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Tóm tắt 

Trong những năm đầu thế kỷ XXI, trọng tâm chiến lược toàn cầu chuyển dịch từ Đại Tây Dương sang Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương, thế giới đang chứng kiến sự tranh giành quyền lực và ảnh hưởng giữa các nước lớn. Và khu vực Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương đã trở thành tâm điểm của cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt này. Trong bối cảnh đó, 

hầu hết các quốc gia và tổ chức khu vực đều có sự điều chỉnh chiến lược đối với khu vực này, trong đó có Liên minh 

châu Âu (EU). Trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU, ASEAN nổi lên như là một nhân tố mang 

tầm quan trọng chiến lược. Một trong những chủ trương hợp tác chiến lược của EU tại khu vực này là đẩy mạnh quan 

hệ hợp tác với các nước ASEAN, đa dạng hóa quan hệ trên tất cả lĩnh vực. Bài viết phân tích chiến lược của EU đối với 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đưa ra một số nhận xét về quan hệ EU - ASEAN từ sự tác động của chiến 

lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI. 

Từ khóa: Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; EU; ASEAN; chiến lược; tác động. 

Abstract 

In the early years of the twenty-first century, the global strategic focus shifted from the Atlantic Ocean to the Indo-

Pacific, and the world was witnessing the competition for power and influence among major powers. The Indo-Pacific 

region has become the focus of this increasingly fierce competition. In that context, most countries and regional 

organizations have made strategic adjustments to this region, including the European Union (EU). In the EU’s Indo-

Pacific strategy, ASEAN emerges as a player of strategic importance. One of the EU’s strategic cooperation policies in 

this region is to promote cooperation with ASEAN countries, and diversify relations in all fields. The article analyzes 

the EU’s strategy for the Indo-Pacific region and makes some comments on EU-ASEAN relations from the impact of 

the EU’s Indo-Pacific strategy in the second decade of the 21st century.  
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1. Mở đầu 

Mối quan hệ giữa Liên minh Châu Âu (EU) 

và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN) bắt đầu từ năm 1972, khi Cộng đồng 

kinh tế châu Âu (EEC) trở thành thể chế đầu 

tiên xây dựng mối liên kết đối thoại và hợp tác 

với các nước trong khu vực Đông Nam Á. 

Quan hệ EU - ASEAN được xem là một trong 

những mối quan hệ liên khu vực lâu đời nhất. 

Mối liên kết này được chính thức hóa vào năm 

1977 tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 10 

(AMM), sau đó là Hội nghị cấp Bộ trưởng EU - 

ASEAN (EAMM) đầu tiên tại Brussels (Bỉ) vào 

tháng 11/1978. Trong bối cảnh những năm 

1980, các nền kinh tế Đông Á nói chung và 

Đông Nam Á nói riêng có tốc độ tăng trưởng 

cao và nhanh chóng, đã thu hút sự chú ý của 

EU đối với khu vực này. Do vậy, EU đã công 

bố chiến lược mới đối với châu Á (vào năm 

2001, EU đã điều chỉnh chiến lược này với tiêu 

đề “Châu Âu và Châu Á: Một khuôn khổ chiến 

lược cho sự tăng cường quan hệ đối tác”) vào 

năm 1994 để củng cố nhu cầu của mình trong 

việc nối lại mối quan hệ chặt chẽ với các nước 

châu Á. Điều này đã dẫn đến một bước đột phá 

trong quan hệ Á-Âu nói chung và quan hệ EU - 

ASEAN nói riêng với sự kiện Diễn đàn hợp tác 

Á-Âu (ASEM) được tổ chức tại Bangkok (Thái 

Lan) vào năm 1996. 

Bước sang thế kỷ XXI, quan hệ EU - 

ASEAN có những bước tiến mạnh mẽ và đạt 

được nhiều thành tựu đáng kể. EU và ASEAN 

là những đối tác lâu đời cùng chia sẻ các giá trị, 

nguyên tắc và quan điểm về một trật tự quốc tế 

dựa trên luật lệ và chủ nghĩa đa phương hiệu 

quả. Việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược 

vào năm 2020 đánh dấu một chương mới trong 

quan hệ giữa hai tổ chức khu vực này. Theo 

quan điểm của EU, ASEAN đóng vai trò quan 

trọng trong việc thực hiện trật tự quốc tế dựa 

trên luật lệ và hợp tác đa phương nhằm giải 

quyết các thách thức toàn cầu. EU đánh giá cao 

và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối 

tác chiến lược với ASEAN và ủng hộ vai trò 

trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh 

khu vực. 

Sau 50 năm nhìn lại, quan hệ EU - ASEAN 

đã đạt được một số kết quả nhất định, đóng góp 

vào sự phát triển chung của mỗi khu vực. Cả 

hai bên đều có cơ chế hợp tác đã được kiểm 

chứng, mạng lưới quan hệ mang lại nhiều lợi 

ích cho cả hai khối. Trong bối cảnh chiến lược 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU được 

triển khai và Triển vọng ASEAN về Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương (AOIP), mối quan 

hệ giữa EU và ASEAN sẽ được tiếp thêm nhiều 

động lực mới để phát triển hơn nữa vào những 

thập niên tiếp theo của thế kỷ XXI. 

