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Việc Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ và những nỗ lực của nước này nhằm phá 

vỡ sự ổn định tại Ukraine mô phỏng học thuyết địa chính trị truyền thống và tạo ra 

những liên tưởng tới một cuộc “Chiến tranh Lạnh Mới”. Tuy nhiên, phép liên tưởng 

này đã bỏ sót sự biến đổi trong tính chất của quan hệ quốc tế mà toàn cầu hóa gây 

ra, cũng như tác động của nó đến mối quan hệ của Berlin với các nước phương Tây 

cũng như với Moscow. Chúng ta đang sống trong kỉ nguyên của chủ nghĩa hiện 

thực thương mại (commercial realism) và Đức chính là mô hình cường quốc địa 

kinh tế đầu tiên thách thức loại hình cường quốc quân sự cũ mà Mỹ và Nga là hai 

nước điển hình.  

Việc Nga sử dụng và đe dọa sử dụng lực lượng quân sự tại Ukraine chỉ là 

một phần trong giai đoạn mở đầu của một cuộc chơi sẽ kéo dài hơn rất nhiều; ở 

trong cuộc chơi đó, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế sẽ đóng vai trò quyết định. 

Những giả định của phương Tây trong việc đối xử với nước Nga và cả sự tin chắc 

của họ về lập trường của Đức trong thách thức lớn đối với trật tự châu Âu thời hậu 

Chiến tranh Lạnh này đều đã được chứng minh là sai. Berlin đã và đang là một chủ 

thể rất quan trọng trong việc định hình chính sách của châu Âu đối với Nga, thậm 

chí một số nhà nghiên cứu đã từng nhắc đến một Châu Âu của Nga-Đức (Russo- 
German Europe).1  Washington và các nước châu Âu ngày càng phụ thuộc vào Thủ 

tướng Đức Angela Merkel để thúc đẩy các nỗ lực hòa giải với Tổng thống Nga 

Vladimir Putin. Sự kiện máy bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị bắn hạ 
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trên không phận Ukraine mà nhiều người quy trách nhiệm cho lực lượng ly khai do 

Nga hậu thuẫn đã thúc đẩy các nhà lãnh đạo châu Âu phải có lập trường cứng rắn 

hơn với Nga. Chính sách cấm vận của châu Âu đối với Nga cũng được định hình với 

vai trò chi phối của bà Merkel và chúng cũng sẽ chỉ được mở rộng tới một chừng 

mực mà Đức cho phép.  

Quan hệ của Đức với Nga là một tình huống nghiên cứu của chủ nghĩa hiện 

thực thương mại và có nhiều tác động đến vai trò trong tương lai của nước này ở 

châu Âu và ở phạm vi lớn hơn, cũng như đến sự phát triển của nền chính trị thế 

giới. Nếu không phải “tất cả là về kinh tế, đồ ngốc ạ” (It’s economy, Dummkopf) thì 

mối quan hệ này cũng gần như vậy. Mối quan hệ Đức- Nga có tới 90% là về lĩnh 

vực kinh tế bởi dù Đức là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, 

nhưng để vận hành nền kinh tế dựa trên công nghiệp, nước này vẫn phụ thuộc rất 

nhiều vào các tài nguyên thiên nhiên nhập khẩu đặc biệt là năng lượng. Những diễn 

biến ở Ukraine có thể làm con số này thay đổi đôi chút nhưng khó có thể dẫn đến 

những biến đổi cơ bản trong tính chất dài hạn của mối quan hệ này. Ngay cả khi 

quan hệ Nga- Đức rạn nứt, Berlin sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách địa kinh tế 

với Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác, thứ có thể có ý nghĩa quan trọng 

hơn đối với trật tự thế giới trong tương lai. 

