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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Từ những năm 80 của thế kỷ XX đến hơn một thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, 

thế giới chứng kiến những biến động lớn về quan hệ quốc tế, có tác động mạnh mẽ đến 

tình hình khu vực và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của các quốc gia, trong đó có 

các nước ở khu vực Đông Bắc Á. Đây là giai đoạn cho thấy nhiều sắc thái đa chiều của 

Chiến tranh lạnh, đi từ tái đối đầu (đầu thập niên 80), hoà hoãn (giữa thập niên 80) cho 

đến kết thúc (cuối thập niên 80, đầu thập niên 90). Sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ 

nghĩa (XHCN) ở Liên Xô vào năm 1991 được ví như “hồi chuông khai tử” cho trật tự 

thế giới hai cực tồn tại gần nửa thế kỷ. Thế giới từ thời điểm này bước vào kỷ nguyên 

của hợp tác đi đôi với cạnh tranh. Đồng thời, xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá là chất 

xúc tác, góp phần tạo ra tính kết nối các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới. 

Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia láng giềng ở khu vực Đông Bắc Á, chia sẻ 

với nhau về không gian chiến lược và một số điểm tương đồng về văn hoá, đặc biệt là 

ảnh hưởng từ Nho giáo trong quá khứ. Suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, Nhật Bản và Hàn 

Quốc là đồng minh thân cận của Mỹ, nằm ở điểm “chốt chặn” ngăn chặn sự phát triển 

của chủ nghĩa cộng sản (CNCS) khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, một 

nghịch lý rằng mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản chưa bao giờ thực sự hoà thuận, 

thậm chí có những lúc khá căng thẳng. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong 

đó quan trọng nhất là từ những “di sản quá khứ” chiếm đóng bán đảo Triều Tiên của 

Nhật Bản (1910 - 1945) và tranh chấp, bất đồng về chủ quyền lãnh thổ. 

Hàn Quốc và Nhật Bản trong hơn ba thập niên gần đây đã trải qua nhiều biến 

động về kinh tế và chính trị trong nước. Trong suốt gần hai thập niên, hai quốc gia 

này đã đạt được nhiều thành tựu trên lĩnh vực kinh tế trước khi lâm vào suy thoái 

nặng nề do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á 1997 - 1998. Về 

chính trị, đây là khoảng thời gian mà Hàn Quốc nỗ lực chuyển đổi từ nền chính trị 

độc tài sang dân chủ, trong khi đối với Nhật Bản, quốc gia này phải chứng kiến 

những xáo trộn nhất định khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) dần dần rơi vào khủng 

hoảng và mất đi vị thế độc tôn, đưa đến sự hình thành của hình mẫu chính phủ liên 

hiệp trong chính giới Nhật Bản sau Chiến tranh lạnh. Trên bình diện kinh tế, thập 

niên 80 chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của nền kinh tế Hàn Quốc được cụ thể hoá 
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qua “kỳ tích sông Hàn”, đặt nền tảng quan trọng cho sự phát triển về sau với tư cách 

là một trong những nền kinh tế hàng đầu châu lục. Trong khi đó, kinh tế Nhật Bản lại 

chứng kiến nhiều thăng trầm hơn khi đạt mức tăng trưởng cao vào giữa thập niên 80 

nhưng nhanh chóng lao dốc suốt hai thập niên sau đó. Trong khi Trung Quốc và các 

nền kinh tế đang phát triển khác có sự vươn lên mạnh mẽ vào những năm đầu của thế 

kỷ mới thì Nhật Bản có dấu hiệu chững lại bởi suy thoái và khủng hoảng. Mặc dù 

vậy, Nhật Bản vẫn duy trì được vị thế của một nền kinh tế lớn của thế giới. 

Những thay đổi sâu sắc trên các bình diện kinh tế, chính trị, an ninh khu vực 

cũng có những tác động mạnh mẽ đến chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và Nhật 

Bản. Xu thế hoà hoãn, hoà dịu, hợp tác và phát triển, lấy kinh tế làm trung tâm thay 

vì đối đầu về ý thức hệ và chính trị, ngoại giao như trước và cả các vấn đề đặt ra 

như sự trỗi dậy của Trung Quốc, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên… là 

những nhân tố thúc đẩy Hàn - Nhật nỗ lực gạt bỏ bất đồng, xích lại gần nhau hơn, 

mặc dù quá trình này đã và đang vấp phải nhiều trở ngại. 

Là hai trong số những quốc gia có nền kinh tế hàng đầu khu vực, tham gia và 

đóng góp tích cực vào các tổ chức liên kết kinh tế, chính trị an ninh khu vực và thế 

giới, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản có ảnh hưởng nhất định vào sự phát 

triển ở Đông Á nói chung. Đó là mối quan hệ vừa hợp tác, vừa cạnh tranh và bị tác 

động mạnh bởi sự can thiệp của các nhân tố bên ngoài, đặc biệt là từ các nước lớn 

và bối cảnh quốc tế, khu vực. 

Với những nét đặc thù như vậy, việc nghiên cứu quan hệ Hàn Quốc - Nhật 

Bản giai đoạn 1980 - 2013 trên hai bình diện kinh tế, chính trị thực chất để làm rõ 

sự vận động, tác động và bản chất của mối quan hệ này thông qua phân tích ảnh 

hưởng của các nhân tố bên trong và bên ngoài, qua đó góp phần nhận diện xu 

hướng quan hệ quốc tế ở Đông Bắc Á nói riêng và châu Á - Thái Bình Dương nói 

chung trong và sau Chiến tranh Lạnh. 

Việc nghiên cứu mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản còn góp phần giúp 

Việt Nam rút ra được những đối sách phù hợp trong quan hệ quốc tế, nhất là với 

Hàn Quốc và Nhật Bản. Bên cạnh đó, sự vươn lên của Hàn Quốc từ một nước kém 

phát triển, trở thành một “cường quốc bậc trung” (middle power), một thành viên 

của các quốc gia phát triển cũng là những kinh nghiệm quý gía cho Việt Nam trong 

quá trình phát triển đất nước. 
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Trên thực tế, đã có khá nhiều học giả trong và ngoài nước nghiên cứu về quan 

hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu 

mối quan hệ này trên hai bình diện quan trọng là kinh tế, chính trị, đặc biệt là trong 

giai đoạn mang tính chất “gạch nối”, trong và sau Chiến tranh lạnh vẫn chưa được 

quan tâm đúng mức. Trong đó, còn nhiều vấn đề khoa học cần được tiếp tục nghiên 

cứu sâu hơn, toàn diện hơn liên quan đến cơ sở hình thành quan hệ, thành tựu, hạn 

chế, đặc điểm và tác động đa chiều của mối quan hệ này. 

Xuất phát từ nhận thức đó, tác giả đã chọn đề tài: “Quan hệ kinh tế, chính trị 

Hàn Quốc - Nhật Bản (1980 - 2013)” làm đề tài Luận án Tiến sĩ thuộc chuyên 

ngành Lịch sử Thế giới, mã số 62.22.03.11. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Làm rõ quá trình vận động, phát triển của mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật 

Bản trong giai đoạn 1980 - 2013 trên hai phương diện chủ yếu là kinh tế và chính 

trị. Trên cơ sở đó rút ra những đặc điểm và đánh giá tác động của mối quan hệ này 

đối với từng chủ thể cũng như với khu vực Đông Bắc Á. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện các mục tiêu trên, luận án sẽ thực hiện những nhiệm vụ cơ bản 

như sau: 

- Phân tích những nhân tố tác động đến quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - 

Nhật Bản trong giai đoạn 1980 - 2013 gồm: Bối cảnh thế giới, khu vực, tình hình 

hai nước, yếu tố lịch sử tác động đến mối quan hệ này. 

- Làm rõ quá trình vận động của quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản trên hai lĩnh 

vực kinh tế, chính trị từ năm 1980 đến năm 2013. 

- Rút ra những đặc điểm, tác động của mối quan hệ này đối với sự phát triển 

của hai nước và với khu vực. 

3. Phạm vi nghiên cứu và nguồn tư liệu 

3.1. Phạm vi nghiên cứu 

Về mặt không gian, luận án tập trung nghiên cứu mối quan hệ kinh tế, chính trị 

song phương giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Bên cạnh đó, những biến đổi bên trong 

của Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như môi trường quốc tế luôn chuyển động, nhất là 

ở Đông Bắc Á, có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến quan hệ của hai nước… cũng 

được tập trung luận giải. 
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Về mặt thời gian, luận án chủ yếu tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa Hàn 

Quốc và Nhật Bản trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 2013. Ở đây, do 

chúng tôi chọn Hàn Quốc là chủ thể quan hệ, do đó, ở mốc mở đầu hay kết thúc dù có 

xem xét đến các sự kiện hay điểm nhấn trong quan hệ hai nước cũng như nghiên cứu 

bối cảnh quốc tế, khu vực cùng thời điểm nhưng chúng tôi vẫn nghiêng về các sự kiện 

tác động lớn đến quan hệ kinh tế, chính trị của Hàn Quốc đối với Nhật Bản nói riêng và 

thế giới nói chung. Theo đó, chung tôi chọn mốc mốc mở đầu của luận án là năm 1980, 

thời điểm Hàn Quốc có nhiều xáo trộn về mặt chính trị, xã hội, nhất là sau sự kiện 

Tổng thống Park Chung Hee bị ám sát (1979) và Chun Doo Hwan tiến hành đảo chính 

(12/1979), sau đó chính thức trở thành tổng thống Hàn Quốc (1980 - 1987). Điều này 

có những ảnh hưởng nhất định trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc với các nước 

đồng minh và láng giềng trong khu vực, trong đó có Nhật Bản 

Về mốc thời gian kết thúc, tháng 2 năm 2013 là thời điểm đánh dấu quá trình 

chuyển giao quyền lực ở Hàn Quốc, Tổng thống Lee Myungbak rời nhiệm sở, 

nhường chỗ cho người kế nhiệm là Park Geun Hye. Trải qua hơn 30 năm với 6 đời 

tổng thống, có thể thấy mỗi Tổng thống Hàn Quốc đều có những lập trường và 

chính sách khác nhau, do đó, để đánh giá mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

từ thời Tổng thống Chun Doo Hwan đến Lee Myungbak thông qua chính sách kinh 

tế - đối ngoại hay chính trị - ngoại giao, cần có một “độ lùi” lịch sử nhất định, và 

thời điểm năm 2013 là mốc thời gian thích hợp nhất. 