2. Chiến lược của EU đối với khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu 

vực nằm ven bờ Ấn Độ Dương và phía Tây 

Thái Bình Dương cùng các vùng biển nối liền 

hai đại dương này, bao gồm các quốc gia ở 

Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á cùng nhiều 

quốc gia thuộc Trung Đông và châu Phi. Chiếm 

gần một nửa dân số trên trái đất, Ấn Độ Dương 

- Thái Bình Dương nằm ở vị trí trung tâm của 

các lợi ích chiến lược chính trị và kinh tế thế 

giới. Hiện nay, với nhiều nguồn tài nguyên 

phong phú và nhiều tuyến đường biển “yết hầu” 

cùng hoạt động kinh tế, thương mại năng động 

bậc nhất, khu vực này ngày càng đóng vai trò 

quan trọng trong thế kỷ XXI. Bước sang những 

năm đầu thế kỷ XXI, cùng với sự trỗi dậy của 

Trung Quốc, sự gia tăng ảnh hưởng kinh tế và 

chiến lược của Ấn Độ, sự lớn mạnh của 

ASEAN và tầm quan trọng ngày càng tăng của 

Ấn Độ Dương, trọng tâm chiến lược toàn cầu 

dịch chuyển từ Đại Tây Dương sang Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương. Trước những thay 

đổi nhanh chóng của cục diện thế giới, khái 

niệm về một không gian Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương bao trùm và rộng mở được các 
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nước trong khu vực đưa ra nhằm đối phó cũng 

như tận dụng cơ hội có được từ những sự đổi 

thay này. Năm 2017, tại Diễn đàn Hợp tác Kinh 

tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổng 

thống Mỹ Donald Trump đã nhận định khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là sự lựa 

chọn chiến lược, đối sách chủ chốt ở châu Á, 

giữ vai trò quan trọng đối với an ninh và lợi ích 

quốc gia của Mỹ. Vì thế, nước này đã công bố 

chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: 

Tự do và rộng mở”. Trong khi đó, Trung Quốc 

cùng với Nga và Iran hình thành “tam giác 

quyền lực mới trên biển”. Theo giới phân tích 

quốc tế, cạnh tranh ảnh hưởng tại khu vực quan 

trọng chiến lược này sẽ tiếp tục gia tăng quyết 

liệt. Để không bị bỏ lại phía sau trong “cuộc 

chạy đua” ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương, các cường quốc và tổ chức khu vực đều 

đưa ra những cách tiếp cận, chiến lược khác 

nhau, thể hiện sự quan tâm ngày một lớn đến 

khu vực này và EU cũng không phải là trường 

hợp ngoại lệ. 

Về cơ bản, trọng tâm địa chính trị của EU 

vẫn tập trung tại khu vực Đông Âu - Địa Trung 

Hải hoặc mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương 

với Mỹ. EU chủ yếu nhìn nhận khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương qua lăng kính 

thương mại và đầu tư. Từ năm 2018, EU bắt 

đầu đưa ra chiến lược “Kết nối châu Âu và 

châu Á” để liên kết hai châu lục này thông qua 

các mạng lưới giao thông, năng lượng, kết nối 

kỹ thuật số và con người. Trong đó, kết nối 

hàng hải giữ vị trí quan trọng vì 70% giá trị 

thương mại giữa châu Âu và châu Á thông qua 

các tuyến đường biển [12, tr. 3]. Theo quan 

điểm của EU, Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương là một khu vực địa lý được xác định kéo 

từ Ấn Độ, Trung Quốc qua Nhật Bản, vươn tới 

Đông Nam Á, đi về phía Đông sang New 

Zealand và kết nối với Thái Bình Dương. Đây 

là khu vực “có tầm ảnh hưởng chiến lược hàng 

đầu đối với lợi ích của EU” và thuộc diện EU 

ưu tiên đẩy mạnh hợp tác. Khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương là điểm đến lớn thứ 

hai của hàng xuất khẩu từ EU, trong 10 đối tác 

thương mại lớn nhất của EU thì có 4 đối tác 

thuộc khu vực này [13]. Khu vực có các tuyến 

đường thủy quan trọng đối với thương mại của 

EU, bao gồm eo biển Malacca, Biển Đông và 

eo biển Bab-el-Mandeb. Bên cạnh đó, EU là 

đối tác thương mại lớn nhất của nhiều quốc gia 

trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương, với 27 quốc gia thành viên EU xuất 

khẩu hơn 35% hàng hóa xuất khẩu sang khu 

vực này và 90% hàng hóa xuất khẩu này được 

vận chuyển qua Ấn Độ Dương và Thái Bình 

Dương [4, tr. 12]. 

Với tham vọng tạo dựng chỗ đứng vững 

chắc cho các nước thành viên tại khu vực được 

xem là trung tâm của lợi ích chính trị và kinh tế 

thế giới, trong phiên họp tháng 4/2021, ngoại 

trưởng 27 nước thành viên EU đã thông qua Dự 

thảo Chiến lược của EU về hợp tác ở Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương, cho thấy một cách 

tiếp cận rộng mở hơn đối với khu vực này [22]. 

Chiến lược của Liên minh châu Âu có các mục 

tiêu chính sau: hỗ trợ các đối tác trong khu vực, 

thúc đẩy chương trình nghị sự toàn cầu của 

cộng đồng quốc tế và chương trình nghị sự kinh 

tế của EU, đóng góp một phần vào an ninh và 

quốc phòng của Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương, đảm bảo kết nối chất lượng cao và thúc 

đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, đổi 

mới và số hóa [6].  

