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Tóm tắt
Trung Quốc và Mỹ, hai cường quốc và là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
đang cạnh tranh ảnh hưởng và vị trí lãnh đạo ở khu vực Đông Nam Á thông qua
các kế hoạch hội nhập và cách tiếp cận địa chính trị khác nhau. Bài viết so sánh
chính sách đối ngoại của Trung Quốc và Mỹ, cụ thể là các hình thức hội nhập kinh
tế và cách tiếp cận địa chính trị tại Đông Nam Á. Các tác giả so sánh động cơ và lý
do các cường quốc lớn và hạng hai trong khu vực chấp nhận hoặc tranh cãi về các
chính sách của Mỹ và Trung Quốc. Mỹ ở vị thế có lợi hơn trong việc thể hiện sức
mạnh quân sự ở khu vực và nhấn mạnh tới sự phát triển của con người. Trong khi
đó, Trung Quốc đề xuất cách tiếp cận tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng và sử
dụng các biện pháp quân sự trong tranh chấp Biển Đông.
Từ khóa: lãnh đạo, ảnh hưởng, Đông Nam Á, Trung Quốc, Mỹ, chính sách
đối ngoại
1. Giới thiệu chung
Với các động lực của nền kinh tế và chính trị quốc tế, hai cường quốc toàn
cầu là Mỹ và Trung Quốc sẽ mở rộng ảnh hưởng ra phạm vi toàn cầu. Sau khi Mỹ
thành công ở Trung Đông, đặc biệt là tại Iraq và Afghanistan trong chiến lược
kiềm chế chủ nghĩa khủng bố và bảo vệ lợi ích của Mỹ bằng cách tiếp cận gián tiếp
và trực tiếp (Jeffrey và Eisenstadt, 2016: 14-16), Mỹ sẽ đi tìm các mục tiêu mới.
Chính sách kiềm chế truyền thống vẫn đóng vai trò chủ chốt trong quá trình thiết
kế và xây dựng chính sách đối ngoại của Mỹ. Noam Chomsky lập luận rằng chiến
lược của Mỹ ở Trung Đông là giành được các mục tiêu tại “Khu vực Đại chiến
lược” (Chomsky, 1991: 14-31). Tuy nhiên, Mỹ vẫn cần thực hiện một nhiệm vụ,
đặc biệt là kiến tạo các quốc gia dân chủ ổn định ở Trung Đông. Trong khi đó,
Iraq, Afghanistan và hiện tại là Syria không thể triển khai các mục tiêu dân chủ và
vẫn dễ bị tổn thương do sự tồn tại của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS).
Mặt khác, Trung Quốc tiếp tục nâng cao hình ảnh ở châu Phi (van Dijk,
2009b: 10-11). Chính sách ngoại giao kinh tế của Trung Quốc tập trung vào viện
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trợ tài chính và đầu tư khiến các nước châu Phi ngày càng phụ thuộc vào Trung
Quốc. Tới năm 2015, 15% khối lượng thương mại của các nước châu Phi là với
Trung Quốc (Thrall, 2015: xiii). Nguyên tắc duy nhất Trung Quốc sử dụng là
không can thiệp vào chính trị nội bộ và quân sự khi xây dựng quan hệ với các nước
châu Phi. Trung Quốc cũng hưởng lợi từ khía cạnh an ninh với các khoản đầu tư
khổng lồ vào 20 quốc gia thất bại ở châu Phi (ibid.: xv). Thêm vào đó, các nước
châu Phi cũng mong muốn có các dự án kinh tế với Trung Quốc do đang phải gánh
chịu các cuộc xung đột trong nước trong một thời gian dài và cần ổn định để tránh
xung đột trong tương lai. Hiện tại, dù sự thành công của Trung Quốc hiện không
đe dọa các lợi ích của Mỹ ở châu Phi nhưng về dài hạn đây có thể là một thách
thức to lớn với Mỹ và ở khía cạnh đó, điều này có thể tạo ra thêm nguyên cớ va
chạm.
Căn cứ vào tình hình hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ, Gaiser và Kovae
(2012) chỉ ra rằng tình trạng phân cực (polarity) một lần nữa có thể là đặc trưng
của quan hệ quốc tế và có khả năng hình thành tình trạng phân cực Chiến tranh
Lạnh mới. Sau năm 1990, Mỹ không thể duy trì lâu dài tình trạng đơn cực. Tình
trạng đơn cực chỉ kéo dài tới năm 2006 và sụp đổ vào năm 2008 do khủng hoảng
Tài chính Toàn cầu (Gaiser và Kovae, 2012: 49-63). Trong khi đó, sự trỗi dậy của
Trung Quốc với vị thế là một cường quốc mới nổi trong nền kinh tế toàn cầu chỉ
khiến cuộc cạnh tranh chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ thêm căng thẳng. Từ phía
Mỹ, một số nhà khoa học chính trị như Huntington (1997) và Fukuyama (2006)
vẫn bảo vệ quan điểm khẳng định sự chiến thắng của chủ nghĩa tư bản và văn minh
phương Tây so với các giải pháp kinh tế và chính trị khác trong việc định hình tư
duy của các công dân toàn cầu, những người ủng hộ sự mở rộng của Mỹ. Những
định nghĩa và ý tưởng này ủng hộ sự mở rộng của Mỹ và góp phần biện minh cho
chính sách an ninh của Mỹ, đặc biệt là chính sách gia tăng ảnh hưởng tại khu vực.
Mặt khác, Trung Quốc có tham vọng mở rộng ảnh hưởng trong nền chính trị quốc
tế và trở thành một chủ thể toàn cầu. Chiến lược “Vươn ra toàn cầu” bắt nguồn từ
năm 2001 là nền tảng cho nỗ lực trở thành nhà đầu tư số một thế giới của Trung
Quốc (Thrall, 2015: 10). Sau khi Trung Quốc trở thành cường quốc chủ chốt trong
nền kinh tế quốc tế, nước này cũng có thể tăng cường khả năng quân sự và chính
trị.
Gần đây, khả năng xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra ở
Đông Nam Á, một khu vực được kỳ vọng tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Phần
lớn các chuyên gia cho rằng Đông Nam Á là khu vực ổn định nhất với tốc độ tăng
trưởng kinh tế ổn định và các quốc gia khu vực có thể tiếp tục chung sống hòa bình