Về mặt nội dung, đề tài phân tích, tổng hợp tiến trình quan hệ song phương 

Hàn Quốc - Nhật Bản, chủ yếu về kinh tế và chính trị. Trong lĩnh vực kinh tế, tập 

trung vào nghiên cứu 3 khía cạnh chính là thương mại song phương, đầu tư trực tiếp 

(FDI) và viện trợ phát triển chính thức (ODA). 

Trên lĩnh vực chính trị có thể mở rộng ra chính trị - ngoại giao và chính trị - an 

ninh nhằm đảm bảo tính toàn diện của vấn đề nghiên cứu cũng như đưa ra được 

những ảnh hưởng của mối quan hệ này đến tình hình khu vực Đông Bắc Á nói 

chung và tình hình Nhật Bản, Hàn Quốc nói riêng. 

3.2. Nguồn tư liệu 

Tư liệu chính được sử dụng trong luận án bao gồm các nguồn sau: 

1. Các văn bản, thỏa thuận, hiệp định ký kết hợp tác, tuyên bố chung, tuyên bố 

chính thức giữa Hàn Quốc - Nhật Bản và các nước liên quan, những bài phát biểu 
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của các tổng thống, thủ tướng, quan chức bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, bộ thương 

mại; các tài liệu, văn bản chính thức về kinh tế, thương mại, đầu tư, chính sách 

ngoại giao, an ninh của các cơ quan, bộ liên ngành của Hàn Quốc và Nhật Bản, đã 

cung cấp những thông tin chinh thức có độ tin cậy cao và cần thiết cho luận án. 

2. Các công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo, sách tham khảo của các học 

giả trong và ngoài nước có liên quan đến nội dung luận án, nguồn tư liệu từ Thông 

tấn xã Việt Nam (TTXVN), hãng Thông tấn Hàn Quốc (Yonhap News Agency). 

3. Các công trình đăng trên những tạp chí chuyên ngành trong nước, các 

trang thông tin, trang báo uy tín của Mỹ, Anh; các trang truyền thông của Hàn 

Quốc và Nhật Bản. 

4. Các luận văn Thạc sĩ, luận án tiến sĩ ở trong và ngoài nước; các đề tài khoa 

học công nghệ cấp Bộ có liên quan. 

4. 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. 4.1. Phương pháp luận 

Luận án được thực hiện trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và lịch sử của chủ nghĩa Marx - Lenin trong việc phân tích, đánh giá các nội 

dung, đặc điểm, tính chất và tác động của các vấn đề, sự kiện lịch sử. Bên cạnh đó, 

chúng tôi vận dụng và quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng 

sản Việt Nam về các vấn đề quan hệ quốc tế để xem xét, nhận định về mối quan hệ 

kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản (1980 - 2013). 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Đây là một đề tài lịch sử nghiên cứu các vấn đề quốc tế và quan hệ giữa hai quốc 

gia trên bình diện kinh tế, chính trị nên phương pháp lịch sử đóng vai trò chủ đạo. Cụ 

thể, phương pháp lịch sử được sử dụng nhằm tái hiện lại tiến trình quan hệ kinh tế và 

chính trị hết sức phức tạp, đa dạng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản từ năm 1980 đến năm 

2013, làm rõ các vấn đề, dữ kiện xảy ra trong suốt tiến trình đó theo trình tự thời gian, 

Đồng thời, phương pháp logic được sử dụng nhằm rút ra được những khái quát cần thiết 

về cơ sở, thành tựu, hạn chế, bản chất, đặc điểm của quan hệ giữa hai quốc gia này. 

Bên cạnh đó, đề tài còn kết hợp thêm một số phương pháp liên ngành của 

ngành Quan hệ quốc tế như phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, đối chiếu, 

so sánh… Các phương pháp này góp phần hỗ trợ việc nhìn nhận và đánh giá dữ 

kiện, số liệu, thông tin trong đề tài một cách toàn diện và xác thực hơn. 
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5. Đóng góp của đề tài 

Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc thành quả nghiên cứu của các công trình trong 

và ngoài nước, luận án có những đóng góp sau đây: 

5.1. Về mặt khoa học 

Thứ nhất, luận án là công trình sử học, nghiên cứu tương đối có hệ thống và 

toàn diện về sự tiến triển của mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản trên hai lĩnh vực 

kinh tế và chính trị. Từ đó, rút ra những đặc điểm, bản chất và đánh giá tác động 

của mối quan hệ này đối với Hàn Quốc, Nhật Bản và khu vực Đông Bắc Á. 

Thứ hai, luận án làm rõ đặc điểm và chỉ ra tác động của mối quan hệ kinh tế, 

chính trị giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đối với hai chủ thể và khu vực Đông Bắc Á. 

Thứ ba, luận án góp phần nghiên cứu, hiểu rõ và sâu hơn về lịch sử Hàn Quốc 

nói riêng và quan hệ của Hàn Quốc với một số nước trong khu vực nói chung. Luận 

án sẽ là tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy và học tập của sinh viên, học viên 

và những ai quan tâm đến lịch sử Hàn Quốc. 

5.2. Về mặt thực tiễn 

Thứ nhất, luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giảng viên, cán bộ 

nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên ngành Lịch sử và cho những ai 

quan tâm đến lịch sử, quan hệ quốc tế của Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Thứ hai, từ những kinh nghiệm lịch sử trong quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc 

- Nhật Bản, trong một chừng mực nhất định, luận án sẽ góp phần cung cấp những cơ sở 

khoa học và thực tiễn cho các nhà hoạch định, lãnh đạo xây dựng những đối sách phù 

hợp trong quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong khu vực, nhất là đối với 

Hàn Quốc và Nhật Bản - hai đối tác chiến lược của Việt Nam hiện nay. 

6. Bố cục của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung chính 

của luận án bao gồm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2. Các nhân tố tác động đến quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc 

- Nhật Bản (1980 - 2013) 

Chương 3. Tiến trình quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản từ 

năm 1980 đến năm 2013. 

Chương 4. Một số nhận xét về quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật 

Bản (1980 - 2013) 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tình hình nghiên cứu vấn đề ở trong nước 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu có liên quan (ở mức độ nhất định) đến quan hệ 

kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản 

Nhóm thứ nhất: Các công trình nghiên cứu tổng quan về Hàn Quốc và Nhật 

Bản và một số vấn đề liên quan đến hai nước trên bình diện khu vực. Đối với nội 

dung này, đa phần các công trình đều tập trung trình bày những hiểu biết, nhận thức 

chung về Hàn Quốc và Nhật Bản trên nhiều khía cạnh, trong đó có kinh tế, chính trị, 

xã hội, đặc biệt là quá trình và những thành tựu công nghiệp hóa cùng những đóng 

góp quốc tế của hai quốc gia này. Tiêu biểu có thể kể đến “Hàn Quốc - đất nước & 

con người” (2010) của Kiến Văn - Nguyễn Anh Dũng; “Hàn Quốc: Lịch sử & văn 

hóa (1996)” do Trường Đại Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội biên soạn; “Lịch 

sử Nhật Bản” (1997) do Phan Ngọc Liên chủ biên. Đây có thể xem là những công 

trình cung cấp những thông tin và cái nhìn bao quát về mọi phương diện của Hàn 

Quốc và Nhật Bản. Công trình “Xã hội Hàn Quốc hiện đại” (2008) do Đại học 

Quốc gia Seoul và Đại học Quốc gia Hà Nội cùng biên soạn đã dành nhiều thời 

lượng để miêu tả về sự phát triển của xã hội Hàn Quốc từ truyền thống đến hiện đại, 

trong đó nhấn mạnh đến những biến chuyển về mặt kinh tế, chính trị Hàn Quốc qua 

từng giai đoạn, thời kỳ khác nhau. Một nghiên cứu khác của tác giả Hoàng Văn 

Hiển: “Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961 - 1993) và kinh 

nghiệm đối với Việt Nam” (2008) đã đi sâu phân tích quá trình công nghiệp hóa dựa 

vào khai thác thị trường thế giới và liên kết quốc tế của Hàn Quốc, trong đó không 

thể không nhắc đến vai trò của Nhật Bản như là một trong những nhân tố then chốt 

bên cạnh Mỹ, kích thích và thúc đẩy nền kinh tế Hàn Quốc phát triển và đạt đến giai 

đoạn “cất cánh” vào giữa những năm 90 của thế kỷ XX. Công trình “Khái luận về 

kinh tế - chính trị Hàn Quốc” do Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc biên soạn tập 

trung nghiên cứu sự chuyển đổi kinh tế, xã hội Hàn Quốc kể từ khi lập quốc với 3 

trụ cột chính: Một là, hiện đại hoá kinh tế; Hai là, dân chủ hoá chính trị; Ba là, toàn 
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cầu hoá ngoại giao. Từ đó, cho thấy những nỗ lực trong điều chỉnh chính sách kinh 

tế, chính trị và ngoại giao của Hàn Quốc qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này có tác 

động nhất định đến quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và các nước trong khu vực. 