Ngày 16/9/2021, ông Josep Borrell, đại diện 

cấp cao của EU phụ trách an ninh và chính sách 

đối ngoại, đã công bố Báo cáo chung về Chiến 

lược hợp tác tại Ấn Độ Dương và Thái Bình 

Dương của Liên minh châu Âu. Theo đó, EU 

xác định 7 lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược với 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm tăng 

cường sự hiện diện về kinh tế, chính trị và quân 

sự của EU tại khu vực, bao gồm:  

1. Đảm bảo thịnh vượng chung, phát triển 

bền vững: EU xác định các đối tác ở Ấn Độ 
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Dương - Thái Bình Dương là những đối tác hợp 

tác cùng có lợi, thúc đẩy trật tự dựa trên luật 

pháp quốc tế, đảm bảo môi trường thương mại 

ổn định, thông qua các cơ chế đa phương, song 

phương để đảm bảo một môi trường thương 

mại bền vững, rộng mở; thông qua tăng cường 

các quan hệ thương mại, cụ thể hóa các thỏa 

thuận đã có, đàm phán các thỏa thuận mới; hỗ 

trợ quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; 

mở rộng dự án “chuỗi cung ứng có trách nhiệm 

ở châu Á” với Trung Quốc, Nhật Bản, Thái 

Lan, Việt Nam. 

2. Thúc đẩy chuyển đổi xanh: Xây dựng kế 

hoạch dài hạn trong ứng phó, giảm thiểu và 

thích ứng biến đổi khí hậu, chống các hoạt 

động làm mất đa dạng sinh học; xây dựng quan 

hệ đối tác xanh; tăng cường nghiên cứu, hỗ trợ 

chuyển đổi năng lượng sạch; nỗ lực giải quyết 

rác thải nhựa. 

3. Hợp tác quản trị đại dương: Tăng cường 

quản trị đại dương trên cơ sở tôn trọng luật 

pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp 

Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982; đảm 

bảo quản lý bền vững tài nguyên biển, xây 

dựng mạng lưới dữ liệu biển quốc tế; duy trì vai 

trò là một trong các nhân tố đảm bảo an ninh 

hàng hải toàn cầu. 

4. Tăng cường quản trị kinh tế số: Tăng 

cường hợp tác, thúc đẩy chuyển đối kinh tế số; 

phát triển các tiêu chuẩn cho các công nghệ mới 

như trí tuệ nhân tạo; bổ sung đàm phán về 

thương mại điện tử để tạo thuận lợi cho thương 

mại kỹ thuật số, trước mắt là với Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Singapore, sau đó là Ấn Độ, ASEAN. 

Tăng cường hợp tác bảo vệ dữ liệu an toàn. 

5. Thúc đẩy kết nối khu vực: Thúc đẩy kết 

nối trên nhiều mặt với các đối tác; chú trọng 

các “đối tác kết nối” với Nhật Bản, Ấn Độ, tăng 

cường quan hệ với các đối tác quan trọng như 

ASEAN, mở rộng quan hệ với các đối tác mới 

gồm Australia, Hàn Quốc; thúc đẩy kết nối với 

các đối tác Đông Phi và Tây Ấn Độ Dương. 

6. Duy trì an ninh khu vực: Ưu tiên thúc đẩy 

một cấu trúc an ninh khu vực mở dựa trên luật 

lệ, đảm bảo an toàn, an ninh, tăng cường hiện 

diện hải quân tại khu vực; tổ chức tập trận 

chung về chống cướp biển, đảm bảo tự do hàng 

hải; tăng cường hợp tác chống khủng bố, an 

ninh mạng, không phổ biến vũ khí hạt nhân; 

chú trọng hợp tác chống tin giả. 

7. Đảm bảo an ninh con người: Xác định y 

tế là một trong các trọng tâm hợp tác chính, ưu 

tiên hợp tác ứng phó đại dịch COVID-19 và các 

cuộc khủng hoảng y tế tương lai; hỗ trợ trang 

thiết bị y tế và hỗ trợ các nước tiếp cận vaccine 

qua cơ chế COVAX; chú trọng hợp tác nghiên 

cứu để chống lại các bệnh truyền nhiễm, cải 

thiện khả năng tiếp cận thuốc và các phương 

pháp điều trị; tăng cường hợp tác chống ô 

nhiễm, hỗ trợ giảm thiểu rủi ro thiên tai [14]. 

Cũng trong văn bản này, Liên minh châu Âu 

cũng đã đưa ra nhiều sáng kiến hợp tác cụ thể 

như: Liên minh Xanh (về biến đổi khí hậu), 

Horizon Europe (về nghiên cứu sáng tạo), 

Mạng lưới Ngoại giao mạng (về an ninh mạng) 

hay Thỏa thuận Đối tác số (về các công nghệ 

mới như trí tuệ nhân tạo và củng cố chuỗi cung 

ứng bền vững)... Về vấn đề an ninh hàng hải, 

EU khẳng định sẽ tiến hành tập trận chung và 

điều tàu đến cập cảng tại khu vực để bảo vệ tự 

do hàng hải [19, tr. 134]. Chiến lược này cũng 

cho thấy EU quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an 

ninh biển và an ninh phi truyền thống. 

Có thể nói, với bản Báo cáo chung về Chiến 

lược hợp tác tại Ấn Độ Dương và Thái Bình 

Dương của EU, chiến lược Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương của EU đã chính thức ra đời. 