Đức đã trở thành một cường quốc kinh tế sau khi Tây Đức hồi sinh từ đống 

tro tàn của Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Trong bối cảnh sự ác cảm với quân sự 

lan rộng trong nước và các đồng minh phương Tây cũng không muốn nước này 

đóng vai trò lớn về quân sự, ảnh hưởng của Bonn đã được thực thi thông qua đồng 

Mark Đức (Deutschmark). Đây là một khác biệt rõ ràng với Anh và Pháp vì hai nước 

này vẫn tiếp tục nhấn mạnh sức mạnh quân sự và gắn chặt điều đó với lực lượng 

hạt nhân độc lập của họ. Chính sách ngoại giao kinh tế của Tây Đức đã đóng một 

vai trò chủ chốt trong việc thống nhất nước Đức và trong sự nghiệp phát triển nước 

này trở thành cường quốc nòng cốt của châu Âu. Tuy nhiên, sự vươn lên của Đức 

thành một cường quốc địa kinh tế đã trở nên thuận lợi hơn nhờ sự kết thúc của 

Chiến tranh Lạnh. Lúc này, nước Đức thống nhất không còn bị bó buộc bởi sự phụ 

thuộc an ninh vào Mỹ và thị trường Đông Âu cũng không còn nằm ngoài khả năng 

tiếp cận của các công ty Đức nữa. Những phương diện chiến lược rộng hơn từng 

hạn chế khía cạnh kinh tế trong chính sách của Đức đã suy yếu đi. Sau khi quân 

lính Nga rút khỏi lãnh thổ Đức, ngân sách quốc phòng của Berlin được cắt giảm liên 

tục và khu vực kinh tế tư nhân Đức được cho phép mở rộng thị trường ở Nga và 

Trung Quốc. Toàn cầu hóa đã đẩy nhanh những xu hướng đó. Đồng thời, nước Nga 

cũng thay đổi, phát triển một biến thể của kinh tế thị trường, tạo ra nhiều cơ hội 
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cho các công ty Đức. Hàng trăm ngàn người Nga đã di cư sang Đức và các công ty 

năng lượng Nga đã trở nên đan cài chặt chẽ với guồng máy công nghiệp Đức. 

 

Chủ nghĩa hiện thực thương mại là gì?  

Mô hình hiện thực thương mại hay còn gọi là mô hình địa kinh tế của chính sách đối 

ngoại sở hữu các đặc điểm tiêu biểu sau.2 Các cường quốc địa kinh tế định nghĩa lợi 

ích quốc gia chủ yếu trên phương diện kinh tế. Điều này dẫn đến sự xa rời chủ 

nghĩa đa phương đúng nghĩa và tiến gần lại một hình thái của chủ nghĩa đa phương 

mang tính chọn lọc, bao gồm các cách tiếp cận song phương hướng tới các đối tác 

kinh tế chủ chốt. Kinh doanh và tài chính, đặc biệt là thương mại theo định hướng 

xuất khẩu đóng vai trò áp đảo trong định hình chính sách đối ngoại. Lợi ích kinh tế 

được ưu tiên hơn những lợi ích khác như thúc đẩy quyền con người hay giá trị dân 

chủ. Cuối cùng, các cường quốc địa kinh tế sử dụng ảnh hưởng kinh tế như một 

công cụ chính yếu để áp đặt ý muốn của mình lên các quốc gia khác.3 

Loại quyền lực này đã tạo nên một sự chuyển đổi lớn trong chính sách đối 

ngoại Đức và có những tác động quan trọng. Đầu tiên, đại chiến lược mang tính 

tổng thể phải nhường chỗ cho các lợi ích kinh tế, đặc biệt là những lợi ích gắn với 

thị trường xuất khẩu và tài nguyên thiên nhiên, do đó làm giảm vai trò của các nhà 

lãnh đạo chính trị và quản lý hành chính trong chính phủ. Mô hình này làm giảm 

bớt ảnh hưởng của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng đồng thời lại tăng cường sức 

mạnh của Văn phòng Thủ tướng, Bộ Tài chính và Bộ các vấn đề Kinh tế và Năng 

lượng. Tính cộng sinh giữa thương mại và chính trị càng trở nên sâu sắc, ở đó giới 

kinh doanh Đức phải hợp tác với các nền kinh tế do nhà nước chi phối, tiêu biểu 

như Trung Quốc, Nga và các nước vùng Vịnh – ở tất cả các nước này, quan hệ 

thương mại tự do buộc phải có nền tảng là quan hệ chính trị. Ví dụ như, dù thương 

mại của Đức với Ba Lan lớn hơn với Nga thì quan hệ kinh tế với Nga có một bản 

chất chính trị khác biệt so với mối quan hệ với các thị trường mở cửa. 