Bên cạnh đó, hai công trình “Chính trị khu vực Đông Bắc Á (2007) của tác giả 

Trần Anh Phương và Quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” 

(2014) của tác giả Phạm Quang Minh lại có cái nhìn bao quát hơn đứng trên góc độ 

quan hệ quốc tế, đã làm rõ vai trò, vị trí của Nhật Bản trong khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương trên mọi phương diện, nhất là kinh tế, chính trị - an ninh. Qua đó, cung 

cấp những thông tin về tình hình tổng quan khu vực này nói chung và Đông Bắc Á 

nói riêng, về quá trình hợp tác cũng như những tranh chấp mâu thuẫn giữa các chủ 

thể và một số vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Ngoài ra, những công trình đáng chú ý khác như “Một số vấn đề cơ bản về hợp tác 

ASEAN+3” (2008) do Nguyễn Thu Mỹ chủ biên, công trình “Quan điểm của Nhật 

Bản về liên kết Đông Á trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế” 

(2007) của Trần Quang Minh hay đề tài cấp Bộ: “Vai trò và tác động của Nhật Bản 

trong hợp tác và phát triển ở châu Á trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011 - 

2020” (2009) do Ngô Xuân Bình làm chủ nhiệm đã đi vào phân tích vai trò của 

Nhật Bản hoặc Hàn Quốc trong tiến trình hợp tác Đông Á. Đặc biệt, công trình của 

tác giả Nguyễn Thu Mỹ đã nêu bật mục đích, vai trò và những đóng góp của cả hai 

chủ thể này trong quá trình hoạch định đường lối phát triển đối với Hợp tác 

ASEAN+3. 

Các công trình chung kể trên cung cấp cái nhìn tổng quan và những thông tin 

cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị Hàn Quốc, Nhật Bản trong từng giai đoạn cụ 

thể, giúp tác giả có những hình dung đầu tiên về quá trình phát triển và những bước 

ngoặt, sự thay đổi của hai quốc gia này. 

Nhóm thứ hai: Các công trình nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Hàn 

Quốc và Nhật Bản và sự điều chỉnh chính sách kinh tế đối ngoại, chính trị và an 

ninh của hai quốc gia này trước những biến chuyển của tình hình quốc tế và khu 

vực. Tiêu biểu nhất là tác phẩm “Hàn Quốc với khu vực Đông Á sau Chiến tranh 

lạnh và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc” (2009) do Nguyễn Hoàng Giáp chủ biên. 

Tác giả đã chỉ ra những khác biệt rõ rệt về chính sách đối ngoại của Hàn Quốc với 

một số chủ thể chính trị tiêu biểu trong khu vực trong và sau Chiến tranh lạnh, đặc 
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biệt là với Trung Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và các nước ASEAN. Sự 

điều chỉnh này chủ yếu dựa trên các nhân tố khách quan và chủ quan như sự thay 

đổi của hoàn cảnh thế giới và khu vực sau Chiến tranh lạnh; nhu cầu hợp tác kinh tế 

của Hàn Quốc và những toan tính chiến lược của các nước lớn đối với bán đảo 

Triều Tiên. Từ đó, đúc kết trọng tâm mối quan tâm của Hàn Quốc trong điều kiện, 

bối cảnh mới là :“ Chú trọng đến quan hệ hợp tác kinh tế, mà trước hết và chủ yếu 

là kinh tế thương mại và đầu tư, hơn là quan hệ hợp tác an ninh” với các nước 

Đông Nam Á. Tác giả cho rằng, tựu trung lại chính sách đối ngoại của Hàn Quốc 

vẫn hướng tới việc phát triển kinh tế, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị với 

các nước trong khu vực và giải quyết hòa bình các vấn đề chính trị - an ninh. 

Liên quan đến nhóm nghiên cứu này còn có những bài viết của các tác giả đăng 

trên những tạp chí nghiên cứu chuyên ngành như “Toàn cầu hoá và chính sách ngoại 

giao kinh tế của Hàn Quốc trong thập niên cuối thế kỷ XX” (2008) của Trần Thị 

Duyên. Bài viết tập trung phân tích những nét mới trong chính sách ngoại giao kinh 

tế của Hàn Quốc trong bối cảnh mới, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền 

tệ năm 1997 - 1998. Từ đó, đề ra những nguyên tắc của chính sách phát triển kinh tế - 

xã hội trong thời đại toàn cầu hoá. Một công trình khác đáng chú ý là “Củng cố quan 

hệ với Mỹ và Nhật Bản - Một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc” 

(2010) của tác giả Nguyễn Thị Ngọc đề cập đến chính sách đối ngoại thực dụng của 

Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Lee Myung Bak, hay còn gọi là “MB doctrine” trên 

các khía cạnh quan hệ với Mỹ và Nhật Bản, bao gồm cả những thành tựu và thách 

thức của hai mối quan hệ được xem là chủ chốt và quan trọng này. 

Ngoài ra, còn có một số các bài viết đề cập đến những nội dung trọng tâm 

trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và Nhật Bản qua nhiều giai đoạn như 

“Một số nét mới trong chính sách của Nhật Bản đối với khu vực Đông Á” (2006) 

của Đinh Thị Hiền Lương; “Tìm hiểu chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Thế 

chiến thứ hai đến nay” (2005) của Trần Anh Phương; “Chính sách đối ngoại của 

Nhật Bản tại châu Á” (2007) của Đỗ Trọng Quang; “Chính sách của Nhật Bản đối 

với bán đảo Triều Tiên sau Chiến tranh lạnh” (2006) của Hà Mỹ Hương.... Các 

công trình, bài viết trên một mặt đưa ra những thông tin về những thay đổi trong 

chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và Nhật Bản, mặt khác có những đánh giá, phân 

tích riêng về nguyên nhân của sự thay đổi này. 
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1.1.2. Các công trình nghiên cứu đề cập trực tiếp đến quan hệ Hàn Quốc - Nhật 

Bản nói chung và quan hệ kinh tế, chính trị nói riêng 

Nhóm này bao gồm các công trình nghiên cứu về quan hệ Hàn Quốc - Nhật 

Bản hoặc các công trình chuyên biệt liên quan đến các mảng, vấn đề trong mối 

quan hệ kinh tế, chính trị - ngoại giao, chính trị - an ninh của Hàn Quốc và Nhật 

Bản. Một trong những công trình của nhóm này là cuốn “Giải mã chính sách của 

Hàn Quốc đối với Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh lạnh đến đầu thế kỷ XXI” của 

Phan Thị Anh Thư. Công trình tập trung vào nghiên cứu quan hệ Hàn Quốc và Nhật 

Bản kể từ sau Chiến tranh lạnh đến đầu thế kỷ XXI trên cơ sở phân tích chính sách 

đối ngoại của Hàn Quốc với Nhật Bản qua từng đời tổng thống. Một công trình 

khác đáng chú ý là Đề tài cấp Viện của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á “Quan hệ 

Nhật Bản - Hàn Quốc trong thập niên 90” do Hoàng Minh Hằng làm chủ nhiệm. 

Đây được xem là công trình thể hiện tương đối đầy đủ và chi tiết về quan hệ của hai 

chủ thể này kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc cho đến những năm cuối thập 

niên 90 trên các phương diện, trong đó có kinh tế và chính trị - ngoại giao. Tiếp 

đến, luận văn “Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sau Chiến tranh lạnh” của Trần Thị 

Duyên là công trình có sự kế thừa từ đề tài của tác giả Hoàng Minh Hằng, phân tích 

mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực kể từ khi Chiến tranh 

lạnh kết thúc cho đến thời điểm năm 2011. Hai công trình này chủ yếu phân tích 

mối quan hệ này dưới góc nhìn từ phía Nhật Bản. 

Ngoài ra, còn có thể kể đến những bài viết đăng trên các tạp chí chuyên 

ngành về hợp tác kinh tế Đông Bắc Á nói chung và Hàn Quốc - Nhật Bản nói 

riêng như “Thấy gì trong thâm hụt thương mại của Hàn Quốc với Nhật Bản trong 

những năm gần đây” (2009) của Đặng Quý Dương; “Mô hình đàn nhạn bay và vị 

trí của Nhật Bản trong mạng lưới sản xuất vùng Đông Á” (2008) của Dương Minh 

Tuấn… và một số bài viết liên quan như “Quan hệ hợp tác kinh tế của Hàn Quốc 

và các nước trong khu vực Đông Bắc Á: Tình hình và triển vọng” (2005) của Võ 

Hải Thanh; “Đông Bắc Á - Khu vực hợp tác kinh tế mới của thế kỷ XXI” (2000) 

của tác giả Hồ Châu. 

Trên lĩnh vực chính trị: mối quan hệ chính trị - ngoại giao, chính trị - an ninh 

giữa Hàn Quốc và Nhật Bản chủ yếu được đề cập trong bối cảnh chung của tình 

hình khu vực. Tiêu biểu có bài viết “Tranh chấp nhóm đảo Takeshima/Dokdo trong 
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quan hệ Nhật - Hàn và ảnh hưởng của nó đến môi trường an ninh Đông Á” (2006) 

của Hoàng Minh Hằng. Ngoài ra, bài viết “An ninh Đông Bắc Á: Biến động - Thách 

thức và Triển vọng” (2006) của Trần Bá Khoa cũng dành một phần phân tích về 

những vấn đề an ninh nổi cộm ở khu vực Đông Bắc Á có ảnh hưởng đến mối quan 

hệ Hàn Quốc - Nhật Bản như tranh chấp đảo Dokdo/Takeshima hay vấn đề hạt nhân 

trên bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, nguồn thông tin chính thống mà chúng tôi 

tiếp cận được về các nhóm chủ đề này chủ yếu thông qua các Tư liệu tham khảo đặc 

biệt, Tài liệu tham khảo hằng ngày của TTXVN từ năm 1976 đến năm 2013. Các tư 

liệu này là nguồn thông tin quan trọng bổ sung cho quá trình nghiên cứu và phân 

tích dữ kiện của luận án. 