Mục tiêu của chiến lược EU đề ra là tăng cường 

và mở rộng hợp tác kinh tế ở Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương. Cùng lúc, EU muốn củng cố 

các quy tắc thương mại quốc tế, trợ giúp các 

đối tác phòng chống và thích ứng với biến đổi 

khí hậu, tăng cường hợp tác y tế với các nước 

kém phát triển. Một mục tiêu khác mà EU 
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hướng đến là tăng cường an ninh hàng hải và 

bảo đảm giao thương an toàn, không đứt quãng 

trên các tuyến hàng hải ở Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương. Theo hướng này, EU và các nước 

thành viên sẽ từng bước tăng cường sự hiện 

diện hải quân tại khu vực. Ngoài ra, EU cũng 

dành ưu tiên cho phát triển hợp tác vận tải, 

năng lượng với các quốc gia ở Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương. Nguyên tắc chính của chiến 

lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU 

là hình thành một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ 

để giải quyết tốt hơn các thách thức toàn cầu, 

bao gồm cả biến đổi khí hậu và đại dịch 

COVID-19 [18]. 

Việc châu Âu tăng cường can dự vào khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương xuất 

phát từ vai trò quan trọng cả về địa kinh tế lẫn 

địa chính trị của khu vực đối với EU. Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương là thị trường xuất 

khẩu lớn thứ hai của EU, có 4/10 đối tác 

thương mại hàng đầu của tổ chức này [13]. Các 

nước châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương có những mối đe dọa chung như 

đại dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng. 

Để giải quyết các thách thức này, các nước cần 

phải hợp tác và hỗ trợ nhau, làm cho lợi ích của 

EU tại khu vực ngày càng tăng. Mặt khác, cũng 

đã xuất hiện sự cạnh tranh quyền lực lớn cùng 

với những thách thức đang nổi lên có ảnh 

hưởng đến sự ổn định của khu vực, bao gồm cả 

tự do hàng hải, nhất là tự do thương mại tại 

Biển Đông. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương của Liên minh châu Âu “thể hiện 

các cam kết của EU trong việc đóng góp vào sự 

ổn định, an ninh, thịnh vượng và phát triển bền 

vững của khu vực, phù hợp với các nguyên tắc 

dân chủ, pháp quyền, nhân quyền và luật pháp 

quốc tế” (Josep Borrell) [11]. 

Mặc dù chưa phải là chiến lược cụ thể, 

nhưng với những nội dung cơ bản, chiến lược 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ giúp EU 

củng cố trọng tâm và hành động tại khu vực 

trên cơ sở phát huy dân chủ và luật pháp quốc 

tế. Theo đó, EU sẽ đẩy mạnh đầu tư và có thể 

tăng cường độ phủ sóng an ninh tại khu vực 

quan trọng này. Chiến lược Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương còn giúp EU củng cố vai trò 

của tổ chức này trong quan hệ hợp tác với các 

nước, ở đó các bên có thể tìm thấy điểm tương 

đồng dựa trên những nguyên tắc cùng chia sẻ 

hoặc chung lợi ích. Trên cơ sở đó, EU có thể 

xây dựng khung chiến lược với nhiều giải pháp 

chính trị dành cho khu vực, hình thành các 

điểm kết nối và tăng cường hợp tác trên các 

lĩnh vực cụ thể, trong đó có chính sách quốc 

phòng, an ninh với các đối tác tại Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là với tổ 

chức ASEAN. 

3. Tác động của chiến lược Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương của EU đối với quan hệ 

EU - ASEAN hiện nay 

3.1. Nhìn lại quan hệ EU - ASEAN  

Kể từ thời điểm EU chính thức trở thành đối 

tác đối thoại của ASEAN (năm 1977), quan hệ 

giữa hai tổ chức này trải qua những bước thăng 

trầm. Bước sang đầu thế kỷ XXI, quan hệ EU - 

ASEAN đã phát triển trên các lĩnh vực chủ yếu 

như: Chính trị - an ninh, kinh tế - thương mại, 

văn hóa - xã hội... Đối với quan hệ hợp tác với 

ASEAN, EU thừa nhận rằng “EU có lợi ích 

chiến lược trong việc tăng cường mối quan hệ 

với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, bởi vì 

“ASEAN là trọng tâm của các nỗ lực xây dựng 

một trật tự an ninh khu vực vững chắc hơn ở 

châu Á - Thái Bình Dương rộng lớn hơn” [17, 

tr. 2]. Trong những năm qua, quan hệ giữa EU 

và ASEAN được diễn ra ở các cấp độ khác 

nhau, cụ thể: Giữa các quốc gia thành viên EU 

và các quốc gia thành viên ASEAN; thông qua 

mối hợp tác liên khu vực EU - ASEAN nhiều 

triển vọng hơn; thông qua những nỗ lực chung 

của quan hệ EU - ASEAN tại các diễn đàn và 

thể chế đa phương như: Diễn đàn Khu vực 

ASEAN (ARF), Hội nghị Á-Âu (ASEM), Liên 

Hợp Quốc [16, tr. 11].  
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Mối quan hệ hiện nay giữa hai tổ chức khu 

vực EU và ASEAN dựa trên cách tiếp cận ba 

cấp độ:  

Thứ nhất, có một diễn đàn không chính thức 

của Hội nghị Á-Âu (ASEM) xuyên lục địa về 

cách tiếp cận đối thoại. ASEM bao gồm tất cả 

các quốc gia thành viên ASEAN và EU và 

Australia, Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, 

Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Na Uy, 

Mông Cổ, New Zealand, Pakistan, Thụy Sĩ và 

Nga. EU và Ban Thư ký ASEAN cũng tham gia 

các cuộc họp không chính thức này với tư cách 

là các đối tác thể chế. 

Thứ hai, có cấu trúc liên khu vực với 20 

cuộc đối thoại ASEAN - EU và có thể được 

gom lại thành năm nhóm chủ đề: tính bền vững 

về khí hậu và môi trường; giới, lao động và 

quyền con người; cơ sở hạ tầng; sức khỏe và 

khoa học; và thương mại và kinh tế. 