Thứ hai, cách tiếp cận địa kinh tế rõ ràng đã đánh giá thấp Moralpolitik 

(Chính trị đạo đức- ND), khái niệm coi Đức như một cường quốc quy chuẩn 

(normative power).4 Uy tín của Berlin như một đối tác kinh tế ổn định và đáng tin 

cậy là điều quan trọng hàng đầu. Theo cách tư duy này, sự lo ngại về rủi ro vốn đã 

là một đặc điểm cố hữu của văn hóa chính trị Đức càng được củng cố, từ đó tạo 

nên một “quốc gia nói không” - một nước Đức nói Không nhiều hơn- với Mỹ trong 

chiến tranh Iraq và với các đối tác châu Âu trong vấn đề Lybia và Syria.5 
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Sự phụ thuộc an ninh của Đức vào Mỹ đã giảm đi và bản chất của an ninh 

cứng (hard security) và việc sử dụng sức mạnh quân sự như một công cụ để gây 

ảnh hưởng cũng đã thay đổi. Bất chấp những hành động của Nga tại Ukraine bao 

gồm cả việc sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Nga, chính sách an ninh của Đức cũng 

sẽ không có những thay đổi đáng kể. Chi tiêu quốc phòng sẽ không được tăng lên. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen từng đề xuất rằng NATO cần phải hỗ 

trợ nhiều hơn cho những nước thành viên có khả năng phải đối mặt với sự xâm 

lược quân sự của Nga. Ngay lập tức, bà đã bị nhấn chìm trong sự phản đối mạnh 

mẽ từ công luận Đức, các nghị sĩ và Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel, người chỉ trích 

rằng bà đã góp phần khiến cho căng thẳng leo thang (mặc dù sau đó, Gabriel đã 

cho thấy một lập trường cứng rắn hơn với Nga sau khi máy bay MH17 bị bắn hạ). 

Trong khi hình ảnh của Moscow đi xuống một cách trầm trọng thì cả công 

luận và giới hoạch định chính sách Đức cũng không coi nước Nga là một mối đe 

dọa quân sự. Vai trò của NATO trong việc bảo vệ lãnh thổ Đức khỏi sự xâm lược 

hay triển khai lực lượng quân sự để thực hiện các nhiệm vụ của khối này nay rõ 

ràng đã bị Berlin xem nhẹ. Với lợi ích kinh tế, đặc biệt là thương mại là trọng tâm, 

vai trò cơ bản của quân đội Đức là bảo vệ sự tiếp cận với các nguồn nguyên liệu 

thô, đảm bảo những tuyến đường giao thông trên biển và các con đường giao 

thương quan trọng khác. Trong công thức của Edward Luttwak, “phương thức 

thương mại đang thay thế phương thức quân sự”.6 Trong khi người Đức tiếp tục 

nghĩ rằng họ chống quân phiệt, thậm chí theo chủ nghĩa hòa bình, và là ngoại lệ khi 

phản đối việc Mỹ, Pháp, Anh sử dụng vũ lực quân sự thì nền công nghiệp quốc 

phòng của nước này vẫn đang gặt hái những lợi nhuận khổng lồ từ lượng vũ khí 

xuất khẩu đứng thứ ba trên thế giới.7 Đây cũng là một sự thay đổi so với chính sách 

của Tây Đức hạn chế xuất khẩu vũ khí tới những khu vực xung đột, đặc biệt là 

Trung Đông.8 

Toàn cầu hóa, với tất cả các tác động rộng rãi của nó, đã củng cố các xu 

hướng này. Đức đã bắt đầu bị kéo ra khỏi châu Âu kể từ khi thị trường mở rộng ra 

châu Á cũng như các nơi khác và khi Liên minh Châu Âu còn gặp nhiều khó khăn 

trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Vào năm 2010, khu vực đồng euro bao gồm cả 

Đức chủ yếu chỉ xuất khẩu sang các nước trong khối. Đến năm 2013, 60% khối 

lượng xuất khẩu đó, bao gồm cả 2/3 khối lượng xuất khẩu của Đức, đã được 

chuyển ra khỏi khu vực đồng tiền chung.9  Mạng lưới thương mại đang thay thế các 

liên minh nhà nước trong “thế giới kẻ thắng – người thua” (Zero- Sum word) hiện 

nay. Trong thế giới này, cuộc cạnh tranh giành thị trường, công nghệ và tài nguyên 

thiên nhiên đang tăng tốc và các nền kinh tế mới nổi có sức ảnh hưởng đang ngày 

càng gia tăng tới chính sách đối ngoại của Đức.10 
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Trường hợp của Nga 