1.2. Tình hình nghiên cứu vấn đề ở nước ngoài 

Quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản nói chung và đặc biệt trên hai lĩnh vực kinh tế, 

chính trị nói riêng là chủ đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu, phân tích, đánh giá của 

nhiều học giả nước ngoài, đặc biệt là các học giả Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Các 

công trình này thường được đăng tải thường xuyên trên các tạp chí như Korea 

Focus, Japan Focus, tạp chí của các viện nghiên cứu trực thuộc trường đại học của 

Hàn Quốc, Nhật Bản như Asia Pacific Center (thuộc đại học Hanyang), Pacific 

Focus (Đại học Inha), Institute for Advanced Studies (Đại học Tokyo), thời báo 

New York Times... Do đó, lượng thông tin và tài liệu về vấn đề này khá đa dạng và 

phong phú. Trên cơ sở nguồn tư liệu tiếp cận được, tác giả luận án có thể chia các 

công trình đã được các học giả nước ngoài tập trung nghiên cứu thành ba nhóm 

chính như sau: 

Nhóm thứ nhất: Nghiên cứu tổng thể về mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản. 

Đây là nhóm có số lượng công trình tương đối ít, chủ yếu tập trung vào giai đoạn từ 

khi bán đảo Triều Tiên bị Nhật Bản nô dịch (1910 - 1945) cho đến khoảng những 

năm 70, 80 của thế kỷ XX. Tiêu biểu cho nhóm nghiên cứu này có thể kể đến công 

trình “Japan and Korea in the 1990: From Antagonism to Adjustment” (1993) của 

tác giả Brian Bridges. Trong công trình này, B. Bridges trình bày về mối quan hệ 

giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên nói chung, Hàn Quốc nói riêng kể từ năm 

1910 đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX bao gồm chính sách đối ngoại của hai 

nước qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. Tác giả đã đi sâu vào 7 vấn đề chính 

trong quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc, trong đó có 3 điểm nổi bật: 1. Vấn đề về di sản 
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quá khứ; 2. Quan hệ chính trị và an ninh tay ba (Nhật Bản - Hàn Quốc - CHDCND 

Triều Tiên); 3. Sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế. Bên cạnh đó, có thể kể đến bài 

nghiên cứu “Japan and Korean Unification: Ambivalence and Pragmatism - 

Finding the Least Bad Option” (2015) của tác giả James R.Kendall được trình bày 

theo tiến trình lịch sử quan hệ giữa hai nước, kể từ khi Nhật Bản xâm lược bán đảo 

Triều Tiên vào thế kỷ thứ XVI cho đến năm 2015. Đây là công trình tập trung vào 

mối quan hệ giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên dựa trên việc phân 

tích sơ lược sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản qua từng thời kỳ. Các 

vấn đề được quan tâm chủ yếu trên hai phương diện lịch sử và chính trị - ngoại 

giao, chính trị - an ninh, còn bình diện kinh tế hầu như không được đề cập rõ nét. 

Có cùng cách tiếp cận với công trình trên là bài viết “Bilateral Relationship of the 

Republic of Korea and Japan” (2013) của Sang - Yeon Kim. Trong số những công 

trình nghiên cứu về quan hệ Hàn Quốc và Nhật Bản, xuất hiện một số công trình có 

những cách phân tích mới mẻ hơn của tác giả Victor D. Cha như “South Korean - 

Japanese Relations 1969 - 1979: Is There More Beyond Emotionalism” (1992) hay 

“Japan’s Grand Strategy on the Korean Peninsular: Optimistic Realism” (2000). 

Hai bài viết trình bày quan điểm, cách nhìn nhận của mình về mối quan hệ giữa hai 

chủ thể chính trị trên thông qua một nước thứ ba (third party). 

Ngoài ra, các công trình khái quát chung về quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản có 

thể đề cập đến như “Japan - Korea relations revisted” (2005) của Brian Bridges; 

“Japan - Korea Past, Present, and Future: From a Public Awareness Survey” 

(2011) của Kei Kono và Miwako Hara; “Japan - Korea Relations: Grappling on a 

Hillside?” (2012) của David Kang và Jiun Bang; “A New Era For Korea - Japan 

Relation: Seven Tasks For Bilateral Cooperation” do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc 

phát hành ngày 24 tháng 12 năm 2013; “Distance Neighbour?: Explaining Conflicts 

in Japanese - South Korean Relations” (2013) của Jonathan James Ence....Nhìn 

chung, các công trình và bài viết kể trên đã trình bày một cách tổng thể về quan hệ 

giữa Hàn Quốc và Nhật Bản xuyên suốt chiều dài lịch sử, đồng thời trình bày những 

dự đoán về triển vọng trong mối quan hệ song phương đầy phức tạp và mâu thuẫn 

này. Những tư liệu này góp phần giúp cho tác giả có những nhìn nhận đa chiều, 

toàn diện và sâu hơn về những vấn đề mang tính cốt lõi trong quan hệ Hàn - Nhật 

trên hai lĩnh vực chủ yếu là kinh tế và chính trị. 
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Nhóm thứ hai là các công trình nghiên cứu chuyên sâu về mối quan hệ kinh tế 

giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là một chủ đề tương đối rộng và đa dạng nên thu 

hút sự quan tâm và nghiên cứu của nhiều chuyên gia như Uk Heo, James B. Lewis, 

Terence Roehrig, Hidehiko Mukoyama… thể hiện qua số lượng công trình, bài viết. 

Nội dung của chủ đề này được khai thác cũng rất đa dạng, trải đều trên nhiều lĩnh 

vực: Kinh tế, thương mại, đầu tư, vay vốn hay việc ký kết FTA giữa Hàn Quốc với 

Nhật Bản hoặc sự hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.... 

Công trình “Korea’s Economic Miracle: The Crucial Role of Japan” (1997) 

của tác giả Robert Castley có thể coi là công trình nổi bật nhất, đúng như tên gọi đã 

thể hiện được vai trò và vị trí quan trọng của nhân tố Nhật Bản đóng góp vào sự 

phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc, nhất là kể từ khi hai quốc gia tiến hành bình 

thường hóa quan hệ đối ngoại vào năm 1965, mở đường cho quá trình hợp tác kinh 

tế mạnh mẽ hơn. Công trình đi sâu vào luận giải những điều chỉnh trong chính sách 

kinh tế của Nhật Bản trong bối cảnh những năm 60 của thế kỷ XX, đồng thời chỉ ra 

vai trò của Hàn Quốc trong chiến lược đối ngoại của Nhật Bản dựa trên 4 phương 

diện chính: 1. Nhân tố địa - chính trị; 2. Lợi ích kinh tế; 3. Cấu trúc công nghiệp; 4. 

Mô hình tương tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Công trình còn đi sâu làm rõ ảnh 

hưởng của Nhật Bản đối với kinh tế Hàn Quốc trên từng lĩnh vực cụ thể như công 

nghệ, thương mại, dệt may, công nghiệp nặng... đồng thời đề cập đến vai trò của 

chính phủ hai nước trong tiến trình hợp tác kinh tế. Một công trình khác đề cập đến 

quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản như “South Korea’s Rise: Economic 

Development, Power and Foreign Relations” (2014) của Uk Heo và Terence 

Roehrig. Đây là công trình của hai chuyên gia chuyên nghiên cứu về Hàn Quốc và 

Nhật Bản, đặc biệt là Terence Roehrig khi học giả này còn đóng góp vào công trình 

“East Asian Development Model: Twenty-first Century Perspectives” (2014) với bài 

viết “Japan - South Korea economic ties: Stablity and Grow through Discord”. 

Trong công trình viết chung của Uk Heo và Terence Roehrig, hai tác giả đi 

sâu nghiên cứu về quá trình hợp tác của Hàn Quốc với nhiều chủ thể trong khu vực 

và trên thế giới, trong đó có Nhật Bản. Tác giả đã nhận định quan hệ Hàn Quốc - 

Nhật Bản là mối quan hệ nước đôi (an ambivalent relationship) khi giữa hai quốc 

gia này luôn tồn tại những bất đồng khó giải quyết, nhưng lại rất cần thiết phải 

tương hỗ lẫn nhau vì sự phát triển của mỗi chủ thể và rộng ra là toàn khu vực. Công 
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trình phân tích những lợi ích thiết thực mà hợp tác kinh tế mang lại cho cả Hàn 

Quốc và Nhật Bản trên các phương diện chủ yếu là thương mại, đầu tư, văn hóa và 

du lịch. Đặc biệt, văn hóa ở đây được nhấn mạnh như một “giá trị xuất khẩu” mang 

tính kinh tế, nhất là đối với Hàn Quốc khi “làn sóng Hallyu” của quốc gia này tạo 

nên những dấu ấn không chỉ đối với các nước láng giềng mà còn cả trên thế giới. 

Chủ đề này cũng là đề tài thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu 

kinh tế hàng đầu, trong đó có Hidehiko Mukoyama, chuyên gia kinh tế cao cấp 

thuộc khoa Kinh tế, viện Nghiên cứu Nhật Bản. Hai trong số những bài viết của ông 

đề cập đến quan hệ kinh tế Nhật Bản - Hàn Quốc mà tác giả luận án tiếp cận được 

là: Japan - South Korea Economic Relations Grow Stronger in a Globalzed 

Environment (2012) và The Impact of a Shaky Japan - South Korea on Economic 

Relations - What should Japan and South Korea Do Now?(2014). Những bài viết 

của Mukoyama dựa trên góc độ kinh tế để phân tích về những thuận lợi, khó khăn, 

thành tựu và hạn chế của quan hệ kinh tế Nhật Bản - Hàn Quốc trên nhiều phương 

diện, bao gồm cả những thách thức do biến động của tình hình kinh tế quốc tế cũng 

như sự điều chỉnh liên tục chính sách kinh tế đối ngoại của cả hai nước. 

