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Khả năng đánh bắt ngày càng phát triển của Trung Quốc dẫn tới tình trạng suy
thoái môi trường biển. Tuy nhiên, nghề cá trở thành một thành tố quan trọng trong
yêu sách chủ quyền vùng biển của Trung Quốc. Các khái niệm như chủ quyền,
quyền lãnh thổ và quyền đánh bắt ẩn ý rằng rằng nghề cá trở thành một lĩnh vực
“chủ quyền hoá”.

Từ sau cải cách, ngành công nghiệp đánh bắt Trung Quốc đã có những bước phát
triển cơ bản. Khả năng đánh
bắt ngà
y càng phát triển
của Trung Quốc dẫn tới tình trạng suy thoái môi trường biển. Tuy nhiên,
nghề
cá trở thành một thành tố quan trọng trong yêu sách chủ quyền vùng biển của
Trung Quốc. Các khái niệm như chủ quyền, quyền lãnh thổ và quyền đánh
bắt
ẩn ý rằng rằng
nghề
cá trở thành một lĩnh vực “chủ quyền hoá”. Việc quản lý nghề cá thành công cũng
là một chỉ số đánh giá sự hiệu quả của các quốc gia khi thực hiện hai khía cạnh của
chủ quyền nội bộ - quản trị nội bộ hiệu quả và sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh
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tế. Sự kiện lịch sử vào những năm 1930 chỉ ra rằng
nghề
cá từ lâu đã được xem là yếu tố cấu thành
quan trọng
trong việc thực thi chủ quyền của Trung Quốc.
Tuy nhiên
, phán quyết của Toà Trọng tài trong vụ kiện Biển Đông
đã bác bỏ hoàn toàn
lập luận về quyền lịch sử của Trung Quốc, trong đó
nghề cá
là một thành tố quan trọng, Trung Quốc cần phải
điều chỉnh lại
quyền đánh
bắt
và các yêu sách vùng biển
của mình
.

TỔNG QUAN

Đánh bắt là truyền thống lâu đời ở khu vực vùng biển tiếp giáp Trung Quốc. Tăng
trưởng kinh tế nhanh
nhờ cải cách kinh
tế của Trung Quốc cuối những năm 1970
đã
hỗ trợ cho phát triển
đất
nước.
Khi xã hội
Trung Quốc
trở nên giàu có
, nhu cầu tiêu thụ hải sản cũng tăng, từ đó khuyến khích sự phát triển của các
ngành công nghiệp liên quan cũng như tăng cường nhập khẩu và xuất khẩu các sản
phẩm hải sản. Việc gia tăng tiêu thụ kéo theo sự suy giảm tài nguyên ở các vùng
biển của Trung Quốc. Tình trạng ô nhiễm vùng biển nặng nề và đánh
bắt
quá mức cũng tác động tới việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản và ảnh hưởng tới các
vùng biển sâu hơn. Một loạt những thách thức, cụ thể là đánh bắt cá quá mức, ô
nhiêm môi trường, đánh bắt cá trái phép và không được pháp luật cho phép (hành
vi đánh bắt cá
bất hợp pháp
và không
theo quy định
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; đánh bắt cá
hợp pháp
nhưng sử dụng các phương thức đánh bắt mang tính chất huỷ diệt) và
xung đột giữa ngư dân và các cơ quan chấp pháp nước ngoài càng khiến môi trường
biển suy thoái.

Vì trữ lượng cá bị giảm sút, các ngư dân không có lựa chọn nào khác là đi đánh bắt
cá ở vùng biển sâu , là nơi các quốc gia có các yêu sách vùng đặc quyền kinh tế
chồng lấn.
Vì biên giới trên biển vẫn chưa được giải quyết và
các chính sách
quản lý
lại
không
có sự
phối hợp, sự an toàn của các ngư dân
đang
bị đe doạ. Số lượng các vụ việc liên quan đến nghề cá
ngày càng gia tăng đã bộc lõ rõ
những khái niệm của Trung Quốc về chủ quyền, quyền lãnh thổ và quyền đánh bắt
cá. Mặc dù có những quan ngại về sinh thái và kinh tế, nghề cá đang trở thành “chủ
quyền hoá” – có nghĩa là quyền đánh bắt cá là không thể đàm phán và trong một
số trường hợp, đây là thành tố cấu thành yêu sách chủ quyền. Xu hướng này cụ thể
hoá luận điểm cho rằng khái niệm “chủ quyền” đang trải qua quá trình
tái
định hình với việc hợp nhất một số hoạt động dân sự được thực hiện
từ
lâu như đánh bắt cá.