Như Angela Stent quan sát trong nghiên cứu gần đây của bà về quan hệ Nga- Mỹ, 

quan hệ kinh tế của Đức và nhiều nước châu Âu với Nga còn sâu rộng hơn so với 

quan hệ Mỹ- Nga và do đó cũng có nhiều nhà đầu tư lớn ở các nước này tham gia 

vào mối quan hệ với Nga hơn.11 Thương mại Đức- Nga đạt hơn 75 tỷ euro mỗi 

năm, với đầu tư của Đức vào khoảng 19,5 tỷ euro và trên 6.000 công ty Đức có cơ 

sở ở Nga. Hợp tác kinh tế Đức- Nga lớn gấp năm lần so với các công ty của Mỹ, vốn 

chỉ có khoảng 14 tỷ đô la đầu tư vào Nga và xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 11 tỷ 

đô la.12 Trên lĩnh vực năng lượng, hơn 1/3 khối lượng khí đốt và dầu của Đức là 

nhập khẩu từ Nga, tỷ lệ này đã được định trước sẽ tăng lên trong ngắn hạn đến 

trung hạn theo kế hoạch Energiewende chuyển từ năng lượng hạt nhân sang các 

nguồn năng lượng có thể tái chế của bà Merkel.13 Tất cả tạo ra một hành lang quan 

trọng cho các doanh nghiệp Đức đầu tư vào Nga, bao gồm cả những doanh nghiệp 

được đại diện bởi một tổ chức rất có ảnh hưởng là Ủy ban Quan hệ Kinh tế Đông 

Âu (Committee on Eastern European Economic Relations). Đặt trong tương quan so 

sánh, tổ chức tương tự của Mỹ là Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Nga (US- Russia 
Business Council) nhỏ hơn rất nhiều, mặc dù các hãng Boeing, Exxon Mobil, 

General Electric và PepsiCo có những thị phần đáng kể tại thị trường Nga. Tổ chức 

này cũng đã gặp gỡ các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia và một vài công 

ty cũng đã vận động hành lang các thành viên Quốc hội và các cơ quan Liên bang 

về những quan ngại của họ đối với các biện pháp trừng phạt, tuy nhiên chỉ ở quy 

mô rất nhỏ so với giới kinh doanh Berlin.14 

Cũng như các nước phương Tây khác, cử tri Đức đánh giá chính phủ nước 

họ phần lớn dựa trên tình hình kinh tế. Vì vậy tất cả các Đảng chính trị lớn ở Đức 

đều có ưu thế trong bầu cử khi ủng hộ mối quan hệ kinh tế tốt đẹp với Nga, thị 

trường tạo ra trên 200.000 công ăn việc làm cho người Đức. Cuộc khảo sát ngày 

8/8/2014 (thực hiện sau sự kiện máy bay MH17) chỉ ra rằng số người Đức ủng hộ 

các biện pháp trừng phạt Nga đã tăng vọt lên 70%. Nhưng chỉ có 49% tiếp tục ủng 

hộ những biện pháp này nếu chúng tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế và 

việc làm ở Đức. Richard Hilmer, người thực hiện khảo sát, kết luận rằng: “Việc gần 

60% người được hỏi tin rằng Nga và châu Âu trong dài hạn  có thể quay trở lại mối 

quan hệ đối tác cho thấy người dân vẫn hy vọng xung đột có thể được tháo gỡ 

thông qua các hoạt động ngoại giao.”15 Điều cốt yếu đối với một cường quốc xuất 

khẩu là duy trì các chuỗi sản xuất, cung cấp và cần được các nhà cung cấp cũng 

như khách hàng nhìn nhận như một đối tác đáng tin cậy, người sẽ không thực hiện 
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các biện pháp trừng phạt hay các hành động không mong muốn khác. Việc Đức 

tiến hành trừng phạt Nga đã phá vỡ truyền thống này. Sự phụ thuộc vào tài nguyên 

thiên nhiên nhập khẩu từ các quốc gia có chính quyền độc tài và tham nhũng đã 

tạo ra nhiều hạn chế cho vai trò xúc tiến cải cách dân chủ và nhân quyền của Đức. 