(Archarya, 2014; Narine, 2002: 2). Cam kết mạnh mẽ đối với các giải pháp hòa
bình có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thuộc địa hóa và bạo lực xảy ra trong quá
khứ, từ đó tạo nên nền tảng vững chắc cho ổn định và hoà bình trong khu vực. Do
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đó, khu vực này sẽ là một mục tiêu mới của cả hai siêu cường với sự hỗ trợ từ các
nước đồng minh của mình.
Là một phần trong chiến lược xây dựng ảnh hưởng ở Đông Nam Á, Trung
Quốc và Mỹ tập trung vào khía cạnh kinh tế và địa chính trị. Khía cạnh đầu tiên có
tầm quan trọng trong nền kinh tế là thương mại quốc tế. Sau khi toàn cầu hóa và
công nghệ phát triển vào những năm 90, biên giới quốc gia trở nên ít quan trọng
hơn. Các rào cản thương mại, đặc biệt là thuế thương mại được cắt giảm đáng kể vì
những nhân tố này bị xem là cản trở dòng thương mại. Xu hướng này đã thúc đẩy
các nước Đông Nam Á thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
nhằm xây dựng hội nhập kinh tế khu vực: Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) năm
2015.
Hiệp định thương mại tự do của AEC không giới hạn trong thương mại nội
khối mà có mục tiêu xây dựng thỏa thuận tự do thương mại toàn cầu nhằm xóa bỏ
rào cản thương mại ở phạm vi toàn cầu. Thông qua sáng kiến này, Trung Quốc và
Mỹ thâm nhập vào khu vực bằng các sáng kiến thúc đẩy thương mại quốc tế trong
ASEAN. Trung Quốc đề xuất RCEP (Đối tác Kinh tế Khu vực Toàn diện) và Mỹ
đề xuất TPP (Đối tác Xuyên Thái Bình Dương) (Ye, 2015: 206-224). Thậm chí
không phải tất cả các nước ASEAN tham gia vào các chiến lược này. Xu hướng
này cho thấy phần lớn các nước ASEAN đều có lợi ích trong những sáng kiến này
trong khi toàn cầu hóa buộc các nước ASEAN tận dụng các hình thức hội nhập gần
gũi hơn. Tới nay, RCEP đã thu hút được một số quốc gia từ ASEAN kể từ khi Con
đường Tơ lụa thay thế hoặc cạnh tranh của TPP. Theo quan điểm thông thường về
Thái Bình Dương, TPP bao phủ phạm vi và mức độ rộng lớn hơn và sẽ là thỏa
thuận thương mại tự do lớn nhất khi được hiện thực hóa. Tuy nhiên, chính sách bất
định của Trump khi xóa bỏ thỏa thuận này đã không thể tạo nên những đóng góp
đáng kể và nhanh gọn hơn cho lợi ích của Mỹ và TPP bắt đầu mất dần chức năng.
Nằm giữa hai siêu cường, các quốc gia ASEAN có một số lựa chọn: chọn một
bên, chọn cả hai bên hoặc tự xây dựng các cơ chế và trở thành các nước tiên phong
của một thỏa thuận thương mại tự do thay thế bên cạnh TPP và RCEP. Trong ngắn
hạn, lựa chọn thứ ba là rất khó khăn và hầu như là không thể. Do đó, trong vị trí
hiện tại, các nước ASEAN sẽ tìm kiếm các thỏa thuận nhất định có khả năng thúc
đẩy sự phát triển trong mỗi quốc gia. Tuy nhiên các nước này sẽ buộc phải chọn
một hoặc cả hai phe.
Trong lĩnh vực quân sự, Mỹ và Trung Quốc vẫn đang đấu tranh để có được
nhiều đồng minh hơn ở Đông Nam Á. Đặc biệt, các nước này muốn bảo vệ lợi ích
an ninh quốc gia và nguồn cung tài nguyên từ khu vực này. Vấn đề nảy sinh là
Trung Quốc đang xử lý tranh chấp Biển Đông với 4 nước ASEAN (Rowa, 2005:
414-436), trong khi Mỹ là quốc gia vẫn bị xem là không thể tôn trọng nguyên tắc
không can thiệp vốn là nguyên tắc cốt lõi của các nước ASEAN, đặc biệt là trong
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vấn đề dân chủ và nhân quyền (Mauzy và Job, 2007: 822-641). Cả hai nước dường
như vẫn mâu thuẫn với phần lớn các nước ASEAN về vấn đề giữ ổn định và an
ninh.
Mặc dù đôi khi khu vực này có những giai đoạn thăng trầm, các nước
ASEAN vẫn tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thường niên và đưa ra các thỏa
thuận trong hầu hết các lĩnh vực, nhấn mạnh nguyên tắc không can thiệp, phương
cách và các giá trị của ASEAN. Thêm vào đó, đặc trưng cơ bản của ASEAN là
luôn chào đón đối thoại và trao đổi.
Bởi tầm quan trọng của khu vực và quyết tâm thống trị nền chính trị thế giới
và bảo vệ lợi ích quốc gia, Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh vị trí lãnh đạo trong
khu vực thông qua hai nhân tố chính là: quân sự và kinh tế.
2. Phương pháp và Định nghĩa
Cuộc cạnh tranh thống trị Đông Nam Á giữa Mỹ và Trung Quốc đang tạo ra
những xung đột mới, có nguy cơ đe dọa khu vực. Ví dụ, Biển Đông, vấn đề
Rohingya, khủng bố và buôn lậu đang là những vấn đề cần được giải quyết để xây
dựng một khu vực ổn định hơn. Sự hiện diện và can dự của Mỹ và Trung Quốc
trong những vấn đề này được trông chờ sẽ mang lại hiệu quả thay vì khuấy động đi
sai hướng và làm xấu tình hình. Nước nào có thể giải quyết những vấn đề trên
nhiều khả năng giành được vị trí lãnh đạo trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Đông
Nam Á.
Mục đích của nghiên cứu này là so sánh các chính sách của Trung Quốc và
Mỹ để thống trị Đông Nam Á. Chúng tôi sử dụng định nghĩa về cạnh tranh vị trí
lãnh đạo trong khu vực. Nghiên cứu về cạnh tranh vị trí lãnh đạo do Daniel Flemes
và Thorsten Wojczewski (2010) đưa ra và phân loại thành các khía cạnh gồm:
1.
2.
3.
4.
5.

