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ASEAN và EU là hai hình mẫu hội nhập khu vực nổi bật nhất hiện nay. Cả ASEAN
và EU đều đang đối mặt với những thách thức chung trong thế kỷ 21 và có thể học
hỏi từ kinh nghiệm của nhau để giải quyết hiệu quả hơn những thách thức ở cấp
quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Sự hình thành Cộng đồng ASEAN trên thực tế không nhận được nhiều sự quan tâm
của dư luận bởi Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ trước tới nay luôn bị
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đem ra so sánh một cách thiếu công bằng với Liên minh châu Âu (EU). Hai khối có
những dự án và chương trình hội nhập hoàn toàn khác biệt, song đều có thể được
coi là hình mẫu cho mục tiêu xây dựng cộng đồng.

Tại hội nghị thượng đỉnh thường niên ngày 22/11, các nhà lãnh đạo ASEAN đã
chính thức tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN (viết tắt là AC). Đây là cột mốc
lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN, song lại nhận được sự thờ
ơ của dư luận, thậm chí là ngay tại chính các nước thành viên. Các học giả đặt câu
hỏi: Liệu ASEAN đã thực sự trở thành một khối gắn kết hay chưa? Họ đã so sánh
hiệp hội này với EU. Phần lớn đều thất vọng khi mức độ hội nhập của ASEAN không
thể sánh bằng liên minh gồm 28 thành viên ở châu Âu. ASEAN không có bất kỳ cơ
quan nào tương tự Quốc hội châu Âu hay Tòa án Công lý châu Âu. Các nhà hoạt
động xã hội chỉ ra rằng nhiều người dân ở các nước thành viên ASEAN thậm chí
còn không biết về quá trình thành lập cộng đồng hoặc không hề nhận thức được lợi
ích từ AC.

Trong khi đó, các doanh nghiệp cho rằng hoạt động thương mại và đầu tư tại Đông
Nam Á vẫn còn nhiều trở ngại, nhất là do các phí tổn không đáng có nảy sinh trong
quá trình kinh doanh. Nhiều lao động lành nghề không được tạo điều kiện để di
chuyển hay làm việc tại các quốc gia khác nhau như ở EU. Các chiến lược gia chính
trị còn không chắc chắn về việc AC có thể đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực.
Còn các nhà kinh tế vẫn đang tranh luận về các tác động của AC đối với sự năng
động và tăng trưởng của châu Á. Đây chính là những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng tới
các nỗ lực xây dựng cộng đồng của ASEAN.

Mặc dù nhiều nhà bình luận đã nêu lên các điểm quan trọng, song vẫn còn những
góc khuất cần lưu ý. Điều quan trọng là mọi người cần có nhận thức về những gì
đang diễn ra. Việc xây dựng AC là bước đi chiến lược của giới lãnh đạo ASEAN nhằm
đưa các nước Đông Nam Á đi theo một lộ trình chung hướng tới phát triển hòa bình
và bền vững, đồng thời gia tăng vị thế của hiệp hội với tư cách là một đối tác chính
trị-kinh tế đáng tin cậy đối với các cường quốc bên ngoài quan tâm tới khu vực.
Mặc dù mỗi nước thành viên ASEAN đều có chính sách riêng trong quan hệ với các
cường quốc tham gia vào khu vực, song họ đều chia sẻ quan điểm chung rằng hiệp
hội nên đóng vai trò then chốt trong cấu trúc khu vực, và điều này chỉ có thể trở
thành hiện thực nếu toàn bộ 10 nước thành viên ASEAN phối hợp với nhau.

Những thành tựu về hội nhập của EU có thể là bài học đáng quý, song đó không
phải hình mẫu xây dựng cộng đồng của ASEAN. ASEAN là một cấu trúc liên quốc
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gia, khác hoàn toàn với cấu trúc siêu quốc gia của EU. Bởi vậy việc so sánh ASEAN
với EU là điều không hề thỏa đáng. Mặc dù AC vẫn đang trong quá trình xây dựng
song các nước thành viên đều cam kết thúc đẩy lộ trình này theo cách riêng của
mình. Được gọi với cái tên “Phương thức ASEAN”, các quyết định dựa trên cơ sở
cùng đồng thuận được tiến hành với nhịp độ phù hợp với tất cả các nước thành
viên và theo nguyên tắc không can dự công việc nội bộ của lẫn nhau, linh hoạt
trong việc triển khai các thỏa thuận chung và lấy đó làm nguyên tắc chỉ đạo. Sẽ
không công bằng nếu nói ASEAN là một cơ chế khu vực thiếu hiệu quả và không
đáp ứng được nguyện vọng của người dân các nước Đông Nam Á. Xét trên bình diện
khu vực, các biện pháp trừng phạt và can thiệp là không hiệu quả. Thay vào đó, các
nước Đông Nam Á lựa chọn cách thuyết phục, hợp tác và phối hợp để đạt được các
kết quả tích cực, dù điều này cần nhiều thời gian hơn.