Thứ ba, có nhiều mối quan hệ song phương 

giữa ASEAN và các nước thành viên EU. 

Nhiều cuộc tham vấn được tổ chức thông qua 

một loạt các diễn đàn triệu tập khu vực rộng 

lớn, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-EU, 

Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN-EU, 

Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-EU và Diễn 

đàn Khu vực ASEAN (ARF) mà EU tham gia 

với tư cách là một đối tác đối thoại [24, tr. 117]. 

Ngày 01/12/2020, một quyết định lịch sử đã 

được công bố nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng 

ASEAN - EU (AEMM) lần thứ 23 diễn ra theo 

hình thức trực tuyến. ASEAN và EU đã chính 

thức tuyên bố nâng cấp quan hệ “đối tác đối 

thoại” lên “đối tác chiến lược”, mở đầu một 

chương mới trong mối quan hệ giữa hai tổ chức 

này [8]. Hai bên nhấn mạnh bước đi lịch sử này 

và khẳng định những giá trị, lợi ích nền tảng, 

bản chất toàn diện của mối quan hệ đối tác đối 

thoại ASEAN - EU trong hơn 40 năm qua; 

đồng thời, thể hiện tầm nhìn chung về hợp tác 

đa phương, cam kết mạnh mẽ tăng cường phối 

hợp cũng như thúc đẩy hợp tác đa phương khu 

vực và quốc tế, trên cơ sở chia sẻ các giá trị và 

lợi ích chung về một trật tự quốc tế dựa trên 

luật pháp. Điều này được xem là một trong 

những động lực quan trọng thúc đẩy sự trao đổi 

mang tầm chiến lược tích cực hơn giữa hai khu 

vực, phản ánh vai trò trung tâm của ASEAN và 

quyền tự chủ chiến lược của EU. Có thể nói, 

quan hệ đối tác chiến lược EU - ASEAN là một 

bước quan trọng tiếp theo trong quá trình xây 

dựng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương của EU. 

Có nhiều lý do để giải thích sự nâng cấp 

trong quan hệ đối tác chiến lược EU - ASEAN, 

nhưng tựu trung lại có hai vấn đề nổi bật. Thứ 

nhất, việc Mỹ thực hiện chính sách “Xoay trục” 

(hoặc “Tái cân bằng”) sang châu Á vào năm 

2011 đã thay đổi các xu hướng địa chính trị cơ 

bản ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và 

hiện nay là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Sự cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở Đông 

Nam Á đã làm gia tăng những căng thẳng giữa 

hai cường quốc và biến khu vực này trở thành 

một bài “test” quan trọng về cách Trung Quốc 

định hình lại cấu trúc an ninh châu Á và quản 

trị khu vực. Thứ hai, những nỗ lực của ASEAN 

nhằm xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN với 

thị trường hơn 600 triệu người tiêu dùng đã đạt 

được một số bước tiến đáng ghi nhận. Mặc dù 

vẫn còn nhiều hạn chế nhưng Cộng đồng Kinh 

tế ASEAN đã tạo ra một nền tảng thống nhất 

nhằm đưa ASEAN trở thành một điểm đến đầu 

tư hấp dẫn, trong đó có EU.  

3.2. Quan hệ EU - ASEAN dưới tác động từ 

chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

của EU 

Với sự triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương từ năm 2021 đến nay của 

Liên minh châu Âu, quan hệ đối tác chiến lược 

giữa EU và ASEAN hứa hẹn sẽ tiếp tục được 

phát triển hơn, thể hiện qua những vấn đề chủ 

yếu sau: 
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Thứ nhất, ASEAN được EU xác định là 

trung tâm của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương, tạo nền tảng mới cho quan hệ EU 

- ASEAN trong các cơ chế hợp tác đa phương 

Kể từ khi công bố chiến lược Ấn Độ Dương 

- Thái Bình Dương, ASEAN càng trở nên quan 

trọng đối với EU. Một trong những chủ trương 

hợp tác chiến lược tại Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương của EU là đẩy mạnh quan hệ hợp 

tác với các nước ASEAN, đa dạng hóa quan hệ 

trên tất cả lĩnh vực. Bởi lẽ, ASEAN bao gồm 

các nước đang phát triển năng động, chứa đựng 

trong đó là “tuyến đường” biển ngắn nhất kết 

nối các quốc gia ở Ấn Độ Dương, châu Âu, 

châu Phi với các quốc gia châu Á và châu Đại 

Dương. Các cơ chế, cấu trúc an ninh đa phương 

do ASEAN định hình và dẫn dắt, như: Diễn đàn 

khu vực ASEAN (ARF), ASEAN+3; Hội nghị 

Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và 

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở 

rộng (ADMM+); Cộng đồng an ninh - chính trị 

ASEAN (APSC)... thường xuyên được mở 

rộng, nâng cao cả về quy mô, cấp độ và tính 

chất, tạo không gian đối thoại cởi mở và xây 

dựng được lòng tin trong khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương.  