Bên cạnh đó, cũng có những bài viết trình bày một vài khía cạnh chủ chốt 

trong quan hệ kinh tế giữa hai nước như: “Korea’s Economic Relation with Japan” 

của Kim Kyu Pan, “ Japan and Her Asian Neighbors in a Dynamic Perspective” 

(1987) và “Assessing a Japan - Korea Free Trade Agreement” (2001) của Ippei 

Yamazawa. Trong khi đó, các công trình như “Export Relationships among China, 

Japan, and South Korea” (2010) của Muqun Li, Wei Liu và Shunfeng Song; 

“Korea - Japan Economic Cooperation amid a New East Asian Integration with an 

Emphasis on FDI Flows” (2012) của hai tác giả Choong Yong Ahn và Sung Chun 

Jung hay “Risk in Japan’s Relations with China, South Korea and Taiwan” 

(2013)…là những công trình nghiên cứu quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Nhật Bản 

trong góc nhìn của mối quan hệ hợp tác tay ba Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc. 

Nhóm chủ đề thứ ba chuyên đi sâu vào nghiên cứu quan hệ chính trị giữa 

Hàn Quốc và Nhật Bản trong và sau Chiến tranh Lạnh. Một trong những công 

trình đáng chú ý nhất trong lĩnh vực này là “Japan and Korea: The Political 

Dimension” (1985) của tác giả Chong - Sik Lee. Đây là công trình khái quát hầu 

như toàn bộ các vấn đề chính trị nổi cộm trong quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản 
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trong giai đoạn trước năm 1985 như: 1. Di sản thời kỳ thuộc địa; 2. Sự xung đột 

giữa chính quyền Rhee Syngman và Nhật Bản; 3. Quá trình bình thường hóa và 

cộng sinh (symbiosis) về kinh tế; 4. Sự hình thành chính sách mới của Hàn Quốc 

trong xu thế hòa hoãn; 5. Những hạn chế trong mối quan hệ an ninh Nhật Bản - 

Hàn Quốc; 6. Vấn đề sách giáo khoa lịch sử; 7. Triển vọng của mối quan hệ Nhật 

Bản - Hàn Quốc. Việc giải quyết những khúc mắc về chính trị - ngoại giao; chính 

trị - an ninh giữa Hàn Quốc và Nhật Bản được trình bày thông qua việc bóc tách 

từng vấn đề riêng lẻ giúp cho công trình có được tính toàn diện. Đứng trên góc độ 

nhìn nhận từ phía Nhật Bản, tác giả công trình đã giải đáp 3 thắc mắc chính: 1. 

Hàn Quốc có ý nghĩa như thế nào đối với Nhật Bản; 2. Vị thế của Hàn Quốc trong 

quan điểm chính trị của Nhật Bản; 3. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến chính 

sách của Nhật Bản đối với Hàn Quốc. Đây cũng chính là những câu hỏi chung của 

nhiều học giả khi nghiên cứu về chủ đề này. 

Một công trình khác cũng đề cập đến quan hệ chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản 

là “South Korea since 1980” (2013) của hai tác giả Uk Heo và Terence Roehrig. 

Công trình cũng đã cung cấp những thông tin cơ bản về những vấn đề nổi cộm 

trong quan hệ chính trị - ngoại giao - an ninh giữa hai nước từ những năm 80 của 

thế kỷ XX, như vấn đề phụ nữ mua vui, sách giáo khoa lịch sử, vấn đề hạt nhân trên 

bán đảo Triều Tiên hoặc việc tranh chấp đảo Dokdo/ Takeshima. 

Bên cạnh các công trình sách chuyên khảo là những bài viết với nhiều chủ đề 

đa dạng liên quan đến cả chính trị - ngoại giao và chính trị - an ninh. Nhiều nhất 

trong số đó phải kể đến các bài viết về chủ đề tranh chấp đảo Dokdo/Takeshima 

giữa Hàn Quốc và Nhật Bản như: “Dispute over Territorial Ownership of Tokdo in 

the Late Choson Period” (1997) của Hoon Lee; “The Japanese Perception of 

Dokdo During the Opening of Ports” (1998) của Myung Chul Hyun; “Korea’s 

Territorial Sovereignty over Tokdo” (1998) của Hee Kwon park và Jong In Bae; 

“Dokdo in Old Maps” (1998) của Suh Myun Choe; “Dokdo or Takeshima? The 

International Law of Territorial Acquisition in the Japan - Korea island Dispute” 

(2005) của Sean Fern đăng trên Standford Journal of East Asian Affairs; “Why now 

is the time to resolve the Dokdo/Takeshima dispute” (2013) của Garret Bowman; 

“The Significance and Importance of the Dokdo Island to South Korea and Japan” 

(2013) của Jared Pizza…. 
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Ngoài ra, các vấn đề nổi lên trong quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản như tranh cãi 

về quan điểm nhìn nhận hình tượng ngôi đền Yasukuni, vấn đề nô lệ tình dục... 

cũng thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, tiêu biểu có các bài viết như: 

“True Stories of the Korean Comfort Women” (1996) của Korean Council for 

Women Draft for Military Sexual Slavery by Japan; “Yasukuni Shrine at the Heart 

of Japan's National Debate: History, Memory, Denial” (2007) của Takahashi 

Tetsuya; “Japan’s Yasukuni Shrine: Place of Peace or Place of Conflict?” (2006) 

của William Daniel Sturgeon; “Japan, the United States and Yasukuni 

Nationalism: War, Historical Memory and the Future of the Asia Pacific” (2008) 

của Mark Selden…. Ngoài ra, còn có một số bài viết đề cập về khía cạnh chính trị - 

an ninh như “Japan’s Security Interests in Korea” (1976) của Nathan White hay 

“The Role of Korea in Japanese Defense Policy” (2016) của James H.Buck... Các 

công trình trên tập trung trình bày vị trí và tầm quan trọng của Hàn Quốc trong 

chính sách an ninh của Nhật Bản, từ đó lý giải một phần nào đó vì sao hai quốc gia 

này thường xuyên có những xung đột dai dẳng và khó hòa giải, nhưng vẫn phải hợp 

tác trên nhiều phương diện. 

1.3. Một số nhận xét và vấn đề nghiên cứu tiếp tục đặt ra cho luận án 

Thông qua việc xem xét tình hình nghiên cứu về quan hệ kinh tế, chính trị 

Hàn Quốc - Nhật Bản giai đoạn 1980 - 2013, chúng tôi rút ra một số nhận xét 

chính như sau: 

- Thứ nhất, có khá nhiều công trình khoa học nghiên cứu về quan hệ giữa Hàn 

Quốc và Nhật Bản trên hai lĩnh vực kinh tế, chính trị. Những thành tựu của các tác 

giả đi trước đã cung cấp cho Nghiên cứu sinh hệ thống các quan điểm, số liệu, cách 

nhìn về sự vận động của mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản trên từng khía cạnh, 

lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, đa số các công trình tập trung chủ yếu vào từng lĩnh 

vực cụ thể như thương mại, đầu tư hay chính trị - ngoại giao hoặc tranh chấp lãnh 

thổ, phụ nữ mua vui… chứ hầu như chưa có một công trình nào phân tích một cách 

sâu rộng sự tương tác về kinh tế và chính trị trong quan hệ giữa hai quốc gia này. 

- Thứ hai, đa phần các bài viết, công trình nghiên cứu đã công bố chủ yếu 

nghiên cứu tập trung vào khoảng thời gian Hàn Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng 

(1910 - 1945), việc bình thường hóa quan hệ giữa Hàn Quốc - Nhật Bản vào năm 

1965 và sau năm 1991. Ít có công trình nào nghiên cứu quan hệ kinh tế, chính trị 
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giữa hai chủ thể này trong giai đoạn mang tính chất “gạch nối”, xuyên suốt cả trong 

và sau Chiến tranh Lạnh. 

- Thứ ba, các bài viết về quan hệ chính trị giữa Hàn Quốc và Nhật Bản có sự 

phân tuyến về mặt quan điểm, nhất là trong các tranh chấp. Các tác giả người Hàn 

Quốc và Nhật Bản có xu hướng bảo vệ lập trường và quyền lợi của dân tộc mình, 

trong khi các tác giả nước ngoài đa phần giữ quan điểm trung lập, phân tích nguyên 

nhân và đánh giá bản chất, đưa ra triển vọng cho mối quan hệ này. Tuy nhiên, vẫn có 

một số học giả có lập trường nghiêng về Hàn Quốc trong tranh chấp 

Dokdo/Takeshima, điển hình là tác giả Sean Fern với bài viết Dokdo or Takeshima? 

The International Law of Territorial Acquisition in the Japan - Korea island Dispute 

(2005). Do vậy, tác giả luận án nhận thấy cần có những quan điểm độc lập của cá 

nhân khi bàn về các vấn đề liên quan đến quan hệ chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản. 

Theo những tư liệu tiếp cận được, có thể nhận xét rằng số lượng các công trình 

của các tác giả Hàn Quốc về những tranh cãi lịch sử, chính trị nhiều hơn so với các 

tác giả Nhật Bản. Điều này có thể xuất phát từ nhận thức rằng những vấn đề liên 

quan đến “di sản quá khứ” với Hàn Quốc là nỗi đau chưa thể nào nguôi ngoai, còn 

với Nhật Bản là “vết nhơ” hạn chế đề cập đến. Đây cũng là một khía cạnh mà tác 

giả luận án có thể nghiên cứu sâu hơn để góp phần giải mã quan hệ Hàn Quốc - 

Nhật Bản trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. 