Tài nguyên vật chất và tinh thần;
Các lợi ích chính sách đối ngoại;
Chiến lược của các cường quốc khu vực;
Chiến lược của các cường quốc hạng hai;
Tác động khu vực đến các cường quốc bên ngoài.

Bằng cách sử dụng khái niệm này, chúng tôi so sánh chính sách đối ngoại và
nghiên cứu tác động của chính sách đối ngoại trong lĩnh vực kinh tế và quân sự.
Thêm vào đó, chúng tôi cũng tìm hiểu phản ứng của các nước khu vực đối với
hành động của các nước siêu cường trong khi so sánh sự lãnh đạo giữa Trung Quốc
và Mỹ. Bài nghiên cứu đưa ra các câu hỏi chính như sau:
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1. Điểm tương đồng và khác biệt giữa chính sách đối ngoại Mỹ và Trung Quốc
đối với Đông Nam Á?
2. Tác động của chính sách đối ngoại tới vai trò lãnh đạo khu vực ở Đông Nam
Á?
Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích mô tả. Dữ liệu được thu thập
từ các nguồn khác nhau gồm: tạp chí, sách và các thông tin đã được kiểm chứng từ
các trang web trực tuyến. Chúng tôi sử dụng phương pháp này để mô tả một bức
tranh toàn cảnh khi so sánh chính sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc. Bài viết
được chia làm hai phần: phần đầu mô tả sự tương đồng và khác biệt giữa chính
sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc tại Đông Nam Á, trong đó có các hành động
chính sách. Phần thứ hai thảo luận về phản ứng của các nước khu vực với chính
sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc và vai trò lãnh đạo của các nước này trong
khu vực.
3. So sánh Chính sách Đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc
Cả hai quốc gia đang định hình chính sách đối ngoại theo cách thức khác
nhau do mọi chính sách đối ngoại đều phụ thuộc vào lợi ích quốc gia. Trung Quốc
đề ra mục tiêu đạt được vị thế siêu cường và mở rộng ảnh hưởng. Trung Quốc với
vị thế là cường quốc mới nổi trong nền kinh tế toàn cầu tìm cách mở rộng ảnh
hưởng chủ yếu thông qua cách tiếp cận kinh tế.
Thời kỳ Đặng Tiểu Bình có thể được mô tả bằng chính sách mở cửa với nền
thương mại quốc tế và chính sách này cũng trở thành nguyên tắc cơ bản của chính
sách đối ngoại Trung Quốc (Economy, 2010: 142-152). Giang Trạch Dân và Hồ
Cẩm Đào cũng tăng tốc độ phát triển kinh tế thành công và thúc đẩy năng lực quân
sự (Zheng và Tok, 2007). Cùng với chu kỳ phát triển, Tập Cận Bình tuy đối mặt
với tốc độ phát triển kinh tế chậm trong thời kỳ lãnh đạo nhưng cùng thời điểm đó
ông cũng duy trì vị thế siêu cường của Trung Quốc trong cả lĩnh vực kinh tế và
quân sự. Chính sách đầu tư và thương mại của Trung Quốc với khẩu hiệu “Vươn ra
toàn cầu” liên kết mạnh mẽ với chính sách đối ngoại của Trung Quốc nhằm mở
rộng phạm vi ảnh hưởng trong nền chính trị thế giới. Ngoài ra, Trung Quốc còn
thiết lập hệ thống cộng sản trong đó Đảng có vai trò quan trọng hơn trong định
hình chính sách đối ngoại. Các quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản có vai trò
quyết định trong chính sách đối ngoại. Ví dụ, Linda Jakobson và Ryan Manuel chỉ
ra rằng Vương Hỗ Ninh (Wang Huning) với vị trí là Chủ tịch Văn phòng Nghiên
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cứu Đảng Cộng sản có địa vị cao hơn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương (Linda
Jakobson và Ryan Manuel, 2016: 103).
Cho tới thời điểm này, Trung Quốc vẫn không muốn chọn phe trong mọi cuộc
xung đột toàn cầu. Thay vào đó, Trung Quốc tìm cách ủng hộ đồng minh của nước
này và tránh can thiệp trực tiếp vào các cuộc xung đột. Với khái niệm trỗi dậy hòa
bình, theo tinh thần châu Á và lịch sử đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, Trung
Quốc đề cao chủ quyền và ưu tiên giải quyết vấn đề trực tiếp với các đối tác
(Buzan, 2010). Người ta đưa ra một nền tảng mạnh mẽ lý giải nguyên nhân Trung
Quốc theo đuổi chính sách đối ngoại không can thiệp. Năm 1954, Trung Quốc ký
một thỏa thuận với Ấn Độ tuân thủ năm nguyên tắc chung sống hòa bình (Liên hợp
quốc, 1958: 57-81). Năm nguyên tắc này là nền tảng cho hành vi của Trung Quốc
trong chính sách đối ngoại gồm: (1) tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của
nhau; (2) không tấn công lẫn nhau; (3) không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của
nhau; (4) bình đẳng và hợp tác cùng có lợi; và (5) cùng chung sống hòa bình.
Những nguyên tắc này được áp dụng theo quy chuẩn và hiệu quả miễn là lợi
ích của các nước đối tác phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Do đó, với những
nguyên tắc trên, Trung Quốc có ý định tập trung nhiều hơn vào phát triển kinh tế
