của Trung Quốc ở Địa

14

Carmen-Cristina Cîrlig, The United States-China
relationship Implications for the European Union,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/
briefing/2013/130620/LDM_BRI(2013)130620_REV
1_EN.pdf
15
Jemmers, NATO nên tạo ra Hội đồng NATO –
Trung
Quốc,
http://www.forceeurope.eu/imagem/SEC JAM_recomm2.pdf

Trung Hải là một cơ hội cho NATO16. Sự
hiện diện ngày càng nhiều của Trung Quốc ở
Địa Trung Hải là một thách thức nhưng cũng
là cơ hội lớn để Mỹ và châu Âu cùng nhau
xây dựng một chiến lược chung sau mùa
Xuân Arab. Đối với Trung Quốc, khu vực
Địa Trung Hải, Trung Đông và Bắc Phi là
khu vực quan trọng bởi lợi ích kinh tế, quân
sự, an ninh Trung Quốc có được từ khu vực
này. Do đó, nước này sẽ ngày càng thực thi
quyền lực ngoại giao và quân sự nhiều hơn
để bảo vệ những lợi ích lâu dài của mình.
Các nỗ lực nhằm mở rộng vai trò toàn cầu
của NATO, cộng với sự can dự an ninh ngày
càng tăng của Trung Quốc ở các khu vực
phía Tây Trung Quốc như Afghanistan,
Trung Á, Vịnh Aden và Địa Trung Hải,
dường như đòi hỏi NATO phải đối thoại
chính trị hơn nữa với Trung Quốc.
2.2. Về quan hệ Trung - Nga và tác
động tới EU
Trong khi kêu gọi “quan hệ nước lớn”
với Mỹ, ông Tập Cận Bình cũng đồng thời
khẳng định Nga là “đối tác chiến lược quan
trọng nhất” của Trung Quốc. Tuyên bố trên
với Nga đã nhấn mạnh sự tôn trọng “những
lợi ích cốt lõi” của mỗi bên, cụm từ hiện
đang được Trung Quốc tìm cách thúc đẩy
thực hiện với tất cả các đối tác. Viện Quan
hệ Quốc tế Pháp đánh giá rằng sự nổi lên của
Trung Quốc đã phá vỡ tam giác truyền thống
Mỹ - EU - Nga và tạo nên một tứ giác Mỹ 16

Christina Lin,China's Mediterranean presence is an
opportunity
for
NATO,
http://www.policyreview.eu/time-to-improverelations-between-china-and-nato/

Sù trçi dËy cña...
9
EU - Nga - Trung và trong tương quan mới
này, Nga và Trung đã đổi vị trí vốn đã được
xác lập từ sau Chiến tranh Lạnh cho nhau khi
giờ đây kinh tế Nga chỉ bằng 1/5 kinh tế
Trung Quốc. Căng thẳng giữa EU và Nga đã
đẩy Nga bắt tay với Trung Quốc. Nhiều
chiến lược gia thậm chí còn cho rằng sẽ hình
thành một trục Nga - Trung công khai tranh
chấp vai trò lãnh đạo của Mỹ bởi với sức
nặng kinh tế, chính trị và dân số, Trung Quốc
và Nga có nhiều “quyền năng” trong cấu trúc
thị trường năng lượng thế giới. Tổng thống
Nga Vladimir Putin đã sử dụng Hiệp định
Hợp tác về Năng lượng với Trung Quốc làm
công cụ trên lĩnh vực ngoại giao nhằm chứng
minh rằng Nga có giải pháp thay thế cho sự
ràng buộc truyền thống vào châu Âu của họ.
Tuy nhiên, có quan điểm khác lại cho rằng
quan hệ Nga - Trung mang nặng tính cơ hội.
Chẳng hạn, học giả Les Echos cho rằng
Trung Quốc chưa hẳn sẵn sàng sát cánh cùng
Nga. Sự xích lại gần nhau của hai cường
quốc này có thể là kết quả của mối liên kết
theo tình huống, trước một đối thủ chung là
Mỹ và cũng không vì vậy mà sự đối đầu và
nghị kị lẫn nhau giữa hai quốc gia này đã
biến mất17.
Tuy vậy mối quan hệ Trung - Nga đang
đẩy Nga ra khỏi châu Âu và ảnh hưởng tới
quan hệ Nga - EU. Một nhóm nghiên cứu
của Đức đã đưa ra bốn kịch bản cho quan hệ