Nói tóm lại, các công trình, bài viết của các tác giả trong nước và quốc tế đã 

cung cấp những nguồn tư liệu tham khảo hết sức quý báu giúp tác giả luận án làm 

rõ quá trình vận động và bản chất của mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản trên hai 

bình diện kinh tế và chính trị từ năm 1980 đến năm 2013. Sự tương tác giữa kinh tế 

và chính trị, lợi ích quốc gia, dân tộc về chính sách đối ngoại của mỗi nước trong 

môi trường quốc tế Đông Bắc Á - Châu Á - Thái Bình Dương đầy biến động và hệ 

quả của mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản vào thời điểm mang tính “gạch nối”, 

xuyên suốt cả trước và sau Chiến tranh lạnh là những điểm nhấn của luận án. 
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CHƯƠNG 2. 

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG QUAN HỆ KINH TẾ,  

CHÍNH TRỊ HÀN QUỐC - NHẬT BẢN (1980 - 2013) 

 

2.1. Nhân tố bên ngoài 

2.1.1. Bối cảnh thế giới và khu vực Đông Bắc Á 

Những năm 80 của thế kỷ XX là thời điểm thế giới diễn ra nhiều sự kiện quan 

trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện chính trị và quan hệ quốc tế, trong đó 

đáng chú ý là sự căng thẳng trở lại của Chiến tranh lạnh sau một khoảng thời gian 

dài hoà hoãn (1971 - 1980) dẫn tới việc hai siêu cường Xô - Mỹ tiếp tục chạy đua 

vũ trang và cạnh tranh tầm ảnh hưởng trên quy mô lớn. Đông Á là một trong những 

khu vực nhận được sự quan tâm lớn nhất từ phía Mỹ trong chiến lược chống Liên 

Xô của quốc gia này. Dưới sức ép của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn là hai tiền 

đồn quan trọng trong hệ thống “trục và nan quạt” mà Mỹ thiết lập ở khu vực châu Á 

- Thái Bình Dương, và đều là đồng minh thân cận của Mỹ đã buộc phải nỗ lực thắt 

chặt mối liên minh suốt nhiều thập niên trước đó. 

Tình trạng leo thang của Chiến tranh Lạnh về cơ bản chấm dứt khi Mikhail S. 

Gorbachev lên nắm quyền ở Liên Xô từ năm 1985, đồng thời tiến hành một loạt cải 

cách, trước hết là trên lĩnh vực chính trị. Gorbachev đã cùng với Tổng thống Mỹ G. 

Bush (cha) tuyên bố kết thúc Chiến tranh lạnh vào năm 1989 ở Malta, được xem là 

một trong những sự kiện dẫn đến sự kết thúc của Chiến tranh lạnh. Sự sụp đổ của 

mô hình XHCN Đông Âu (1989) và Liên Xô (1991) đã chấm dứt sự tồn tại của trật 

tự hai cực Yalta, đồng thời hình thành cục diện “nhất siêu đa cường”. Mỹ nổi lên 

với tư cách là siêu cường duy nhất nhờ sức mạnh và sự vượt trội của mình. Tuy 

nhiên, lợi thế tạm thời này của Mỹ bị thách thức bởi sự vươn lên mạnh mẽ của 

nhiều trung tâm, thực thể khác như EU, Trung Quốc, Nhật Bản. 

Những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế sau Chiến tranh Lạnh còn thể 

hiện qua sự suy giảm vị thế tương đối của Mỹ so với trước, sự trỗi dậy về kinh tế và 

quân sự của Trung Quốc. Hơn nữa, việc Mỹ sa lầy trong các cuộc chiến tranh chống 

khủng bố những năm đầu thế kỷ XXI, cùng với sự phục hồi từng phần của Nga từ vị 

trí của một “quốc gia hạng ba“ theo như nhận xét của nhiều sử gia phương Tây, trở 

lại vị thế của một cường quốc, đã gây ra những quan ngại nhất định cho Mỹ và các 
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nước đồng minh, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc, nhất là khi nền kinh tế Nhật Bản 

đang có dấu hiệu chững lại và bị Trung Quốc vượt qua chính thức kể từ năm 2010. 

Sự nổi lên của Trung Quốc và Nga vừa là thời cơ, song cũng là thách thức không nhỏ 

với các nước láng giềng và các quốc gia có quyền lợi ở khu vực Đông Bắc Á. 

Mặc dù tồn tại nhiều vấn đề và nguy cơ tiềm tàng nhưng sự kết thúc của Chiến 

tranh Lạnh đã tạo ra nhiều cơ hội cho các quốc gia tiến tới trao đổi, giao lưu và thiết 

lập quan hệ hợp tác, cạnh tranh với nhau. Bài học từ sự đối đầu quyết liệt trên bình 

diện ý thức hệ giữa hai cực Xô - Mỹ đã cho thấy chính trị khó có thể là yếu tố chủ 

đạo trong quan hệ quốc tế. Thay vào đó, hợp tác trên bình diện kinh tế và khoa học - 

kỹ thuật lại mang lại nhiều lợi ích nổi bật hơn. Hơn nữa, sự phát triển của xu thế 

toàn cầu hoá, tính ưu việt của nền kinh tế tri thức và những tác động từ cuộc cách 

mạnh khoa học và công nghệ đã thôi thúc các nước điều chỉnh chiến lược phát triển, 

hướng trọng tâm vào xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia, nhất là ưu tiên phát 

triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng thay vì chạy đua vũ trang và đối đầu 

về chính trị căng thẳng như trước. 

Cùng với sự phổ biến của tiến trình toàn cầu hóa, quá trình khu vực hóa ngày 

càng phát triển dẫn tới sự xuất hiện và chi phối của các tổ chức khu vực trở nên rõ 

nét. Sau Chiến tranh lạnh, khu vực Đông Bắc Á nói riêng và Đông Á nói chung có sự 

phát triển năng động và tương đối toàn diện. Quá trình hợp tác khu vực vốn diễn ra 

chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế, gần đây đã mở rộng ra chống khủng bố và an ninh. Khu 

vực hoá đã góp phần cố kết hơn nữa mối quan hệ giữa các nước trong khu vực, đặc 

biệt là sau thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ năm 1997 - 1998 nổ ra. Cuộc 

khủng hoảng này đã khiến các quốc gia ý thức rõ ràng hơn tầm quan trọng của hợp 

tác khu vực (intra regional cooperation) nhằm đối phó với các cuộc suy thoái mang 

tính chu kỳ của nền kinh tế toàn cầu. Nhiều ý tưởng và sáng kiến hợp tác, liên kết khu 

vực và liên khu vực xuất hiện như sáng kiến hình thành nhóm kinh tế Đông Á 

(EAEC), các cơ chế hợp tác ASEAN+1, ASEAN+3… Năm 1997, tại Kuala Lumpur 

(Malaysia), nguyên thủ các quốc gia thành viên ASEAN đã tiến hành cuộc họp chung 

với các nhà lãnh đạo đến từ ba quốc gia Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và 

Hàn Quốc. Cuộc họp này đã mở ra triển vọng phát triển cho tiến trình hợp tác khu 

vực mới ASEAN + 3, đồng thời cũng là tiền đề cho mối quan hệ hợp tác tay ba Trung 

Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc. Thông qua cuộc gặp gỡ trong khuôn khổ ASEAN + 3 
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vào tháng 11 năm 1999, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc mới bắt đầu có sự tiếp 

xúc, đối thoại để thảo luận xây dựng một FTA đa phương Trung Quốc - Nhật Bản - 

Hàn Quốc....Cuộc gặp gỡ này được xem là bước ngoặt và là sự khởi đầu cho tiến 

trình Hợp tác Cộng 3. Tại Hội nghị Thượng Đỉnh ASEAN +3 cuối năm 2000, thủ 

tướng ba nước tiếp tục có các cuộc gặp gỡ nhằm thảo luận về vấn đề thường kỳ hoá 

Hội nghị thượng đỉnh ba bên, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trong khuôn khổ 

ASEAN+3. Hợp tác ASEAN +3 có những tiến triển đáng ghi nhận bằng sự ra đời của 

Tuyên bố chung về Thúc đẩy hợp tác ba bên giữa Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, 

Nhật Bản và Công hoà Triều Tiên trong khuôn khổ Hội nghị Thượng Đỉnh ba bên lần 

thứ 5 được tổ chức tại Bali (Indonesia). Bản Tuyên bố nêu rõ “ Trên cơ sở sự tôn 

trọng và tin cậy lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, nhằm đảm bảo cho lợi ích 

chung, ba quốc gia sẽ tìm kiếm con đường tăng cường hợp tác toàn diện, hướng tới 

tương lai trong nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm kinh tế và thương mại, đầu tư, tài 

chính, giao thông vận tải, du lịch, chính trị, an ninh, văn hoá, thông tin và truyền 

thông, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường [192]”. Ngoài ra, trong bản Tuyên 

bố trên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản còn thể hiện quyết tâm tăng cường hợp 

tác trong các cơ chế như ARF, APEC, ASEM…Theo đó, ba quốc gia này nhất trí đã 

tiến hành các Hội nghị thượng đỉnh thường niên nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp 

tác và giải quyết các vấn đề tồn tại. Tuy nhiên, những bất đồng và xung đột về mặt lợi 

ích giữa các nước bên đã khiến cho tiến trình này gặp phải nhiều rào cản. Điều này là 

minh chứng rõ nét nhất cho sự nổi lên của chủ nghĩa dân tộc (nationalism) dần dần 

làm xói mòn những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa khu vực (regionalism) ở Đông Bắc 

Á. Có thể thấy, sự ra đời và cơ chế hợp tác ASEAN + 1 và ASEAN + 3 là cầu nối 

cho sự hợp tác giữa ba nước Đông Bắc Á nói chung và hợp tác Hàn Quốc - Nhật Bản 

nói riêng. Đó cũng được ví như là một trong những “mắt xích” quan trọng mang tính 

chất thử nghiệm để hướng tới xây dựng Cộng đồng Đông Á (EAC) và ký kết mậu 

dịch tự do Đông Á (EAFTA) về sau. 