và xã hội trong các thỏa thuận và quan hệ đối tác. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng
nâng cao sức mạnh quân sự bằng phát triển công nghệ và tăng chi tiêu quốc phòng
(Waldron, 2005: 715-733).
Về khía cạnh kinh tế, Trung Quốc rõ ràng cần phát triển nhanh hơn, và nước
này cần nhiều nguồn nguyên liệu thô để hỗ trợ nhu cầu phát triển của ngành công
nghiệp sản xuất (Goldstein, Pinaud và Reisen, 2006). Do đó, Trung Quốc mở rộng
tầm với, tìm kiếm đối tác thương mại hoặc các địa điểm sản xuất nguyên liệu thô
mới để phục vụ nhu cầu công nghiệp.
Chiến lược mở rộng kinh tế và chính trị là thống nhất với khẩu hiệu “Vươn ra
toàn cầu” bởi vì Trung Quốc không chỉ tìm kiếm các nguồn tài nguyên mới mà còn
mở rộng thương mại và đầu tư ở phạm vi toàn cầu. Năng lực công nghiệp của
Trung Quốc cần được nâng cấp và các doanh nghiệp của nước này phải có kinh
nghiệm trong quản lý thương mại quốc gia ở cấp độ toàn cầu. Về mặt chính trị, nói
một cách mềm dẻo, đây cũng là một cách tuyệt vời để mở rộng văn hóa và giá trị
của Trung Quốc.
Với Mỹ, người ta tìm thấy nội dung chính sách đối ngoại tương tự nhưng theo
một cách thức khác. Cách thức này phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của người lãnh
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đạo chính sách đối ngoại. Những thành viên Đảng Cộng hòa thường cương quyết
và cố gắng lôi kéo nhiều bên chấp nhận hệ thống thế giới đơn phương Mỹ xây
dựng. Năm nguyên tắc nổi bật trong chính sách đối ngoại của Đảng Cộng hòa là
(Zoellick, 2000: 63-78):
1. Tôn trọng quyền lực;
2. Xây dựng và duy trì liên minh và đồng minh;
3. Coi các thỏa thuận và thể chế quốc tế là phương tiện giành được mục tiêu,
không phải dưới hình thức một liệu pháp chính trị;
4. Tiến hành các thay đổi có tính cách mạng trong thông tin và truyền thông,
công nghệ, thương mại và lĩnh vực tài chính có khả năng định hình môi
trường chính trị và an ninh toàn cầu;
5. Công nhận sự tồn tại của các nước ma quỷ (evil) trên thế giới.
Các lãnh đạo của Đảng Cộng hòa cơ bản áp dụng các nguyên tắc nói trên và
ngày nay Tổng thống Mỹ mới có thể theo đuổi những nguyên tắc này trong việc
định hình chính sách đối ngoại của Mỹ. Mặt khác, Đảng Dân chủ vừa cứng rắn vừa
mềm mại hơn nhưng họ có thể tập trung và gây tổn hại đối thủ của Mỹ hoặc trợ
giúp đồng minh hiệu quả.
Từ nhiều mục tiêu chung trong chính sách đối ngoại, Mỹ chỉ có hai đạo luật
đặc biệt gồm đạo luật kiểm soát xuất khẩu (export control act) và đạo luật viện trợ
nước ngoài (foreign assistance act). Trong đạo luật viện trợ nước ngoài, Mỹ với tư
cách là quốc gia phát triển hỗ trợ quá trình phát triển của các quốc gia chậm phát
triển và đang phát triển. Mỹ cũng xây dựng hình ảnh ngoại giao tích cực và nỗ lực
phổ biến giá trị Mỹ và châu Âu tới thế giới. Học giả Mỹ Joseph Nye, người đưa ra
thuật ngữ sức mạnh mềm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách ngoại giao
Mỹ. Ông lập luận rằng sức mạnh mềm có thể đạt được thông qua hình thức đối đãi
đặc biệt là hỗ trợ ngoại giao. Dưới thời chính quyền Obama, Hillary Clinton phổ
biến thuật ngữ sức mạnh thông minh, tức loại hình sức mạnh kết hợp sức mạnh
cứng và sức mạnh mềm để đạt được lợi ích quốc gia. Ví dụ, từ năm 1995 tới 2005,
Mỹ giành hơn 1 tỷ USD viện trợ cho Hàn Quốc để thực thi đạo luật viện trợ nước
ngoài và ngăn xung đột leo thang tại bán đảo Triều Tiên (Manyin, 2005).
Đạo luật kiểm soát vũ khí là một nhân tố chủ chốt trong quy định hoạch định
chính sách đối ngoại. Lợi ích từ ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ có vai trò quan
trọng trong việc giữ ổn định ở Trung Đông và bất cứ khu vực nào khác. Mỹ cũng
quyết tâm đặt và triển khai quân đội Mỹ để duy trì thế giới ổn định. Hoạt động liên
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quan đến vũ khí bao gồm quản lý xuất khẩu cũng phải phục vụ lợi ích của Mỹ bởi
vũ khí có vai trò quyết định khu vực nào ổn định và khu vực nào không. Ví dụ, Mỹ
áp đặt lệnh cấm vận vũ khí lên Indonesia từ năm 2000-2006 bởi sau Vụ Đông
Timor, Indonesia đã không bảo vệ quyền con người và các giá trị dân chủ (Lanti,
2006: 93-110).
Kiểm soát vũ khí hạt nhân cũng được nhấn mạnh trong chính sách đối ngoại
của Mỹ. Để giữ thế giới ổn định, số lượng đầu đạn hạt nhân được cắt giảm để tránh
chiến tranh hạt nhân. Hạn chế những vũ khí này là cách Mỹ kiểm soát các nước
khác không can dự vào một cuộc xung đột có tính chất hủy diệt trong vấn đề an
ninh toàn cầu.
Chính sách đối ngoại của Mỹ cũng có đặc trưng riêng biệt với vị thế là siêu
cường chính trị và quân sự. Từ Truman, Johnson tới chính quyền Bush, Mỹ luôn