Trường hợp của Nga tạo ra trong nội bộ nước Đức một cuộc tranh cãi về sự 

cân bằng giữa giá trị và lợi ích, hay giữa “im lặng để đổi lấy khí đốt”.16 Vấn đề này 

đặc biệt khó khăn đối với Đức, một đất nước đã vượt qua các di sản của thời kì 

Quốc xã bằng việc trở thành một công dân quốc tế tốt và theo đuổi một chính sách 

đối ngoại luôn ưu tiên các quy chuẩn. Những nhà hoạch định chính sách Đức đã cố 

làm dịu đi căng thẳng giữa giá trị và lợi ích trong vấn đề Nga bằng cách nhấn mạnh 

vào di sản của chính sách hướng Đông (Ostpolitik). Đây cũng là phiên bản Đức của 

chính sách hòa dịu và can dự với Moscow mà người Đức cho rằng chính là yếu tố 

then chốt của giải pháp hòa bình nhằm giải quyết sự chia rẽ ở Đức và châu Âu 

trong Chiến tranh Lạnh. Frank-Walter Steinmeier đã nhắc đến việc làm mới mối 

quan hệ đối tác với Nga trong nhiệm kỳ đầu trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao 

Đức của ông, từ năm 2005 đến năm 2009. Tiếp đó, người kế nhiệm ông là Guido 

Westerwelle cũng ủng hộ chính sách Wandel durch Handel (thay đổi qua thương 

mại- ND). Đức chỉ gia tăng quan điểm về nhân quyền và dân chủ ở Nga sau 3 sự 

kiện: sự gian lận trong bầu cử nghị viện Nga tháng 12/2011, việc Putin trở lại 

cương vị tổng thống năm 2012 và các biện pháp trừng phạt mạnh tay mà Moscow 

thi hành trong nước sau khi can thiệp vào Ukraine. Ngay cả khi đó, những lý lẽ ủng 

hộ Wandel durch Handel và sự cần thiết phải tiếp tục đối thoại với Nga vẫn chiếm 

ưu thế, càng mở rộng khoảng cách giữa chính sách ưu tiên quan hệ kinh tế và 

những tuyên bố công khai của bà Merkel cũng như của những quan chức khác 

trong chính phủ và đảng của bà này.  

Vấn đề Ukraine đã đẩy sự căng thẳng này đến giới hạn, khi Merkel đưa ra 

hàng loạt các tuyên bố cứng rắn và cảnh báo rằng các hành động của Putin sẽ đặt 

Nga vào nguy cơ phải hứng chịu “những thiệt hại nặng nề, cả về kinh tế và chính 

trị”. Trong khi Đức là yếu tố then chốt dẫn đến sự ngần ngại ban đầu của EU trong 

việc đưa ra cấm vận, những cân nhắc về kinh tế cũng đóng vai trò hết sức quan 

trọng trong chính sách của Nga đối với các nước châu Âu khác, kể cả Vương quốc 

Anh (thỏi nam châm hút tiền từ giới thượng lưu Nga) hay Pháp (nước bán 2 tàu tấn 

công đổ bộ lớp Mistral, vốn không nằm trong diện bị cấm vận, cho Nga), Ý và Hà 

Lan. Những sự so sánh nông cạn tình hình hiện nay với Chiến tranh lạnh đã bỏ qua 

mặt địa kinh tế này và xem nhẹ bản chất hiện tại của mối quan hệ giữa phương 

Tây với Nga và với những chính phủ độc đoán nhưng có ý nghĩa quan trọng trong 

kinh tế toàn cầu như Trung Quốc. 
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Ý nghĩa bên ngoài trường hợp của Nga 

Về tổng thể, cách Đức tiếp cận vấn đề Nga phù hợp với mô hình địa kinh tế, với 

một ngoại lệ là Berlin đã không sử dụng sức mạnh kinh tế để áp đặt ý muốn của 

mình lên Moscow cho đến khi khủng hoảng Ukraine bùng nổ. Ngay cả lúc đó, chính 

việc Moscow xâm phạm trật tự an ninh ở châu Âu chứ không phải chính phủ độc 

đoán ở Nga đã thúc đẩy Đức đi đến một lệnh cấm vận, bởi vì nó đã phá vỡ môi 

trường chiến lược tổng thể ở châu Âu, đe dọa trực tiếp đến ổn định khu vực.17  Nếu 

cách tiếp cận này được áp dụng cho cả những trường hợp khác, Đức sẽ tiếp tục bị 

thúc đẩy bởi những lợi ích kinh tế được xác định là lợi ích quốc gia của nước này. 