Quan điểm khác biệt

Có thể nói, ASEAN và EU là hai hình mẫu hội nhập khu vực nổi bật nhất hiện nay.
Tuy nhiên, cả ASEAN và EU đều được xây dựng trên những bối cảnh khác nhau, có
tầm nhìn và nhiệm vụ khác nhau. Sự hội nhập châu Âu, diễn ra sau hai cuộc Chiến
tranh Thế giới và trong bối cảnh xuất hiện nhiều sự chia rẽ sâu sắc về mặt tư tưởng
do hậu quả để lại của Chiến tranh Lạnh, đi theo xu hướng xây dựng thể chế và thiết
lập các nguyên tắc chung để giảm tới mức tối thiểu tính chủ quyền, từ đó tăng
cường hội nhập. Việc xóa nhòa ranh giới chủ quyền là một chiến lược nhằm giảm
thiểu các nguy cơ xâm lược và xung đột chính trị từng diễn ra trong hai cuộc đại
chiến thế giới. Hội nhập trên toàn châu Âu đem đến một môi trường an ninh hơn,
giúp các quốc gia duy trì hòa bình và phát triển bền vững.

Trong khi đó, bối cảnh lịch sử của Đông Nam Á lại hoàn toàn khác. Nhiều nước
thành viên ASEAN đều khá “trẻ” nếu xét về thời gian chính thức trở thành nhà nước
độc lập, và bởi vậy họ coi chủ quyền là điều tối quan trọng cần phải bảo vệ nghiêm
ngặt. Việc xây dựng các thể chế khu vực vẫn là một khái niệm mới mẻ. Tuy nhiên,
toàn cầu hóa và sự phát triển về công nghệ đã thúc đẩy nhu cầu hợp tác giữa các
quốc gia lân cận và ASEAN đã rất nhanh chóng thích ứng được với các thay đổi từ
động lực phát triển trên toàn thế giới. ASEAN đã triển khai những kế hoạch phối hợp
mang tính chiến lược để gắn kết các nền kinh tế và hệ thống xã hội ở các nước
thành viên để đảm bảo hòa bình và phát triển.

Những mối liên kết trọng yếu
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Tuy có nhiều khác biệt song trong nhiều năm qua, ASEAN và EU đã rất tích cực đầu
tư và củng cố các mối quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa. Hợp tác và phối hợp
đã giúp hai bên tăng cường hỗ trợ lẫn nhau, tiến hành trao đổi quan điểm và sáng
kiến đôi bên cùng có lợi. Có rất nhiều thành tựu có thể kể đến trong mối quan hệ
ASEAN-EU thời gian qua. EU hiện là đối tác thương mại ngoại khối lớn thứ hai của
ASEAN, với kim ngạch năm 2014 là 240 tỷ USD – chiếm 10% khối lượng thương mại
của ASEAN. Trong giai đoạn 2012-2014, ASEAN cũng là nhà đầu tư lớn nhất vào EU
với tổng giá trị ước tính là 56 tỷ USD, và chỉ tính riêng trong năm 2014 là 29 tỷ
USD, chiếm tới 22% dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Hiệp định Thương mại
Tự do ASEAN-EU vẫn đang trong quá trình đàm phán song hứa hẹn nhiều tín hiệu
tích cực. EU đã hoàn tất đàm phán với một số nước thành viên và đang xúc tiến với
các nước còn lại. Bên cạnh đó, hợp tác giữa hai khối trong lĩnh vực hàng không
cũng có nhiều thành tựu đáng chú ý.

Thách thức chung

Quan hệ giữa các nước ASEAN và EU không chỉ tồn tại trong lĩnh vực thương mại
và kinh doanh. Trên bình diện văn hóa xã hội, hai bên cũng có nhiều dự án phối
hợp. Nghệ thuật, đa dạng sinh học, giáo dục, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch
bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai và khoa học công nghệ là nhiều trong số những
lĩnh vực hai bên đã, đang và sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác. Những nền tảng này
đã góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, tạo tiền đề vững chắc cho
sự kết nối ASEAN-EU. Có thể nói thông qua hợp tác và phối hợp các văn bản lập quy
trong nhiều lĩnh vực hứa hẹn, ASEAN và EU có thể thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xây
dựng lòng tin và thấu hiểu lẫn nhau để củng cố quan hệ song phương.

Việc so sánh giữa ASEAN và EU, hai cơ chế đại diện cho hội nhập khu vực, là điều
khó tránh. Tuy nhiên, mọi so sánh đều là khập khiễng bởi hai khối đều được xây
dựng trong những bối cảnh khác nhau, có nền tảng khác biệt và hướng tới những
mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên, cả ASEAN và EU đều đang đối mặt với những thách
thức chung trong thế kỷ 21 và cả hai đều có thể học hỏi từ kinh nghiệm của nhau
để giải quyết hiệu quả hơn những thách thức ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Theo “ Rsis ”
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