có một học thuyết rõ ràng và đặc thù cho chính sách đối ngoại (Merril, 2006: 2737). Môi trường hoặc các khu vực xung quanh Mỹ có tầm quan trọng về mặt địa lý,
được coi là phương tiện tạo ra ảnh hưởng chính trị. Mỹ có mọi thứ để củng cố an
ninh quốc gia, đặc biệt là lãnh thổ quốc gia. Theo logic này, mọi quốc gia phải tôn
trọng những học thuyết đối ngoại này. Mỹ nỗ lực kiềm chế các quốc gia theo đuổi
chính sách được nhìn nhận là rào cản đối với chính sách đối ngoại của Mỹ. Ví dụ,
chính sách kiềm chế do George F. Kennan năm 1967 đưa ra đã kiềm chế thành
công Liên Xô và dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991.
Gần đây, chính sách đối ngoại dưới thời Trump cứng rắn hơn; Mỹ không
lưỡng lự và có những hành động trực tiếp, đặc biệt là khi giải quyết chủ nghĩa
khủng bố xuyên quốc gia (CNN, 4/12/2015). Do đó, dưới thời Donald Trump, thế
giới này dường như biến chuyển nhanh hơn, dễ thay đổi và bất định hơn. Vì vậy,
căn cứ vào thực tế này, Trump có khả năng sẽ quyết đoán trong mọi quyết định
chính sách để thúc đẩy tiếng tăm của ông và bảo vệ các lợi ích của Mỹ. Chính
quyền Trump phải có chính sách đối ngoại khôn kéo với Trung Quốc và Nga bởi
những quốc gia này là các chủ thể chính có vai trò quyết định ở Trung Đông và
châu Á.
Sau Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu (2008-2009), Mỹ phải nâng cao và
khắc phục hệ thống kinh tế đang tồn tại nhiều bất cập. Chiến lược cải thiện nền
kinh tế toàn cầu của Mỹ bao gồm việc xây dựng các trung tâm công nghiệp mới
(Thung lũng Silicon) và các cuộc cải cách để tái thiết nền công nghiệp tài chính và
sản xuất bị cuộc khủng hoảng tác động mạnh nhất. Mặc dù cần hành động, chính
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quyền Trump lại rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) để bảo
vệ các công nhân Mỹ trước lao động nước ngoài giá rẻ, và thỏa thuận này có lẽ sẽ
có hiệu lực sau khi chính sách của Trump đổi chiều. Ngày nay, trong chiến lược
phát triển kinh tế của Mỹ trong nền thương mại quốc tế, Trump muốn hiện thực
hóa thỏa thuận thương mại song phương hơn là đa phương như TPP (Coles, 2017:
24).
4. So sánh Năng lực của Trung Quốc và Mỹ
Trung Quốc và Mỹ có lợi thế là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an
Liên hợp quốc. Đây là một vị thế chủ chốt giúp các nước này kiểm soát cục diện
chính trị quốc tế. Các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
có quyền phủ quyết các nghị quyết có nguy cơ gây tổn hại lợi ích của các nước này
hoặc của đồng minh. Theo cách này, Mỹ và Trung Quốc sở hữu nhiều sức mạnh
mặc cả và có thể củng cố nền công nghiệp vũ khí thông qua cung cấp hạ tầng và
quân đội cho các đồng minh đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh.
Khi so sánh chính sách đối ngoại hoặc hành động ở Đông Nam Á của Mỹ và
Trung Quốc, việc so sánh năng lực của hai nước này ở Đông Nam Á là điều cần
thiết. Mỹ và Trung Quốc là hai nhân tố quan trọng nhất tác động tới các động lực,
chính sách, các vấn đề quân sự và nền kinh tế khu vực.
Về khía cạnh quân sự, cả Mỹ và Trung Quốc đang triển khai quân đội trên
quy mô lớn ở khu vực Đông Nam Á và sử dụng chiến lược răn đe tại các nước khu
vực. Khi thảo luận các vấn đề an ninh, những phân tích, tính toán phải tính đến chi
phí và cơ hội. Do đó điều cần thiết là cần phải phân tích và so sánh vắn tắt lĩnh vực
quân sự của Mỹ và Trung Quốc.
Trung Quốc cũng quan tâm tới việc trở thành cường quốc hùng mạnh nhất thế
giới về quân sự. Quân đội lớn nhất thế giới (tổng số binh lính sẵn sàng tác chiến)
và chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc đòi hỏi phải được duy trì và để bảo vệ
lãnh thổ, Trung Quốc phải chuẩn bị mọi bước đi để giành được lợi ích quốc gia.
Năm 2017, Trung Quốc tăng ngân sách quân sự lên tới 7%, mức tăng lớn thứ hai
trong ngân sách quốc gia, sau Mỹ (10%) năm 2017 (BBC News, 4/3/2017).
Để giành được những mục tiêu này, Trung Quốc đã tăng cường năng lực và
chất lượng quân đội. Trung Quốc cũng có thể triển khai thêm nhiều lực lượng quân
đội ra bên ngoài lãnh thổ hơn, đặc biệt là để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc ở Biển
Đông (ABC News, 28/3/2017). Sự hiện diện quân đội Trung Quốc là nhằm răn đe
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các bên đi quá lợi ích của Trung Quốc. Trong tranh chấp Biển Đông, lợi ích chính
của Trung Quốc là tạo ra các đảo nhân tạo và biến các đảo này trở thành một phần
lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Việc bảo vệ các vùng đất mới được
tôn tạo được coi là một nhiệm vụ quân sự.
Bảng 1 So sánh Năng lực Quân sự
Lĩnh vực