Khu vực kinh tế tư nhân sẽ ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn trong việc điều 

chỉnh hướng đi của Đức. Hầu hết các nghiên cứu về hệ thống chính trị quốc tế 

đang biến đổi, kể cả những nghiên cứu của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ và Viện 

Nghiên cứu An ninh EU (EUISS), đều kết luận rằng các tập đoàn sẽ đóng vai trò lớn 

hơn trong thế giới hậu Westphalia. Theo EUISS:  

“Các chủ thể phi nhà nước, đặc biệt là các mạng lưới xã hội dân sự và các tập 

đoàn tư nhân trong nước cũng như xuyên quốc gia sẽ đóng vai trò then chốt 

trong các thập kỷ tới. Sức mạnh và ảnh hưởng của các tổ chức này sẽ lớn hơn 

nhiều chính phủ, và có thể sẽ tạo ra những hình thức quản lý và hành động công 

dân mới”.18 

Ở Đức, động lực này càng trở nên rõ ràng khi mà quốc gia này căm ghét sử dụng 

vũ lực. Dù vậy, tương tự như quân sự, ảnh hưởng kinh tế cũng là một loại hình 

“sức mạnh cứng”. Nếu trong Thế chiến thứ hai, Đức đã đánh chiếm Hy Lạp bằng 

quân sự thì giờ đây Berlin tác động đến những quyết định then chốt về kinh tế, xã 

hội và chính trị của nước này bằng ảnh hưởng kinh tế. Dĩ nhiên tồn tại một sự khác 

biệt về mặt đạo đức và trong tính chất của hai cách tiếp cận, nhưng hiệu quả của 

chúng lại khá tương đồng. 

Đại Công ty Đức (Germany Inc.) có tầm nhìn và các mối quan hệ toàn cầu, 

nhưng liệu nó có khả năng sở hữu một chính sách đối ngoại? Dù Merkel bị phê 

phán một cách thích đáng vì không có được một tầm nhìn chiến lược (về mặt này 

bà là điển hình cho hầu hết giới chính trị gia ở Đức) thì giám đốc điều hành các tập 

đoàn lớn của Đức cũng hiếm khi có một cái nhìn nhất quán và toàn diện về thế giới 

ngay cả khi họ thường xuyên làm việc trong môi trường toàn cầu. Joseph Nye đã 

lưu ý rằng quyền lực kinh tế rất khó để thực thi trên phạm vi toàn cầu, vì bộ phận 

đưa ra quyết sách của nó bị phân tán đến cấp độ công ty và hộ gia đình.19 Trong 

khi lãnh đạo các công ty biết những yêu cầu cần có khi cạnh tranh trong một thị 
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trường toàn cầu khắc nghiệt, mối quan tâm của họ thường cục bộ và bị giới hạn, 

ngay cả khi nhiều cơ sở kinh doanh lớn đã chú trọng đến việc định hướng dài hạn. 

Các hãng Daimler, Siemens và E.ON phải lên kế hoạch trước ít nhất 10 năm, và với 

các hãng chế tạo máy bay như Airbus, con số này là 30 năm. Tương tự, các dự án 

về năng lượng và cơ sở hạ tầng đòi hỏi đầu tư khổng lồ với kết quả chỉ thấy được 

trong dài hạn. Việc hội nhập vào kinh tế toàn cầu về mặt chuỗi sản xuất và phân 

phối (kể cả nhu cầu phải nhập hầu hết nguyên liệu) khiến các cơ sở này ưa thích 

một cách tiếp cận thận trọng: tạo càng ít kẻ thù càng tốt nhằm giữ hình ảnh của 

một đối tác kinh tế đáng tin cậy. Berlin phải dành ưu tiên cho các lợi ích kinh tế vì 

tầm quan trọng của chúng đến kết quả bầu cử và đến ảnh hưởng của Đức trên thế 

giới. 