EU - Nga18 tác động mạnh tới sự phát triển
của châu Âu:
- Kịch bản 1: Ngôi nhà bị chia sẻ
(Shared home). Tất cả những người châu Âu
bao gồm cả Nga và EU sẽ cùng chia sẻ ngôi
nhà chung kể từ năm 2020 vì những lý do
thực dụng sau một thập kỉ mất mát bởi các
cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế đình
trệ. Một thoả thuận thương mại tự do mới sẽ
gắn kết các quốc gia đối tác phương Đông và
không quốc gia nào còn phải cân nhắc giữa
quyết định ủng hộ hay chống lại phía bên kia.
- Kịch bản 2: Ngôi nhà chung (Common
Home). Ở tình huống này, cả châu Âu sẽ bị
ràng buộc với nhau bởi những giá trị chung.
Một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc trong
nước Nga sẽ dẫn đến những cuộc cải cách
kinh tế và dân chủ, từ đó dọn đường cho việc
cải thiện quan hệ EU - Nga. Là những cường
quốc mới nổi toàn cầu, Nga và EU tham gia
không lực không chỉ để giải quyết các cuộc
xung đột ở châu Âu mà còn để chống lại
những mối đe doạ chung.
- Kịch bản 3: Ngôi nhà bị tan vỡ
(Broken home). Ngôi nhà châu Âu nằm trong
đống đổ nát. Cuộc đối đầu giữa EU và Nga
hiện nay sẽ kéo dài đến năm 2030. Công
cuộc hiện đại hoá “độc tài” ở Nga thành
công và các quá trình chuyển đổi năng lượng
của EU sẽ mang đến cho cả hai bên cơ hội để
hành động một cách độc lập. Các quốc gia
trong cùng một khu vực, là những mục tiêu

17

Nga - Trung, một liên minh mập mờ giữa hai nhà
vô địch cờ vua - cờ vây, http://vi.rfi.fr/chaua/20140612-nga-trung-mot-lien-minh-map-mo-giuahai-nha-vo-dich-co-vua-%E2%80%93-co-vay/, ngày
12/6/2014.

18

Friedrich Ebert Stiftung, The EU and The East in
2020, http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11088.pdf,
Berlin 2014.
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trong các cuộc cạnh tranh EU - Nga sẽ tạo
thành những khu vực bất ổn.
- Kịch bản 4: Ngôi nhà bị phân chia
(Divided home). Người châu Âu sống cạnh
bên nhưng tách biệt với nhau. EU và Nga
đang bị sa lầy trong một bế tắc: những tình
huống xấu hơn sẽ không xảy ra bởi sự tiếp
tục phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, tuy nhiên
mối quan hệ dường như cũng không thể
được cải thiện do tình trạng mất niềm tin đã
trở nên phổ biến. Sẽ không có một sự chuyển
đổi kinh tế và chính trị nào và châu Âu ngày
càng mất đi sự liên kết với các trung tâm
quyền lực toàn cầu mới.
3. Định hướng điều chỉnh chiến lược
đối ngoại của EU với Trung Quốc

việc vừa nỗ lực cải thiện vị thế trên trường
quốc tế, tác động tới quản trị toàn cầu, đồng
thời thỏa mãn chủ nghĩa dân tộc đang gia
tăng trong thế hệ trẻ trong nước. Mặt khác
Trung Quốc cũng cảm thấy phải cải thiện
sức mạnh mềm, nâng cao hình ảnh của
Trung Quốc trong bối cảnh sự trỗi dậy đang
gây ra nhiều ngờ vực;
Thứ hai, Trung Quốc sẽ cân bằng giữa
đóng góp trong quản trị toàn cầu và các tổ
chức quốc tế. Trung Quốc có quyền phủ
quyết trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc,
nhưng quyền hạn ở các tổ chức khác chưa
tương xứng, Trung Quốc sẽ gia tăng ảnh
hưởng của mình nhằm tham gia giải quyết
các vấn đề toàn cầu;

Trong những năm qua, EU đã điều
chỉnh chiến lược đối ngoại với Trung Quốc.
Trung Quốc đang trở thành phép thử quan
trọng đối với chính sách đối ngoại của EU và
các quốc gia thành viên, vốn được coi là có
thể dự đoán trước dựa trên các chuẩn mực và
giá trị quốc tế. Chính sách của Trung Quốc
hiện nay không chỉ tác động tới các quốc gia
láng giềng mà còn có thể ảnh hưởng tới
nhiều quốc gia khác trên thế giới, do vậy EU
và các quốc gia cần xem xét đánh giá đa
chiều về những ảnh hưởng này. Mới đây,
nhận xét về chính sách đối ngoại của Trung
Quốc, Ủy ban Chính sách Đối ngoại của
Nghị viện Châu Âu cho rằng có bốn điểm
mâu thuẫn lớn:

Thứ ba, Trung Quốc lựa chọn chính
sách đối ngoại cân bằng giữa các kênh song
phương và đa phương, những mâu thuẫn này
liên quan tới việc Trung Quốc không hoặc rất
ít thừa nhận và dựa vào cơ chế luật pháp quốc
tế, chẳng hạn Luật Tranh chấp thương mại của
WTO hay Luật Biển hoặc Tòa án Quốc tế (ICJ)
và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC);

Thứ nhất, Trung Quốc tăng cường sự
quyết đoán và cải thiện sức mạnh mềm. Sự
quyết liệt của Trung Quốc thể hiện trong

Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện Châu
Âu cũng khẳng định EU có lợi ích to lớn về
kinh tế và chính trị trong việc duy trì hòa

Thứ tư, Trung Quốc đang đối mặt với vị
thế như một quyền lực toàn cầu và khu vực,
điều này không chỉ phụ thuộc vào quan hệ
tổng thể giữa nước này với Mỹ mà còn phụ
thuộc vào khả năng và ý chí chính trị của
Trung Quốc trong việc tăng cường sự hiện
diện và tác động trực tiếp tới các khu vực xa
hơn như châu Phi và Mỹ Latin.
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bình và an ninh toàn cầu. Sự trỗi dậy mạnh
mẽ của Trung Quốc ở châu Á, cùng với
những bất ổn trong chính sách đối ngoại của
nước này là lo ngại hàng đầu của EU, đòi hỏi
EU phải nỗ lực hơn nữa trong việc nắm bắt
và thể hiện trách nhiệm. Sự tồn tại các quan
hệ đối tác chiến lược với Mỹ, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Nga và Ấn Độ thể hiện sự quan trọng
về kinh tế và chính trị cũng như tầm ảnh
hưởng của Trung Quốc mà EU quan tâm19.
Thực trạng hiện nay tạo ra những cơ hội
mới cho châu Âu và những quốc gia thành
viên trong chính sách đối ngoại của mình.
Những khó khăn của Trung Quốc trong hợp
tác với Mỹ và các đồng minh cũng giúp làm
tăng đòn bẩy của châu Âu với Trung Quốc,
quốc gia không thể duy trì mâu thuẫn với
nhiều đối tác quan trọng, cũng tạo thêm khả
năng để EU tăng cường hợp tác với các nước
châu Á, thông qua hiệp định thương mại tự
do và phát triển quan hệ chiến lược với
những quốc gia như Ấn Độ, Indonesia, Nhật
Bản và Hàn Quốc, các nước ASEAN và trên
thực tế EU đang nỗ lực triển khai chiến lược
này. Một số định hướng điều chỉnh như sau:
Thứ nhất, về quan điểm định hướng
chính sách đối ngoại với Trung Quốc, EU
cho rằng:
(1) Châu Âu cần nhận thức rằng Trung
Quốc hiện đã trở thành thách thức mang tính
toàn cầu đối với châu Âu: những lựa chọn
chính sách của Trung Quốc tác động tới mọi
vấn đề toàn cầu, từ thương mại, đầu tư đến
19

China’s foreign policy and external relations,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD
/2015/549057/EXPO_STU(2015)549057_EN.pdf