Về chính trị, Đông Bắc Á trong thập niên cuối cùng của Chiến tranh Lạnh và 

sau Chiến tranh Lạnh cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt rõ nét, phản ánh đúng xu 

thế phát triển và ảnh hưởng từ tình hình quốc tế. Trong Chiến tranh Lạnh, trạng thái 

đối đầu Đông - Tây vẫn được duy trì thông qua thái độ không thiện chí của Nhật 

Bản, Hàn Quốc với Liên Xô và CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, sau khi Chiến 
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tranh Lạnh kết thúc, Nga và Trung Quốc đã có sự điều chỉnh trong quan hệ đối 

ngoại với các nước đồng minh của Mỹ, nhất là đối với Hàn Quốc, khi cả hai quốc 

gia này đều lần lượt từ bỏ chính sách “một Triều Tiên” để tiến tới thiết lập quan hệ 

ngoại giao với Hàn Quốc. Những thay đổi từ Nga, Trung Quốc tất nhiên có ảnh 

hưởng nhất định đến quan hệ liên Triều. Còn Nhật Bản, với mong muốn tìm kiếm 

một địa vị chính trị tương xứng với vị thế kinh tế, quốc gia này dần dần điều chỉnh 

quan hệ đối ngoại hướng tới hợp tác thân thiện hơn với các nước láng giềng, đặc 

biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc. 

Đông Bắc Á là nơi tập trung sự quan tâm của các siêu cường như Mỹ và các cường 

quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Nga... với những mưu toan chính trị khác nhau. Ngày 

nay, mặc dù các cuộc chiến tranh đối đầu trực diện khó có thể xảy ra, song các cường 

quốc vẫn đang cố gắng tìm cách khống chế khu vực này một cách kín đáo hơn. Do vậy, 

những xung đột mâu thuẫn tiềm ẩn vẫn có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào. 

Trước hết, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên được xem như là “ngòi nổ” 

tiềm tàng ở Đông Bắc Á. Có thể nói đây chính là sự tổng hợp của nhiều mâu thuẫn 

chồng chéo, xen cài về mặt lợi ích và nguy cơ xung đột giữa các cường quốc kinh 

tế, chính trị trong khu vực và trên thế giới, với các biểu hiện cụ thể như tình trạng 

căng thẳng trong quan hệ liên Triều và những bất đồng trong quan điểm giải quyết 

cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên của Mỹ, Trung Quốc, Nhật 

Bản, Nga, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Ngoài ra, mâu thuẫn về vấn đề tranh 

chấp chủ quyền lãnh thổ giữa nhóm các nước Đông Bắc Á và Đông Nam Á đã và 

đang trở thành tâm điểm chính trị và an ninh khu vực. Hai trong số những quốc gia 

có can dự nhiều nhất đến vấn đề này là Trung Quốc và Nhật Bản. Cả hai quốc gia 

này đều có những mâu thuẫn nhất định về mặt chủ quyền lãnh thổ lãnh hải với nhau 

và với các nước láng giềng, tiêu biểu là mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Nhật Bản 

trong vấn đề hòn đảo Senkaku/ Điếu Ngư, giữa Nhật Bản với Hàn Quốc trong tranh 

chấp đảo Dokdo/Takeshima, giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philipines và một số 

các quốc gia Đông Nam Á khác trong vấn đề Biển Đông, quan hệ giữa Trung Quốc 

và Đài Loan… Các mâu thuẫn, tranh chấp này góp phần khiến cho mối quan hệ 

chính trị - an ninh giữa các quốc gia có nhiều xáo trộn và không ổn định. 

Trên thực tế, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia có nền kinh tế hàng đầu 

khu vực, do đó, mối quan hệ giữa hai chủ thể này, nhất là trên phương diện kinh tế, 
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chính trị tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình Đông Bắc Á. Giữa Hàn 

Quốc và Nhật Bản luôn tồn tại lợi ích đan xen của các siêu cường, đặc biệt là Mỹ và 

Trung Quốc. Mối liên hệ mật thiết trên bình diện an ninh với Mỹ và sự trỗi dậy của 

Trung Quốc từ cuối những năm 90 của thế kỷ XX như một thế lực kinh tế, chính trị 

của khu vực và thế giới đã tạo ra một mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản đầy mâu 

thuẫn trong chính sách đối ngoại với nhau và với hai chủ thể trên. 

Hàn Quốc và Nhật Bản có chung một đồng minh chiến lược là Mỹ, có sự liên 

hệ tương đối lớn với Mỹ về kinh tế và an ninh, do đó, mỗi động thái, mỗi bước đi 

của Mỹ đều có ảnh hưởng đến Hàn Quốc và Nhật Bản. Hai quốc gia này dường như 

không chỉ nỗ lực điều chỉnh chính sách đối ngoại với khu vực, mà còn chú ý đến 

mối quan hệ song phương. Mối quan hệ này được duy trì dựa trên việc chia sẻ đồng 

minh chung, lợi ích chung về kinh tế, chính trị và an ninh. Sau Chiến tranh lạnh, 

môi trường quốc tế thuận lợi cùng với xu thế hoà dịu, sự phát triển của nền kinh tế 

tri thức đã góp phần thúc đẩy hai nước mở rộng hơn nữa quan hệ đối ngoại, đa 

phương hoá, đa dạng hoá. Tuy nhiên, những yếu tố bất ổn trong khu vực như vấn đề 

hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc 

và các tranh chấp liên quan đến lãnh hải đã tạo ra những thách thức không nhỏ cho 

an ninh khu vực. Tất cả các yếu tố trên đã góp phần hình thành nên một mối quan 

hệ đầy mâu thuẫn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản khi vừa chịu sự chi phối mạnh mẽ 

của các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài, vừa thiếu tính bền vững nhưng vẫn tồn tại 

rất nhiều mối ràng buộc. 

2.1.2. Tác động từ các nhân tố Mỹ, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên 

2.1.2.1. Nhân tố Mỹ 

Khi đề cập đến quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản, Mỹ là nhân tố đầu tiên có sức 

ảnh hưởng nhất định đến sự hình thành và gắn kết của mối quan hệ này. Mỹ, Nhật 

Bản và Hàn Quốc có mối quan hệ đồng minh khá mật thiết và Mỹ có vai trò quan 

trọng trong quá trình tái kiến thiết lại kinh tế và xây dựng nền dân chủ ở cả Hàn 

Quốc và Nhật Bản. 

Trước hết, nhân tố Mỹ có sự liên hệ mật thiết và ràng buộc chặt chẽ về lợi ích 

an ninh với quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, 

mối quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật Bản, Mỹ - Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng 

trong chính sách chống Cộng của Mỹ ở Đông Á, nhất là đứng trên khía cạnh địa, 
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chiến lược. Hàn Quốc và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, nhất 

là đều ở gần với hai cường quốc khu vực là Trung Quốc và Nga. Kể từ thế kỷ XIX, 

Nhật Bản đã hấp dẫn Mỹ bởi vị trí trung gian trên tuyến giao thương Hoa Kỳ - 

Trung Quốc [108: 131], là nơi tiếp tế nhiên liệu và trú ngụ của các tàu bè bị đắm và 

các thuỷ thủ khi hoạt động trên bờ biển Thái Bình Dương. Trong khi đó, Hàn Quốc 

tọa lạc trên bán đảo Triều Tiên, nơi có vị trí địa - chính trị đặc biệt, là cầu nối giữa 

đại lục Âu - Á với Thái Bình Dương, đồng thời là cửa ngõ từ biển Nhật Bản đi vào 

Trung Quốc. Với vị trí là một vùng đệm (buffer zone), bán đảo Triều Tiên luôn là 

mục tiêu tranh giành, xâm chiếm của các cường quốc, bởi lẽ việc thống trị được khu 

vực này sẽ tạo tiền đề để thâu tóm khu vực Đông Bắc Á. Trong suốt những thập 

niên Chiến tranh lạnh, Nhật Bản và Hàn Quốc là những mắt xích trong phong trào 

chống Cộng của Mỹ ở châu Á. Đây không chỉ là nơi Mỹ đồn trú của quân đội Mỹ 

mà còn thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai ý thức hệ đối lập. Lấy ví dụ, việc 

Mỹ triển khai khoảng gần ¾ số quân lính tập trung ở đảo Okinawa có liên quan mật 

thiết đến vị trí địa - chiến lược của hòn đảo này. Okinawa là căn cứ quân sự lớn 

nhất của Mỹ ở châu Á, và là cảng đóng quân chính của Hạm đội 7. Đảo Okinawa 

chỉ cách Trung Quốc khoảng 1000 km và rất gần với hòn đảo đang trong diện tranh 

chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc - Senkaku/DiaoYu. Nhiều nhà nghiên cứu đã ví 

Okinawa như là “tiền đồn” trong cuộc chiến chống Trung Quốc của Mỹ [163]. 