 

Căng thẳng Đức – Mỹ xung quanh vấn đề Nga 

Chủ nghĩa hiện thực thương mại vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Đức đã cho thấy khả 

năng từ bỏ lợi ích kinh tế trước mắt khi đối mặt với các vấn đề chiến lược lâu dài, 

như khi nước này thực thi lệnh trừng phạt của phương Tây lên xuất khẩu dầu của 

Iran. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng chính sách đó cũng bị tác động bởi nhiều yếu 

tố hoàn toàn khác biệt với quan hệ Đức – Nga hiện nay như: hình tượng tiêu cực 

của Iran trong công chúng Đức, lợi ích kinh tế tương đối nhỏ từ Iran, lo lắng về vấn 

đề phổ biến vũ khí hạt nhân và sức ép ngoại giao từ Israel. Ngay cả như vậy, các 

quan chức Mỹ đã gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo Đức 

thực hiện theo các biện pháp này.  

Trong khủng hoảng Ukraine, chủ nghĩa hiện thực thương mại Đức chỉ cho 

phép nước này sử dụng các biện pháp kinh tế để đáp trả lại hành động quân sự của 

Nga. Chiến lược mà Đức, cũng như Mỹ, dành cho nước Nga đã phá sản và cả hai 

nước này sẽ phải tìm kiếm một cách tiếp cận mới. Ở Mỹ, dường như tranh cãi chỉ 

xoay quanh hai phía: một bên muốn có một chiến lược kiềm chế mới cũng như một 

cách tiếp cận tịnh tiến và có điều kiện nhằm vào kinh tế Nga; bên kia lại hướng đến 

một chính sách trừng phạt hung hăng hơn, gia tăng viện trợ quân sự cho chính phủ 

Ukraine và triển khai thêm lực lượng NATO ở Đông Ba Lan và các nước Baltic.20  

Đối với Đức, một chiến lược kiềm chế và cắt đứt quan hệ với Nga sẽ khó xảy ra, 

không chỉ vì trong quan hệ với nước khác, từ lâu Đức luôn miễn cưỡng khi phải sử 

dụng kinh tế làm đòn bẩy cho mục đích chính trị mà còn vì sự gần gũi về địa lý với 

Nga và di sản của chính sách hướng Đông (Ospolitik) ưu tiên đối thoại hơn đối đầu. 

Một số nhà hoạch định chính sách Mỹ muốn dồn Putin vào chân tường nhằm buộc 

ông này phải nhượng bộ trong vấn đề Ukraine, nhưng với Đức đây không phải là 
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một lựa chọn hợp lí vì Nga là một láng giềng lớn của Berlin; hơn nữa, lợi ích kinh tế 

của Đức tại Nga lớn hơn tại Ukraine rất nhiều. Một sự dàn xếp về Ukraine sẽ đòi hỏi 

người Đức và người Nga phải làm mọi thứ có thể để ngăn Putin không làm tệ hơn 

tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà ông này đã tự đưa mình vào. 

Một nước Đức địa kinh tế nhận định rằng kinh tế sẽ có tác dụng lớn hơn 

quân sự, không phải trước mắt thì cũng về trung hạn, và sự phụ thuộc của Nga vào 

các thị trường khác rồi cũng sẽ kiềm chế nước này trong việc đẩy đối đầu đi xa 

hơn. Trong khi công chúng và truyền thông Đức nằm trong số những người chỉ 

trích Putin mạnh mẽ nhất, thậm chí vượt cả Ba Lan và Mỹ, họ vẫn duy trì tư duy 

thực dụng trong vấn đề sử dụng biện pháp trừng phạt, và miễn cưỡng ủng hộ các 

biện pháp mạnh tay hồi tháng 7 năm 2014 dù lo sợ rằng chúng sẽ tác động xấu 

đến kinh tế Đức. 21 Về trung hạn, Đức sẽ tiếp tục phụ thuộc vào năng lượng từ Nga 

vì cả khí đốt từ Mỹ cũng như tài nguyên ở châu Âu cũng không thể thay thế nguồn 

cung này ít nhất là trong một thập kỷ tới. Dù có thể sẽ có những điều chỉnh trong 