Bài viết này nhằm mục đích đánh giá vai trò của nghề cá trong bối cảnh đang thay
đổi ở Đông Á, thông qua việc tập trung phân tích thực tiễn, quy chế quản lý nghề cá
của Trung Quốc và mối quan hệ giữa chủ quyền và nghề cá. Mục đầu tiên đưa ra
tổng quan về các vấn đề nghề cá, trong đó có tình trạng trữ lượng hiện nay ở khu
vực Đông Á. Mục thứ hai đề cập đến tốc độ tăng trưởng nhanh của ngành đánh bắt
cá Trung Quốc và các vấn đề cản trở việc quản lý nghề cá ở Trung Quốc. Mục thứ
ba đánh giá mối
tương tác giữa hoạt động đánh bắt cá và “chủ quyền”,
cuối cùng là phần kết luận và nhận xét.

NGHỀ CÁ Ở ĐÔNG Á
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Nguồn tài nguyên cá suy giảm nhanh chóng

Cá biển là một nguồn cung cấp protein quan trọng trong tiêu thụ thực phẩm của cư
dân sống tại vùng Đông Á – theo thống kê mỗi người dân tiêu thụ 22 kg cá một
năm.
[1]
Ngược lại, tỷ lệ tiêu thụ cá biển tính theo đầu người của các khu vực khác trên thế
giới chỉ là 16
kg/
năm.
[2]
Sản lượng đánh bắt cá của Trung Quốc đang ở giai đoạn quyết định khi nguồn tài
nguyên cá ở các vùng biển tiếp giáp đã bị khai thác quá mức hoặc đã bị suy giảm.
Rất nhiều
nhân tố góp phần vào hậu quả thảm thương này, đứng đầu bảng là tình trạng đánh
bắt cá quá mức, khai thác quá mức tài nguyên biển và ô nhiễm môi trường biển.

Số lượng cá được đánh bắt tăng nhanh ở vùng biển giáp ranh Trung Quốc cho thấy
số lượng cá được tiêu thụ lớn chưa từng có. Chẳng hạn, tổng số lượng cá biển được
đánh bắt vào năm 2009 là 11 .786.109 tấn, tăng 2,5% so với tổng số lượng cá được
đánh bắt vào năm 2008.
[3] Trong ba vùng được
xem là ngư trường truyền thống của Trung Quốc, Biển Hoa Đông có sản lượng đánh
bắt cá lớn nhất, tiếp đến là biển Hoàng Hải. Biển Đông xếp thứ ba
khi
sản lượng đánh bắt cá thấp hơn các khu vực trên. Tuy nhiên, mức độ đánh bắt cá
tại ba vùng này vẫn tiếp tục tăng cao, trong đó Biển Đông
với
mức tăng thấp nhất là 0,4%.
[4]

Lượng cá suy giảm khiến một số ngư dân thực hiện những hành vi đánh bắt cá huỷ
diệt nhằm thu bắt được nhiều cá
hơn
trong thời gian ngắn. Dữ liệu đánh bắt hải sản trong những năm gần đây cho thấy
rằng, nếu như khả năng và mục tiêu đánh bắt không giảm,
sản lượng đánh bắt cá sẽ
suy
giảm trong những năm tới đây. Tuy nhiên, một cản trở lớn
đối với
những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc giảm tải khả năng đánh bắt cá là
hầu hết các hoạt động đánh bắt cá diễn ra ở quy mô nhỏ, phần lớn các ngư dân
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phụ thuộc rất nhiều vào đánh bắt để mưu sinh. Do đó, khi nỗ lực tái cơ cấu ngành
sản xuất thuỷ hải sản của cả nước
,
Chính phủ Trung Quốc cần đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ kinh tế và đời sống xã
hội
thay thế
cho các ngư dân này.

Bên cạnh tình trạng khai thác quá mức nguồn tài nguyên biển, suy thoái môi trường
(bao gồm ô nhiễm biển và xây dựng ven biển) cũng là một mối đe doạ đáng kể đối
với các vùng biển giáp ranh Trung Quốc. Mối đe doạ đó có thể xảy ra ở vùng nước
mặn nơi cửa sông, vốn được coi là những nơi có năng suất đánh bắt cá cao và là nơi
các loài sinh vật biển đẻ trứng và được nuôi trồng. Môi trường biển suy thoái cũng
đè nặng lên những nỗ lực quản lý nguồn cá của Trung Quốc

Các hành vi đánh bắt cá bất hợp pháp , không được báo cáo, không theo quy định (
IUU)