biển đổi khí hậu và vũ khí hạt nhân, tác động
cả tới mọi khu vực từ châu Phi cho tới Trung
Đông. Thay vì tập trung quan tâm tới mối
quan hệ song phương với Trung Quốc, EU
cần điều chỉnh chính sách đối với Trung
Quốc dựa trên góc độ toàn cầu.
(2) Chính sách đối với Trung Quốc ở
góc độ toàn cầu cần dựa trên ý tưởng “cam
kết đối ứng”. Điều này có nghĩa là EU cần
chuẩn bị để có những phản ứng đối với
phương thức tiếp cận dựa trên lợi ích của
Trung Quốc bằng cách đưa ra phương thức
dựa trên lợi ích của chính mình. Phương thức
tiếp cận này cần được dựa trên hai nguyên
tắc chính: Một là, EU cần tập trung vào phát
triển mối quan hệ với Trung Quốc trên một
vài lĩnh vực nhất định; Hai là, EU nên chuẩn
bị sử dụng các ưu đãi và đòn bẩy để đảm bảo
rằng Trung Quốc sẽ có biện pháp tương tự.
Nói cách khác, cần phải có sự trao đổi cởi
mở về chính trị giữa EU và Trung Quốc.
(3) Vấn đề cơ bản trong chính sách của
châu Âu đối với Trung Quốc đó là thiếu
những đòn bẩy. Châu Âu không có vị trí láng
giềng với Trung Quốc và cũng không có đòn
bẩy chiến lược như Mỹ. Châu Âu có hai đòn
bẩy cụ thể là Trung Quốc muốn thâm nhập
thị trường khu vực đồng thời muốn EU dỡ
bỏ cấm vận vũ khí. Châu Âu cần cân nhắc kỹ
trước khi có sự nhượng bộ về hai lĩnh vực
này vì chỉ có thể thực hiện một lần duy nhất.
Tuy nhiên, trong trường hợp các đòn bẩy này
được sử dụng thì vẫn là chưa đủ và EU phải
tìm cách nâng cao đòn bẩy còn khá hạn chế
của mình đối với Trung Quốc. Nói một cách
khác, EU cần tính đến khả năng hợp tác với
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các quốc gia khác để hình thành các liên
minh nhằm tăng cường đòn bẩy đối với
Trung Quốc.
Thứ hai, EU phải đặt ra những ưu tiên
rõ ràng trong chiến lược với Trung Quốc20.
Các quan chức hàng đầu và các chuyên
gia đã liên tục đặt ra câu hỏi giống nhau là:
Liên minh Châu Âu thực sự muốn gì? Do đó,
EU cần xác định một số vấn đề mang tính
chiến lược và phải nhất quán trong việc trao
đổi với Trung Quốc. Đặc biệt, châu Âu cần
tập trung phát triển quan hệ với Trung Quốc
trên năm vấn đề chính sau: chính sách
thương mại và đầu tư; công nghiệp và công
nghệ; biến đổi khí hậu; phổ biến vũ khí hạt
nhân và vấn đề Iran; nhân quyền. Một số vấn
đề trong nhóm các vấn đề chính này cũng
đồng thời là những ưu tiên ngắn hạn (như
đầu tư, phổ biến vũ khí và nhân quyền),
trong khi một số khác cần phải được EU xem
xét kỹ lưỡng trong dài hạn vì chúng có ảnh
hưởng vượt ra ngoài phạm vi quan hệ EUTrung Quốc (như các vấn đề công nghiệp và
công nghệ).
Như vậy, EU và các quốc gia thành
viên cần nỗ lực kết thúc đàm phán các hiệp
định, thỏa thuận với các đối tác khác nhằm
có được vị thế tốt hơn trong việc đàm phán
mối quan hệ mới với Trung Quốc. Ngoài
ra, EU cũng cần quan tâm sâu sắc hơn tới
quá trình hoạch định chính sách đối ngoại
mới của Trung Quốc ở các lĩnh vực và địa
phương cụ thể.
Trung Quốc muốn xây dựng mối quan
hệ nước lớn với Mỹ cũng như với các quyền
20

European Parliament, China’s foreign policy and
external relations, July 2015.

lực khu vực khác như Nga và Ấn Độ nhằm
tìm kiếm cho mình một vai trò lớn hơn ở khu
vực và quốc tế. EU cần sử dụng những quan
hệ đối tác chiến lược đã có với Mỹ, Nhật,
Hàn Quốc, Nga và Ấn Độ để giải quyết
những vấn đề kinh tế và chính trị quan trọng
có ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc. Ngoài
ra, tính không nhất quán trong chính sách đối
ngoại của Trung Quốc mở đường cho EU
phát huy ảnh hưởng tới Trung Quốc. Trong
bối cảnh này, EU sẽ hướng tới mục tiêu thúc
đẩy những lợi ích chiến lược của mình, bao
gồm sự ổn định ở châu Á, tăng cường vai trò
các tổ chức quốc tế theo tinh thần “chủ nghĩa
đa phương hiệu quả” và giải quyết các tranh
chấp kinh tế, chính trị ở cấp độ đa phương.
Cuối cùng, sự không nhất quán trong
chính sách đối ngoại của Trung Quốc chủ
yếu liên quan đến khả năng của Trung Quốc
giải quyết những thách thức trong chính
nước này và tiếp tục con đường cải cách
kinh tế của mình. Để hạn chế sự không nhất
quán này, EU nên hỗ trợ Trung Quốc thông
qua ba trụ cột của Đối tác Chiến lược EU Trung Quốc bao gồm “đối thoại chính trị”,
“đối thoại kinh tế và khu vực” và “đối thoại
nhân dân”.
Như vậy có thể thấy trên tổng thể, trước
sự trỗi dậy của Trung Quốc và những tác
động đa chiều từ những chính sách của nước
này, EU cũng đang trên lộ trình xây dựng
những chiến lược cụ thể với Trung Quốc dựa
trên các trụ cột an ninh - chính trị, kinh tế thương mại và đối thoại nhân dân trong
khuôn khổ song phương cũng như đa
phương.

Sù trçi dËy cña...
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