Energiewende, khó có khả năng các chính phủ Đức sau này sẽ quay lại với năng 

lượng hạt nhân nhằm giảm bớt phụ thuộc vào năng lượng từ Nga. Joe Kaeser, chủ 

tịch tập đoàn công nghệ khổng lồ Siemen, đã khẳng định với Putin về cam kết dài 

hạn của công ty này trong việc đầu tư vào Nga vào tháng 3 năm 2014, cùng thời 

điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm châu Âu nhằm thuyết phục Merkel 

ủng hộ lệnh cấm vận Moscow. Gazprom (Tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Nga- ND) 

vẫn đang thực hiện kế hoạch thâu tóm Wingas, công ty Đức dẫn đầu trong dự trữ 

và phân phối khí đốt. Đáng chú ý là những lệnh cấm vận một phần lên Nga được 

sự ủng hộ của giới thương gia Đức, kể cả Hội đồng quan hệ kinh tế Đông Âu và 

Liên minh Công nghiệp Đức, nhưng chính sách dài hạn sẽ được quyết định dựa trên 

môi trường đầu tư tại Nga và hành động của Putin tại Ukraine. Các công ty Đức sẽ 

tìm mọi cách để hạn chế thiệt hại về thương mại và sẽ bắt tay với các đối tác kinh 

tế ở Nga để hàn gắn mối quan hệ sớm nhất có thể. 

Hành động của bà Merkel cũng bị kiềm chế bởi tư tưởng chống Mỹ đang gia 

tăng ở Đức, vốn bắt nguồn từ vụ Snowden và những tiết lộ mới về chương trình 

gián điệp của Mỹ tại nước này. Nhiều người Đức cảm thấy bị phản bội và mất niềm 

tin vào chính sách Mỹ. Tuy vậy Washington đã đánh giá thấp mức độ của sự giận 

dữ và ngờ vực này, điều này gây ra nhiều khó khăn cho bà Merkel trong việc ủng 

hộ cách tiếp cận của Obama với Moscow. Dù hiện nay các nước đã đạt được sự 

thống nhất về biện pháp trừng phạt Nga thì vẫn luôn tồn tại khả năng sẽ xuất hiện 

một sự chia rẽ sâu sắc giữa Washington và Berlin về chính sách với Nga. Trong 

Chiến tranh Lạnh, dù có những bất đồng đáng kể về chính sách với Liên Xô và 

chính sách giảm bớt đối đầu, cuối cùng Tây Đức luôn đứng về phía Mỹ vì những bất 
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đồng này luôn được kìm hãm bởi những nhu cầu chiến lược của hai bên. Dấu hiệu 

đầu tiên của bất hòa thực sự xuất hiện khi mà Thủ tướng Gerhard Schroder đứng 

về phía Moscow và Paris, phản đối chiến dịch xâm lược Iraq của chính quyền W. 

Bush năm 2003. Giờ đây Schroder nằm trong hội đồng quản trị Nord Stream (Dòng 

chảy phương Bắc), công ty hợp tác với Gazprom trong dự án đường ống dẫn dầu 

Nord Stream, vốn nhận được sự chào mừng của Putin cả lúc khủng hoảng Ukraine 

đang kề cận cũng như lúc Crimea đã được sáp nhập. Việc Đức thường xuyên nhắc 

đến các sự kiện năm 1914 trong khi thảo luận về vấn đề này phản ánh mối lo ngại 

rằng Mỹ sẽ lại đẩy nước này vào tình huống leo thang xung đột với Nga. Tất các 

những yếu tố này làm gia tăng khả năng chủ nghĩa hiện thực thương mại sẽ tiếp 

tục là nét chủ đạo trong cách Đức tiếp cận Nga và các cường quốc mới nổi khác, đi 

kèm với những hậu quả khó đoán trước cho mối quan hệ Đức – Mỹ. 

 

Stephen F.Szabo là Giám đốc Điều hành của TransAtlantic Academy, Washington 
DC, và là tác giả của tác phẩm “Germany, Russia and the Rise of Geo-economics” 

(Đức, Nga và sự trỗi dậy của địa kinh tế) sắp được nhà xuất bản Bloomsbury ấn 
hành năm 2014. 
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