Trung Quốc

Quân nhân sẵn sàng phục Độ tuổi nam 16-49:
vụ nghĩa vụ quân sự
385.821.101

Mỹ
Độ tuổi nam 16-49:
73.270.043

Độ tuổi nữ 16-49:

Độ tuổi nữ 16-49:

363.789.674 (2010)

71.941.969 (2010)

Quân nhân phù hợp với Độ tuổi nam 16-49:
nghĩa vụ quân sự
318.265.016

Độ tuổi nam 16-49:
60.620.143

Độ tuổi nữ 16-49:

Độ tuổi nữ 16-49:

300.323.611 (2010)

59.401.941 (2010)

Người đủ tuổi phục vụ Nam: 10.406.544
nghĩa vụ quân sự hàng Nữ: 9.131.990 (2010)
năm

Nam: 2.161.727

Chi tiêu quân sự tính theo 1,99% GDP (2012)
phần trăm GDP

4,35% GDP (2012)

Nữ: 2.055.685 (2010)

Nguồn: http://www.indexmundi.com/factbook/compare/china.unitedstates/military
Sau Thế chiến thứ II, Mỹ trở thành cường quốc quân sự toàn cầu. Cụm từ “kẻ
chiến thắng có tất cả” thường được sử dụng để mô tả vai trò của Mỹ trong chính trị
quốc tế. Để duy trì hòa bình và trật tự thế giới, Mỹ, Liên Xô và Anh thành lập Liên
hợp quốc năm 1945. Sau đó, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh là thành viên
thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với vai trò không thể thay thế
trong việc quyết định hòa bình hoặc xung đột thế giới.
Hạt nhân là vũ khí quan trọng nhất của quân đội Mỹ. Mỹ sử dụng loại vũ khí
này để đánh bại Nhật Bản. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cuộc chạy đua vũ khí
hạt nhân là nhân tố chi phối trong cuộc cạnh tranh quân sự. Cuộc đua này gây nên
tình trạng bế tắc giữa Mỹ và Liên Xô và thế giới hai cực. Là chủ nhân của kho vũ
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khí hạt nhân lớn thứ hai thế giới, Mỹ có thể sử dụng các đồng minh để kiềm chế
bước đi của đối thủ của mình Cục diện này mang lại sức mạnh mặc cả cho Mỹ để
giành được lợi ích quốc gia. Cho đến nay, Mỹ đang phát triển công nghệ hải quân,
không quân, lục quân hiện đại và tinh vi.
Ở Đông Nam Á, Mỹ có căn cứ quân sự ở Philippines và Nhật Bản. Thêm vào
đó, do là đồng minh thân cận của Anh, quân đội của Mỹ cũng có được sự ủng hộ
mạnh mẽ từ Singapore. Ngoài ra, Mỹ cũng triển khai hải quân ở Lãnh thổ Bắc Úc.
Về mặt địa chính trị, đây là lợi thế chiến lược của Mỹ vì Mỹ có đồng minh và đòn
bẩy trong khu vực. Bao vây mục tiêu là một biện pháp rất hiệu quả để kiềm chế đối
tượng mở rộng vùng ảnh hưởng.
Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Cả Trung Quốc
và Mỹ có nền sản xuất và thị trường khổng lồ. Cả hai quốc gia có thể là đối tác
hoặc đối thủ trong thương mại quốc tế. Quan hệ đối tác thể hiện ở chỗ những phát
minh trong nền sản xuất trên thế giới là thành quả của quan hệ đối tác Mỹ - Trung
Quốc. Mỹ chuyên môn hóa phát minh và sáng tạo sản phẩm trong khi Trung Quốc
là nhà sản xuất giá rẻ và thực hiện chiến lược xúc tiến thị trường. Ví dụ, các sản
phẩm Apple được sản xuất ở Trung Quốc nhưng sáng chế, ý tưởng và thiết kế tới
từ Mỹ thông qua một công ty Đài Loan. Mặc dù thực tế như vậy, Trump yêu cầu
Apple và các công ty Mỹ khác chuyển địa điểm từ Trung Quốc tới Mỹ (Fortune,
17/11/2016). Bảng 2 thể hiện so sánh sức mạnh kinh tế của Mỹ và Trung Quốc.
Tuy vậy, quan hệ Mỹ - Trung cũng tồn tại những mâu thuẫn. Gần đây, chính
quyền Trump công bố tăng thuế nhập khẩu với Trung Quốc lên 45%. Nguyên nhân
là do Mỹ chịu thâm hụt thương mại với Trung Quốc (Reuters, 24/11/2016). Trump
cũng ám chỉ rằng Trung Quốc sẽ có lợi thế hơn khi vấn đề Triều Tiên được giải
quyết (The New York Times, 11/4/2017). Những thay đổi chính sách đối ngoại
nhanh chóng có thể thay đổi quan hệ Mỹ - Trung và gián tiếp tác động tới các
tương tác của khu vực.
Tại Trung Quốc, mục tiêu phát triển kinh tế được gắn trong Hai mục tiêu trăm
năm (Two 100s), và cả hai được kết nối với các sự kiện lịch sử: mục tiêu năm 2021
trở thành xã hội khá giả gắn với cột mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung
Quốc; mục tiêu 2049 là nước phát triển toàn diện, gắn kết với sự kiện 100 năm ra
đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Kuhn, 2013). Để đạt được những mục
tiêu này, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và cơ sở sản xuất
lớn nhất thế giới. Thị trường trong nước cũng đang đóng vai trò nền tảng trong
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chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc do nước này hiện là thị trường tiêu
thụ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Đông Nam Á là trung tâm cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, đây là lý
do khu vực này là mối quan tâm chính của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc phải
giữ khu vực này ổn định và kiểm soát nó. Đặc biệt, Trung Quốc cũng có lợi ích
phát triển kinh tế ở Biển Đông. Những lợi ích ở Đông Nam Á và Biển Đông phù
hợp với khẩu hiệu “Vươn ra toàn cầu” của Trung Quốc. Biển Đông có vai trò quyết
định tới sự phát triển kinh tế của Trung Quốc trong tương lai bởi lẽ vị trí địa lý của
Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược trong việc vận chuyển hàng hóa từ Trung
Quốc tới châu Á và châu Phi. Thêm vào đó, Biển Đông cũng có khả năng chứa
lượng lớn nguồn tài nguyên thiên nhiên và các nguồn tài nguyên này cũng sản sinh
ra nhiều nguồn thu nhập hơn cho nền kinh tế Trung Quốc bên cạnh ngành dịch vụ,
theo đó đóng vai trò trung tâm kết nối Trung Quốc và Đông Nam Á (Buszynski,
2012: 139-156).
Bảng 2 So sánh sức mạnh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc theo quy mô GDP,
thành phần của GDP, các Đối tác Xuất khẩu và Nhập khẩu

GDP

Trung Quốc

Mỹ

9,33 nghìn tỷ USD (2013)

16,72 nghìn tỷ USD (2013)

Thành
Tiêu thụ theo hộ gia đình: 36,3%
phần của Tiêu dùng chính phủ: 13,7%
GDP
Đầu tư vào vốn cố định: 46%

Tiêu thụ theo hộ gia đình: 68,6%
Tiêu dùng chính phủ: 18,6%
Đầu tư vào vốn cố định: 15,3%