Trong bài phát biểu Cách tiếp cận của EU 

đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Phó 

Chủ tịch Josep Borrell, đại diện Cấp cao tại 

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế 

(CSIS), cũng đã nhấn mạnh “ASEAN nằm ở vị 

trí trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương 

của Liên minh châu Âu” [13] và nhấn mạnh sự 

ủng hộ của khối này đối với vai trò trung tâm 

của ASEAN và các tiến trình khác do ASEAN 

dẫn dắt. EU muốn giữ ASEAN ở vị trí trung 

tâm của cấu trúc khu vực không chỉ xuất phát 

từ vị trí địa lý của ASEAN (nằm giữa Ấn Độ 

Dương và Thái Bình Dương) mà còn bởi vì tất 

cả các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương cũng là đối tác đối thoại của 

ASEAN. Tất cả đều là một phần của một hoặc 

nhiều cơ chế do ASEAN lãnh đạo, chẳng hạn 

như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn 

Khu vực ASEAN (ARF) và ADMM+, và do đó 

đã đưa ra các cam kết chiến lược cho ASEAN. 

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

của EU có thể xem là “tín hiệu tốt” cho 

ASEAN và phần còn lại của khu vực này, bởi 

vì chiến lược của EU bổ sung thêm khía cạnh 

quy phạm pháp lý bền vững cho cấu trúc Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương [20]. Bên cạnh 

đó, sự “đồng bộ hoá” và gia tăng kết nối của 

EU với ASEAN được xem là một nỗ lực tránh 

xa mâu thuẫn cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc 

đang diễn ra hiện nay, bất chấp những nỗ lực 

của chính quyền Joe Biden trong việc hình 

thành hợp tác Mỹ - Âu - Nhật để đối phó với sự 

gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Thứ hai, sự “hòa hợp” giữa chiến lược Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương của EU và Triển 

vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương (AOIP) góp phần thúc đẩy sự phát triển 

quan hệ EU - ASEAN 

Ra đời từ năm 2019, Triển vọng ASEAN về 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) 

mang tính bao trùm và thúc đẩy các nguyên tắc 

chính: công khai, minh bạch, hòa nhập, khuôn 

khổ dựa trên quy tắc, quản trị tốt, tôn trọng chủ 

quyền và tôn trọng luật pháp quốc tế như Hiến 

chương Liên Hợp Quốc và UNCLOS 1982 

nhằm “tăng cường vai trò trung tâm của 

ASEAN, cởi mở, minh bạch, toàn diện, một 

khuôn khổ dựa trên quy tắc, quản trị tốt, tôn 

trọng chủ quyền, không can thiệp, bổ sung với 

các khuôn khổ hợp tác hiện có, bình đẳng , tôn 

trọng lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi và 

tôn trọng luật pháp quốc tế” [5, tr. 38]. AOIP 

cũng xác định bốn lĩnh vực hợp tác chính: Hợp 

tác hàng hải, Kết nối, Mục tiêu phát triển bền 

vững của Liên Hợp Quốc năm 2030, Kinh tế và 

các lĩnh vực hợp tác có thể có khác [1]. Ngoài 

ra, AOIP ghi nhận tính bổ sung của các khuôn 
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khổ hợp tác hiện có như EAS, ARF và ADMM-

Plus. ASEAN hiện đang nỗ lực tìm cách tiếp 

tục lồng ghép quan hệ hợp tác trong khuôn khổ 

AOIP với các đối tác bên ngoài, như Liên minh 

châu Âu. Tại Hội nghị hậu Bộ trưởng của 

ASEAN với EU vào tháng 8/2021, EU đã bày 

tỏ sự ủng hộ đối với AOIP [2]. Hơn nữa, EU 

cũng dành sự quan tâm của tổ chức này trong 

việc khám phá sức mạnh tổng hợp giữa chiến 

lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU 

và AOIP.  

Nhìn chung, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương của EU và Triển vọng ASEAN về 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) có 

một số lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng, bao gồm:  

(1) Hướng tới các cam kết đã được thống 

nhất chung như Chương trình nghị sự 2030 và 

các mục tiêu phát triển bền vững, cũng như 

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, bao gồm 

thông qua các cuộc đối thoại cấp cao. 

(2) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tổng thể và 

hướng tới một hiệp định thương mại giữa các 

khu vực. Điều này bao gồm việc thu hẹp mức 

độ tham vọng giữa hai khu vực và tìm ra các 

lĩnh vực trọng tâm chung. 

(3) Thúc đẩy hơn nữa kết nối, bao gồm cả 

việc thông qua Hiệp định Vận tải Hàng không 

toàn diện ASEAN - EU (CATA) bao gồm 37 

quốc gia (hiệp định đầu tiên giữa các khu vực), 

cũng như sự hỗ trợ của EU đối với Kế hoạch 

tổng thể về Kết nối ASEAN 2025 và xem đây 

là một trong những thành phần cốt lõi của quan 

hệ ASEAN - EU. 

(4) Tăng cường đối thoại về an ninh hàng 

hải cũng như các lĩnh vực an ninh khác như tội 

phạm xuyên quốc gia, cướp biển, chống khủng 

bố, an ninh mạng, không phổ biến vũ khí và 

giải trừ quân bị. 

 (5) Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và 

kỹ thuật số, bao gồm hỗ trợ Kế hoạch tổng thể 

kỹ thuật số ASEAN 2025 và phát triển các tiêu 

chuẩn trong các công nghệ mới nổi. Điều này 

sẽ giúp thúc đẩy sự hội tụ giữa các chế độ bảo 

vệ dữ liệu để đảm bảo các luồng dữ liệu an toàn 

và miễn phí [18].  

Một lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác là EU 

và ASEAN đang tăng cường khả năng chuẩn bị 

và năng lực ứng phó với các tình huống khẩn 

cấp về sức khỏe hiện tại và trong tương lai. 

Tầm quan trọng của việc cùng nhau chống lại 

đại dịch COVID-19 và “xây dựng trở lại tốt 

hơn” [3] đã được nhấn mạnh trong tất cả các 

cuộc họp giữa ASEAN và EU.  