Các hành vi đánh bắt cá bất hợp pháp , không được báo cáo, không theo quy định (
IUU) gây khó khăn cho những nỗ lực ở cấp độ toàn cầu trong việc bảo tồn và quản
lý tài nguyên cá. Bên cạnh đó, tình trạng đánh bắt cá IUU và nạn cướp biển ngày
càng nhiều trên thế giới đã đặt ra nhiều thách thức to lớn tới an ninh hàng hải của
các tàu đánh bắt cá thông thường và tàu thương mại. Định nghĩa của hành vi đánh
bắt cá IUU đã được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc ban
hành và thông qua trong Chương trình hành động quốc tế nhằm phòng ngừa, ngăn
chặn và loại trừ các hành vi đánh bắt cá
bất hợp pháp
, không được
báo cáo
và không
theo
quy định.
[5]

Trong bối cảnh rất khó để thu thập con số chính xác làm bằng chứng xác thực , các
hành vi IUU thực sự trở thành một mối đe doạ to lớn khiến nguồn tài nguyên cá
ngày càng giảm sút, nhất là ở các vùng biển giáp ranh với các nền kinh tế đang
phát triển. Ở châu Á, có tương đối ít các vụ việc đánh bắt cá kiểu IUU được
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phát hiện
. Thay vào đó, vấn đề nghiêm trọng
ở khu vực này đó là
việc sử dụng các thiết bị
khai thác
trái phép. Phần lớn các vụ đánh bắt cá IUU được thực hiện ở khu vực Đông Nam Á
và Tây Bắc Thái Bình Dương.
[6]

Khó có thể xác định các hành vi đánh bắt cá IUU ở Đông Á vì chưa
giải quyết được
vấn đề biên giới trên biển, do đó, việc áp dụng định
nghĩa về đánh bắt cá IUU như hiện nay đặt ra nhiều thách thức. Tại biển Hoa Đông
nơi Trung Quốc và Nhật Bản có yêu sách vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn, vẫn
còn một vài khu vực
là vùng biển quốc tế, ở
đó diễn ra nhiều hoạt động đánh bắt cá IUU.
[7]
Do tình hình tranh chấp lãnh thổ ở đảo Điếu Ngư/Sensakư diễn ra từ lâu và quân đội
Mỹ đóng quân trên đảo Okinawa, biển Hoa Đông luôn thường xuyên được đặt dưới
sự giám sát chặt chẽ từ phía Trung Quốc, Nhật Bản và quân đội Mỹ. Do đó, các
hành vi đánh bắt cá IUU hiếm xảy ra ở vùng biển Hoa Đông.

Nếu cả ba vấn đề đánh bắt cá bất hợp pháp , vận tải đường biển và tranh chấp lãnh
thổ
được xem xét cùng lúc, chúng sẽ
làm lu mờ vấn đề
qu
ản lý nguồn lợi hải sản tại Đông Á. Ba vấn đề hóc búa đó
cũng làm lu mờ một vấn đề đang nổi lên, đó là
an toàn của các tàu đánh bắt cá dân sự. Hiện nay, tính phức tạp của việc quản lý
nghề cá tại Đông Á đòi hỏi nỗ lực
thống nhất
hơn ở cả cấp độ quốc gia và địa phương.

Trung Quốc là nhân tố tác động quan trọng trong cạnh tranh nguồn lợi hải sản
trong khu vực. Cùng với chính sách mở cửa, ngành đánh bắt cá Trung Quốc đã có
mức tăng trưởng chưa từng có và do đó đóng một vai trò và ảnh hưởng nhất định
trong nền kinh tế. Tuy nhiên, điều này cũng khiến mối quan hệ giữa
nghề
cá và các yêu sách chủ quyền vùng biển của Trung Quốc trở nên phức tạp hơn.
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NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐÁNH B Ắ T CỦA TRUNG QUỐC

Phát triển mạnh sau những năm 1980

Sau chính sách cải cách và mở cửa vào cuối những năm 1970 , ngành đánh bắt cá
của Trung Quốc đã
phát triển
ngoạn mục. Sản lượng đánh bắt cá hàng năm tăng hơn 11 lần, từ 4,7 triệu tấn vào
năm 1978 lên 53,7 triệu tấn vào năm 2010 (Biểu đồ 1).
[8]
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trung bình đạt mức 8% một năm,
[9]
với trên 1 triệu tàu cá, trong đó có gần 1
.
900 tàu đánh bắt cá xa bờ.
[10]

….
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