Đầu tư vào phát minh: 1,2%

Đầu tư vào phát minh: 0,4%

Xuất khẩu các hàng hóa và dịch vụ: 25,1%

Xuất khẩu các hàng hóa và dịch vụ: 13,4%

Nhập khẩu vào hàng hóa và dịch vụ: -22,2% Nhập khẩu vào hàng hóa và dịch vụ: (2013).
16,3% (2013).
Các đối tác Đối tác nhập khẩu:
Đối tác nhập khẩu:
Nhập khẩu Hàn Quốc 9,4%, Nhật Bản 8,3%, Đài Loan Trung Quốc 19%, Canada 14,1%
và
Xuất
8%, Mỹ 7,8%, Úc 5%, Đức 4,8% (2013)
Mexico 12%, Nhật Bản 6,4%
khẩu
Đức 4,7% (2012)
Đối tác xuất khẩu:
Đối tác xuất khẩu:
Hồng Công 17,4%, Mỹ 16,7%, Nhật Bản Canada 18,9%, Mexico 14%,
6,8%, Hàn Quốc 4,1% (2013)
Trung Quốc 7,2%, Nhật Bản 4,5% (2012)
12

www.nghiencuubiendong.vn
Nguồn:https://www.indexmundi.com/factbook/compare/china.united-states/military
Là lĩnh vực công nghiệp lớn nhất, nền sản xuất của Trung Quốc cần các thị
trường lớn hơn để bán sản phẩm và cần nguyên liệu thô để cung cấp cho ngành
quản lý sản xuất đang phát triển. Đây là lý do Trung Quốc đề xuất một số thỏa
thuận thương mại tự do với các nước ASEAN, các nước Đông Á, Úc và New
Zealand. Với ASEAN, Trung Quốc thiết lập thương mại tự do năm 2010. Đông
Nam Á, khu vực mới nổi và đầy triển vọng có vai trò then chốt trong kế hoạch phát
triển kinh tế của Trung Quốc. Vì vậy, Trung Quốc đưa ra chiến lược Một vành đai
Một con đường ở ASEAN để tăng cường kết nối và thúc đẩy thương mại giữa
Trung Quốc và các nước ASEAN (Rana và Chia, 2014). Kết nối là mục tiêu then
chốt trong chương trình nghị sự nhằm tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc. Kết
nối sẽ không chỉ giới hạn giữa các nước ASEAN mà còn có thể tăng cường thương
mại giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Do đó, hình ảnh của Trung Quốc có
thể trở nên tích cực hơn, phù hợp với khẩu hiệu “Vươn ra toàn cầu”.
Mặc dù nền kinh tế của Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng
tài chính năm 2008, Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới nếu xét về GDP.
Không ngạc nhiên khi các phát minh và sức mạnh mua sắm là nhân tố then chốt
cho tốc độ phát triển kinh tế của Mỹ (xem giá trị thặng dư do Thung lũng Silicon
tạo ra). Ngoài ra, năng lượng đá phiến mới tìm thấy có thể là nguồn cung năng
lượng chủ yếu của Mỹ và những phát hiện này đang làm gián đoạn nguồn cung dầu
truyền thống do chi phí thấp và sản lượng lớn. Tuy vậy phát hiện này cũng có thể
tạo ra những tổn thương (Brown, 2013). Nền công nghiệp tài chính lớn nhất và
nguồn ngoại tệ then chốt trên thế giới giúp nền kinh tế Mỹ giành được ảnh hưởng
toàn cầu, đây cũng là lý do giải thích sự phục hồi nhanh chóng của Mỹ sau khủng
hoảng tài chính năm 2008.
Ở Đông Nam Á, Mỹ chủ yếu quan tâm tới việc bảo vệ các khoản đầu tư và
chuyển nhượng đã được thiết lập để củng cố nền kinh tế Mỹ. Singapore, Malaysia
và Thái Lan là điểm đến mà Mỹ đầu tư mạnh trong những thập kỷ gần đây. Công
ty Mỹ sở hữu quyền chuyển nhượng mỏ vàng lớn nhất thế giới ở Tembagapura,
Papua, Indonesia. Đối với thương mại quốc tế, Đối tác Xuyên Thái Bình Dương
(TPP) do Mỹ khởi xướng lẽ ra có thể cắt giảm rào cản thương mại giữa Mỹ và các
nước Đông Nam Á. Tuy vậy, sự kiện Trump rút khỏi TPP có thể đánh dấu một sự
thay đổi chính sách. Mỹ cũng cần sự đảm bảo về an toàn và giá cả khi các tàu chở
hàng của nước này tới Biển Đông và qua Eo biểu Malacca để hỗ trợ cung cấp hàng
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hóa tới Trung Đông, Nam Á và châu Âu. Vì vậy ý định của Mỹ ở Biển Đông, vùng
biển không một quốc gia nào có thể độc quyền kiểm soát, là để duy trì tự do hàng
hải.
5. Chính sách của các nước khu vực với Mỹ và Trung Quốc
Lãnh đạo là một khía cạnh quan trọng với tốc độ phát triển và mức độ ổn định
của hội nhập khu vực. Một điều không thể bỏ qua là các cường quốc toàn cầu có
khả năng ảnh hưởng sâu sắc tới việc định hình các tương tác trong khu vực. Lãnh
đạo của khu vực có thể là một thành viên trong khối hoặc cường quốc bên ngoài có
khả năng tác động đáng kể tới sự phát triển của khu vực.
Đông Nam Á là một khu vực mới trỗi dậy, có điều kiện ổn định và tốc độ phát
triển kinh tế tích cực. Khi cân nhắc khía cạnh chính trị và kinh tế, khu vực này sẽ
là một trung tâm phát triển toàn cầu mới. Nhờ sự ra đời của ASEAN năm 1967,
mức độ ổn định và tốc độ hội nhập khu vực đã đạt được bước phát triển mới. Các
quốc gia sáng lập của ASEAN – Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia và
Philippines – là các nhân tố nổi trội trong sự phát triển khu vực và đã trở thành các
chủ thể có tầm ảnh hưởng tới chính trị khu vực. Thêm vào đó, các thành viên mới
cũng được ghi nhận về phát triển kinh tế và ổn định chính trị.
Các nước khu vực cũng phản ứng lại các hành động của Mỹ và Trung Quốc
trong khu vực. Là các cường quốc toàn cầu, cả Mỹ và Trung Quốc tích cực thúc
đẩy các nước Đông Nam Á tham gia chính sách của họ. Trong quá trình tìm kiếm
các liên minh chính trị, hai nước theo đuổi các cách tiếp cận khác nhau để giải
quyết các vấn đề kinh tế và chính trị. Cuộc cạnh tranh chính trị này giữa Mỹ và