Thứ ba, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương của EU góp phần tăng cường hợp 

tác an ninh giữa EU và ASEAN 

Trong quá trình triển khai chiến lược Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương, do tầm quan trọng 

của biển đối với thương mại và an ninh, EU lo 

ngại về các vấn đề tranh chấp hàng hải khác 

nhau ở châu Á và Đông Nam Á như: Biển Hoa 

Nam, Hoa Đông và Biển Đông, qua đó ảnh 

hưởng đến giá trị thương mại của EU ở khu vực 

này. Cho nên về mặt chiến lược, Liên minh 

châu Âu cũng đã bày tỏ sự quan tâm về các khu 

vực biển quan trọng ở Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương và mong muốn cho các đối tác 

khác trong khu vực có thể cùng tham gia vào 

sáng kiến này. Ngoài ra, EU cũng đang tìm 

kiếm một vai trò mạnh mẽ hơn trong cấu trúc 

an ninh ASEAN thông qua yêu cầu tham gia 

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Plus 

(ADMM-Plus). Nhận thức được tầm quan trọng 

chiến lược của châu Á và xóa mờ các mối đe 

dọa bên trong và bên ngoài, EU đang mở rộng 

sự tham gia của mình vào các vấn đề an ninh ở 

khu vực, đặc biệt là với ASEAN và ARF, đồng 

thời thể hiện sự sẵn sàng của EU trong việc 

đóng góp vào cấu trúc an ninh khu vực đang 

nổi lên và để giúp giải quyết các mối đe dọa an 

ninh hiện hữu. Với tư cách là một tổ chức hội 

nhập khu vực, EU ủng hộ mạnh mẽ sự hội nhập 

của ASEAN và công nhận vai trò trung tâm của 
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ASEAN trong cấu trúc khu vực đang phát triển 

ở Châu Á - Thái Bình Dương. Một ASEAN 

mạnh mẽ, đoàn kết và tự tin là sẽ mang nhiều 

lợi ích cho EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương.  

Bên cạnh đó, trong việc tăng cường gắn kết 

với ASEAN và ARF, EU có thể đóng góp vào 

việc định hình khuôn khổ khu vực mà trong đó 

các mối quan hệ song phương có thể được phát 

triển [23, tr. 14]. Hội nhập khu vực là một yếu 

tố ổn định và hội nhập sâu rộng hơn của 

ASEAN sẽ thúc đẩy tăng trưởng và năng động 

kinh tế vì lợi ích của chính nó và các đối tác 

thương mại. Xây dựng năng lực thể chế để hỗ 

trợ hội nhập kinh tế khu vực của ASEAN là 

một con đường mà EU đã và sẽ tiếp tục sử dụng 

để phát triển các liên kết chặt chẽ hơn và hiểu 

biết lẫn nhau tốt hơn. EU sẵn sàng tiếp tục chia 

sẻ với ASEAN kinh nghiệm, bài học kinh 

nghiệm và các thông lệ tốt nhất, đồng thời thừa 

nhận những khác biệt giữa hai khối [21, tr. 

173]. EU có thể đóng góp vào việc phát triển 

các khuôn khổ thể chế khu vực, giảm bớt sự 

chênh lệch trong khu vực, tạo ra các cơ chế giải 

quyết tranh chấp độc lập và phi chính trị giữa 

các quốc gia thành viên, dân chủ hóa quản trị 

khu vực của ASEAN và các quốc gia thành 

viên, qua đó củng cố việc bảo vệ nhân quyền 

trong khu vực và trong các nước ở Đông Nam 

Á. Tuy nhiên, từ góc độ ASEAN, vấn đề quan 

trọng nhất trong hợp tác với EU vẫn là đầu tư 

và thương mại của châu Âu với các nước 

ASEAN. ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 

ba của EU, sau Mỹ và Trung Quốc; ở chiều 

ngược lại, EU là đối tác thương mại lớn thứ hai 

của ASEAN (sau Trung Quốc), chiếm khoảng 

14% tổng giá trị thương mại của ASEAN [15, 

tr. 182]. Đối với EU, việc củng cố chủ nghĩa 

khu vực ASEAN cả về thể chế và kinh tế sẽ tạo 

cơ hội thúc đẩy cấu trúc khu vực mới nổi ở 

Đông Á, vốn cũng sẽ đối trọng với Trung 

Quốc. Một ASEAN gắn kết, thịnh vượng và hội 

nhập có thể không chỉ là một vùng ngoại vi của 

Trung Quốc, do đó chứng tỏ là một nhân tố 

quan trọng trong việc chuyển dịch cán cân 

quyền lực ở châu Á [7, tr. 327]. 

Có thể nói, tiền đề quan trọng cho quan hệ 

đối tác chiến lược EU - ASEAN trong hơn 2 

năm qua là những giá trị lợi ích chung liên quan 

đến chủ nghĩa đa phương hiệu quả và bền vững, 

trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cũng như thương 

mại tự do và công bằng [10]. Sự hội tụ mạnh 

mẽ trong quan hệ EU - ASEAN là những giá trị 

mạnh mẽ làm nền tảng cho trật tự Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương. Ngoài ra, hai tổ 