Trung Quốc sẽ tạo ra những xáo trộn đối với ổn định khu vực. Tuy nhiên, các quốc
gia có chủ quyền ở Đông Nam Á có thể chọn đi theo một trong hai quốc gia để đạt
được các lợi ích của mình.
Các vấn đề chủ chốt trong khu vực hiện nay là (1) tranh chấp Biển Đông liên
quan tới bảy nước và hội nhập kinh tế khu vực và (2) kết nối quyết định nền kinh
tế khu vực trong tương lai. Trọng tâm trong tranh chấp Biển Đông liên quan tới ổn
định khu vực và khu vực vận tải quốc tế, vốn có vai trò quan trọng với sự phát triển
khu vực. Trong khi đó, hội nhập kinh tế khu vực bao gồm thỏa thuận thương mại
tự do sẽ quyết định sự phát triển trong tương lai của khu vực. Hội nhập kinh tế khu
vực được kỳ vọng có thể giảm khoảng cách phát triển giữa Campuchia, Myanmar,
Lào (CML) và các quốc gia Đông Nam Á, đẩy mạnh kết nối và thúc đẩy các nền
kinh tế.
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Ở Biển Đông, sự đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn trong tình trạng hòa dịu
và chưa đối mặt với những nguy cơ cao. Tuy nhiên, tranh chấp với Philippines đã
leo thang tới tranh chấp luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên hợp quốc về
Luật Biển (UNCLOS). Mặc dù quân đội của Trung Quốc cấm ngư dân tiến hành
các hoạt động đánh bắt trong các dự án cải tạo của Trung Quốc tại các khu vực
tranh chấp, yêu sách của Trung Quốc là không hợp pháp và không được luật pháp
quốc tế công nhận.
Hành động này để lại những hậu quả, đặc biệt là tới cách thức các nước Đông
Nam Á đối phó với Trung Quốc. Biển Đông đóng vai trò trụ cột trong ổn định khu
vực và phát triển kinh tế. Khi Biển Đông ổn định, phần lớn khu vực cũng hòa bình.
Do đó, các nước Đông Nam Á sử dụng cơ chế khu vực là ASEAN để thiết lập bộ
quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc và Đài Loan để ngăn ngừa các xung
đột lớn hơn. Với hành động đó, các nước Đông Nam Á ít nhất có thể kiềm chế
Trung Quốc tiến hành các bước đi có tính chất phá hủy ở Biển Đông.
Để ứng phó với mức độ dễ bị tổn thương và bất định cao trên biển, Mỹ cố
gắng can thiệp bằng cách ủng hộ đồng minh và triển khai quân đội trong khu vực.
Điều này có khả năng gây ra căng thẳng và lôi kéo nhiều bên vào tranh chấp này.
Tuy nhiên sự tích cực của Mỹ khi can dự vào vấn đề này có hai động cơ. Thứ nhất,
Mỹ muốn cho thấy sự hiện diện của nước này ở khu vực. Thứ hai, sự ủng hộ của
Mỹ cho thấy khả năng Mỹ hỗ trợ các nước khu vực. Sự tồn tại này rất quan trọng
bởi nó chứng minh rằng Mỹ có khả năng và sẵn lòng kiềm chế Trung Quốc ở Biển
Đông. Thứ hai, để giành được sự ủng hộ của các nước khu vực, Mỹ phải chống lại
các bước đi của Trung Quốc để duy trì cân bằng sức mạnh trong khu vực.
Từ trường hợp này, có thể thấy rằng phản ứng của các nước Đông Nam Á là
khác nhau. Sự khác biệt này có thể gây ra tình trạng phân ly trong ASEAN do các
nước phải chọn phe, ủng hộ Trung Quốc hay không. Quốc gia có chung lợi ích với
Trung Quốc là Campuchia. Trong mọi cuộc họp chính thức về Biển Đông,
Campuchia nhấn mạnh nguyên tắc không can thiệp và phản đối thảo luận về phản
ứng với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong hệ thống ASEAN, giải
pháp phải đạt được bằng đồng thuận. Cho đến nay, ASEAN có thể chỉ đạt được
một thỏa thuận dưới hình thức bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc để
giải quyết vấn đề. Trong trường hợp này, các hành động bá quyền của Trung Quốc
và Mỹ ở Biển Đông đã chia rẽ các nước Đông Nam Á và không có siêu cường nào
có thể giành được sự ủng hộ đầy đủ từ các nước khu vực.
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Trong lĩnh vực kinh tế, Thỏa thuận Thương mại Tự do Trung Quốc – ASEAN
được ký năm 2002 và có hiệu lực năm 2010 nhưng chỉ bao gồm thỏa thuận thương
mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
(RCEP) vẫn đang trong quá trình đàm phán. RCEP thực tế hơn TPP kể từ khi Mỹ
rút khỏi TPP năm 2017. Đây là lợi thế rõ ràng cho Trung Quốc để đạt được hội
nhập kinh tế toàn diện ở Đông Nam Á.
Trung Quốc có vai trò lãnh đạo mạnh mẽ với các động lực khu vực ở Đông
Nam Á. Chương trình mà Trung Quốc đề xuất mang tính thực tiễn với các nước
Đông Nam Á, chủ yếu là Một vành đai Một con đường và RCEP. Tuy nhiên, trong
tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc sẽ đối mặt với nhiều phản đối và thách thức từ
các nước ASEAN do tầm quan trọng của Biển Đông đối với sự phát triển và ổn
định khu vực. Mặt khác, Mỹ dù có vai trò then chốt là cường quốc lớn nhất cả về
quân sự, chính trị và kinh tế trong khu vực nhưng nước này không thể thúc đẩy vai
trò lãnh đạo trong khu vực. Bởi lẽ Mỹ phải giải quyết các vấn đề trong nước trước
tiên và không trực tiếp có quyền tiếp cận tranh chấp Biển Đông. Trong khía cạnh
kinh tế, Mỹ không có bất cứ sự lựa chọn nào để cạnh tranh với RCEP sau khi rút
khỏi TPP. Do đó, trong thời gian gần đây, Trung Quốc có nhiều lợi thế hơn trong
việc giành được ảnh hưởng trong khu vực miễn là Trung Quốc duy trì khu vực ổn
định và thịnh vượng.
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