chức này cũng tập trung mạnh mẽ vào việc phát 

triển quan hệ đối tác chiến lược, cùng nhau giải 

quyết các thách thức chung và xây dựng lòng 

tin - bao gồm cả với Trung Quốc. ASEAN xem 

EU là một trong những đối tác bên ngoài đáng 

tin cậy nhất. Các cuộc khảo sát do Viện ISEAS-

Yusof Ishak thực hiện đã cho thấy mức độ tin 

cậy của EU trong khu vực tăng vọt từ 38,7% 

(năm 2020) lên 51% (năm 2021), trong khi tỷ lệ 

không tin tưởng đã giảm từ 36,9% xuống 

29,6% cùng giai đoạn. Số lượng các quốc gia 

thành viên ASEAN chọn EU là lựa chọn hàng 

đầu của họ về độ tin cậy đã tăng từ 6 lên 9 nước 

(Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, 

Campuchia, Singapore, Lào, Myanmar và 

Brunei) vào năm 2021 [9, tr. 110]. Điều này cho 

thấy một thỏa thuận ngày càng tăng trong khối 

ASEAN về độ tin cậy của EU, tạo tiền đề thuận 

lợi cho mối quan hệ EU - ASEAN tiến xa hơn 

trong những thập niên tiếp theo của thế kỷ XXI. 

4. Kết luận 

Với việc triển khai chiến lược Ấn Độ Dương 

- Thái Bình Dương từ tháng 9/2021, EU đã cho 

thấy nhận thức của tổ chức này về tầm quan 

trọng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương trong thời đại hậu Brexit. Đây là khu 

vực mà EU có lợi ích kinh tế nhưng cũng có 

nhiều thách thức về cạnh tranh địa chiến lược, 

thương mại và giá trị, ảnh hưởng đến trật tự thế 

giới dựa trên luật lệ có lợi cho khối. Chiến lược 
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Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một minh 

chứng cho một quá trình nhận thức và điều 

chỉnh chính sách đối ngoại chung và đề cao 

quyền tự chủ chiến lược của EU đối với khu 

vực này. Nếu như trước đây, EU chỉ dựa trên 

những hoạt động rời rạc, thiếu sự phối hợp giữa 

một số nước lớn trong tổ chức và chủ yếu thúc 

đẩy hiện diện kinh tế và chính trị tại khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thì hiện nay, 

EU nhấn mạnh phối hợp chung giữa các thành 

viên và với các đối tác, bên cạnh đó, EU đã 

chia sẻ nguồn lực sang lĩnh vực an ninh, nhất là 

an ninh biển và an ninh phi truyền thống. Chiến 

lược này đã góp phần làm thay đổi “hình ảnh 

EU” trên trường quốc tế nói chung và với các 

chủ thể trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương nói riêng. Đây cũng là một bước 

tiến trong chính sách đối ngoại của EU khi các 

quốc gia thành viên đạt được đồng thuận lớn 

trong cách tiếp cận với khu vực này, thể hiện sự 

đoàn kết và lập trường chung của khối này đối 

với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Cùng với việc nhấn mạnh vai trò trung tâm của 

ASEAN trong khu vực, quan hệ EU - ASEAN 

được thúc đẩy bởi “chất xúc tác” là chiến lược 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU. 

Trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương của EU, quan hệ đối tác 

chiến lược EU - ASEAN không chỉ là kết quả 

của một mối quan hệ song phương đang ngày 

càng phát triển mà còn thể hiện nhu cầu nội tại 

của cả hai bên, có ý nghĩa quan trọng đối với 

hai tổ chức cũng như cộng đồng quốc tế. Về 

phía EU, việc xác định vị trí trung tâm của 

ASEAN và tăng cường quan hệ hợp tác với tổ 

chức này là một nội dung quan trọng trong 

chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

của EU. Nâng cấp quan hệ với ASEAN, EU 

một lần nữa tái khẳng định ủng hộ ASEAN giữ 

vai trò trung tâm trong việc định hình cấu trúc 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng 

mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp, 

với nền tảng là các cơ chế và tiến trình do 

ASEAN dẫn dắt. Trở thành đối tác chiến lược 

của ASEAN, EU có nhiều cơ hội quan trọng để 

tăng cường ảnh hưởng trong các lĩnh vực, như 

an ninh - chính trị, kinh tế - thương mại, giao 

lưu nhân dân... Về phía ASEAN, tăng cường 

quan hệ với EU là một nhu cầu và là bước đi 

quan trọng trong quá trình mở rộng không gian 

chiến lược của tổ chức này nhằm ứng phó với 

những cạnh tranh, xung đột và giải quyết bất ổn 

ngày càng gia tăng trong khu vực Đông Nam 

Á. Bên cạnh những lợi ích kinh tế mang lại, 

quan hệ với EU sẽ giúp ASEAN hoàn thiện thể 

chế, đưa ra những quy chuẩn cao, phù hợp xu 

thế về phát triển bền vững, môi trường, luật 

pháp, bảo vệ vị trí trung tâm và hỗ trợ tiến trình 

hội nhập của ASEAN. Những điều này đã thúc 

đẩy ASEAN coi EU là một trong những đối tác 

hợp tác đáng tin cậy nhất, khuyến khích EU 

hợp tác thúc đẩy các mục tiêu của Hiệp hội trên 

cơ sở tăng cường lòng tin, tôn trọng lẫn nhau và 

cùng có lợi, qua các cơ chế do ASEAN chủ trì. 

Không giống như mối quan hệ giữa hai quốc 

gia có chủ quyền thông thường, mối quan hệ 

giữa EU và ASEAN là quan hệ giữa hai tổ chức 

khu vực châu Âu và Đông Nam Á, do vậy, EU 

và ASEAN sẽ cần điều chỉnh quan hệ hợp tác 

song phương ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương và xem xét các lợi ích đa dạng của 

các quốc gia thành viên. 
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