Một điểm chung dễ nhận thấy là quan hệ Mỹ - Nhật, Mỹ - Hàn trước tiên đều 

được xác lập chủ yếu thông qua các Hiệp ước an ninh tay đôi. Đối với Nhật Bản, 

liên minh Mỹ - Nhật bắt đầu hình thành từ năm 1951 với việc ký kết Hiệp ước An 

ninh Mỹ - Nhật. Ngay sau đó, Hiệp ước hợp tác và an ninh Mỹ - Nhật Bản ra đời 

năm 1960 đã một lần nữa khẳng định mục tiêu của việc thiết lập mối quan hệ này là 

nhằm “đóng góp vào việc duy trì an ninh của Nhật Bản cũng như hoà bình, an ninh 

ở khu vực Viễn Đông” [ 175]. Với việc đặt Nhật Bản dưới sự bảo trợ an ninh của 

mình, Mỹ dần dần biến quốc gia này trở thành một trong những đồng minh chiến 

lược tối quan trọng ở khu vực châu Á trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh. Còn đối 

với Hàn Quốc, Mỹ được xem là “cứu cánh” an ninh cho quốc gia này từ những năm 

đầu sau khi nhà nước Đại Hàn Dân Quốc ra đời (1948), nhất là khi Hàn Quốc luôn 

phải đối diện với sự đe doạ từ CHDCND Triều Tiên. Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ 

- Hàn được ký kết tháng 10 năm 1953 tại Washington đã chỉ rõ “tất cả những cuộc 
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tấn công quân sự ở khu vực Thái Bình Dương và ở những vùng lãnh thổ thuộc 

quyền kiểm soát của bên liên quan (Hàn Quốc)…đều gây nguy hại đến nền hoà 

bình và sự an toàn của chúng ta”, đồng thời nhấn mạnh sẽ “hành động khi gặp các 

mối nguy hại chung” [206]. Việc xác lập quan hệ đồng minh với Nhật Bản và Hàn 

Quốc từ sớm cho thấy mong muốn được bảo trợ về lợi ích, trách nhiệm an ninh của 

Mỹ với hai quốc gia này, cùng với các đồng minh hiệp ước khác như Thái Lan, 

Philippines, Australia tạo ra một hệ thống “trục và nan quạt” (hub and spokes) để 

kiềm chế sự bành trướng của các thế lực khác trong khu vực mà điển hình là Liên 

Xô (sau này là Nga), Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Từ việc cùng chia sẻ lợi 

ích an ninh với Mỹ và là những người láng giềng thân cận về mặt địa - chính trị, 

Hàn Quốc và Nhật Bản buộc phải thiết lập mối quan hệ với nhau. 

Tuy nhiên, một đặc điểm trong quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản luôn khiến Mỹ 

phải trăn trở đó là tâm lý đối đầu, thù địch giữa hai quốc gia này do những vướng mắc 

về lịch sử và chính trị. Cho đến giữa những năm 80 của thế kỷ XX, giữa Hàn Quốc và 

Nhật Bản hầu như không có bất cứ động thái ngoại giao tích cực nào, bất kể việc Hiệp 

định bình thường hoá quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Nhật Bản đã được ký kết vào 

ngày 22 tháng 6 năm 1965. Mặc dù vậy, Mỹ luôn nỗ lực đưa Hàn Quốc và Nhật Bản 

xích lại gần nhau hơn, một mặt nhằm phục vụ cho chính sách đối ngoại của mình ở 

Đông Á, nhất là khi Hàn Quốc và Nhật Bản đều là nhưng quân bài phòng thủ mang 

tính chiến lược quan trọng của Mỹ ở khu vực này nhằm ngăn chặn sự bành trướng của 

Liên Xô, Trung Quốc trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, Mỹ còn muốn 

biến Nhật Bản thành “người đồng hành” chia sẻ trách nhiệm với mình trong các vấn đề 

liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Những năm 80 của thế kỷ XX, cùng với sự leo thang 

trở lại của Chiến tranh lạnh sau gần 1 thập niên hoà hoãn thì nhu cầu cố kết quan hệ 

Nhật Bản - Hàn Quốc của Mỹ càng trở nên cấp thiết. Trong chiến lược chống Liên Xô 

của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, Nhật Bản trở thành một trong những điểm mấu 

chốt, không chỉ đóng vai trò chia sẻ gánh nặng quốc phòng mà còn củng cố hơn nữa 

mối quan hệ an ninh với Hàn Quốc. Chính Mỹ là nhân tố tác động đến các cuộc đàm 

phán vay nợ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đầu thập niên 80. Theo đó, thông qua các 

cuộc đối thoại giữa Tổng thống Mỹ Ronald Reagan với Tổng thống Hàn Quốc Chun 

Doo Hwan (2/1981) và Thủ tướng Nhật Suzuki Zenko (5/1981), Nhật Bản đã nhất trí 

việc tiếp tục viện trợ cho Hàn Quốc như là một cách để biểu hiện rằng quốc gia này 
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“sẵn sàng hỗ trợ cho chiến lược ổn định tình hình Đông Á của Ronald Reagan bằng 

cách hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc” [96: 114]. 

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Mỹ với tư cách là siêu cường duy nhất còn 

lại, có lợi ích to lớn ở khu vực Đông Á nói chung và bán đảo Triều Tiên nói riêng. 

Bên cạnh những tín hiệu tích cực từ sự biến động của tình hình thế giới và khu vực 

trong hoàn cảnh mới, có ba nhân tố khiến Mỹ càng mong muốn quan hệ Hàn Quốc - 

Nhật Bản được thắt chặt hơn nữa, đó là vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, sự 

trỗi dậy của Trung Quốc và sự phục hồi của Nga. Cuộc khủng hoảng hạt nhân trên 

bán đảo Triều Tiên trở thành mối quan ngại chung của cả Mỹ, Hàn Quốc lẫn Nhật 

Bản. Điều này đã thúc đẩy ba quốc gia này thắt chặt mối liên kết an ninh với nhau 

mà sự ra đời của bản Tuyên bố chung an ninh Mỹ - Nhật năm 1996 là một trong 

những biểu hiện cơ bản và mang tính cốt lõi. Ngoài ra, trong “Báo cáo chiến lược 

an ninh Đông Á” năm 1995 và 1998 của Mỹ cũng đã khẳng định” Lực lượng của 

Mỹ tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò ngăn chặn các cuộc xâm lược bán đảo 

Triều Tiên và thúc đẩy ổn định tại Đông Bắc Á, thậm chí là cả khu vực CA - TBD” 

[18: 39]. Có thể thấy, nếu cuộc đối đầu hạt nhân giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên 

bùng phát thành chiến tranh hạt nhân, thì Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia bị 

ảnh hưởng trước tiên. Do đó, cả Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều cần thiết phải có 

những đối sách chung trong vấn đề này. Ngoài ra, sự chuyển mình mạnh mẽ của hai 

đối thủ truyền thống là Trung Quốc và Nga khiến Mỹ cảm thấy bất an về vị thế và 

tầm ảnh hưởng của mình ở Đông Á. Năm 2011, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama 

có những phát biểu chính thức về chiến lược xoay trục về châu Á (pivot to Asia 

strategy), Đông Bắc Á, mà cụ thể là Nhật Bản và Hàn Quốc được xác định là một 

trong số những điểm mấu chốt của chiến lược này. Việc củng cố quan hệ Hàn Quốc 

- Nhật Bản thực chất là xây dựng cho Mỹ một thế chân vạc để kìm hãm sự phát 

triển của Trung và Nga trong khu vực. 

Thứ hai, ngoài lợi ích về an ninh, chính trị, nhân tố Mỹ còn tác động đến quan 

hệ Hàn Quốc - Nhật Bản thông qua con đường kinh tế. Vai trò của Mỹ đối với sự 

phát triển kinh tế của Nhật Bản và Hàn Quốc có những điểm tương đồng. Mỹ được 

xem là nhà tài trợ chính cho chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc sau khi Chiến tranh 

thế giới thứ hai kết thúc, là một trong những nhân tố quan trọng nhất đóng góp vào 

sự phát triển của nền kinh tế của hai quốc gia này. Chỉ trong vòng hơn một thập 
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niên sau cú hích tài chính từ Mỹ, Nhật Bản vươn lên trở thành cường quốc kinh tế 

có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khối các nước công nghiệp phát triển 

thời kỳ 1960 - 1980 [3: 106]. Còn đối với Hàn Quốc, việc đưa quân đội tham gia 

chiến tranh Việt Nam để nhận lấy những khoản viện trợ từ Mỹ của chính quyền 

Park Chung Hee được ví như “ngọn gió thần” góp phần tạo nên kỳ tích của nền 

kinh tế Hàn Quốc trong những năm 80 của thế kỷ XX1. 

Vai trò của Mỹ đối với sự “cất cánh” của nền kinh tế Hàn Quốc, Nhật Bản 

được ví như “kiến trúc sư trưởng”. Sự tài trợ về mặt tài chính của Mỹ là nguồn động 

lực to lớn đóng góp vào thành công của hai nền kinh tế hàng đầu châu lục này. Bên 

cạnh đó, Mỹ còn là cầu nối kinh tế giữa Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua việc đề 

nghị Nhật Bản chia sẻ gánh nặng viện trợ cho các nước đồng minh với Mỹ, mà 

trước hết là hỗ trợ Hàn Quốc. Sự kiện Hàn Quốc và Nhật Bản ký kết hiệp ước Quan 

hệ cơ bản năm 1965 có một phần tác động không nhỏ từ việc Mỹ cắt giảm viện trợ 

dành cho Hàn Quốc. Những đợt suy thoái của nền kinh tế Mỹ vào cuối những năm 

50 của thế kỷ XX và những khoản thâm hụt thương mại buộc chính phủ Mỹ phải 

thắt lưng buộc bụng, kêu gọi sự hỗ trợ từ châu Âu và Nhật Bản trong vấn đề viện 

trợ cho các nước đang phát triển [169]. Sự suy giảm trong nguồn cung ứng vốn từ 

Mỹ đã khiến Hàn Quốc buộc phải xích lại gần với Nhật Bản. Mục đích mà Mỹ thúc 

đẩy mối quan hệ giữa Hàn Quốc - Nhật Bản, không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà quan 

trọng hơn cả còn là những toan tính chiến lược lâu dài về lợi ích chi phối thế giới 

của Mỹ2. Trong Chiến tranh lạnh, Mỹ đã ký một loạt hiệp ước mang tính phòng thủ 

chung với nhiều quốc gia và khu vực nhằm thiết lập liên minh quân sự - an ninh 

chống lại khối XHCN do Liên Xô đứng đầu3. Ở châu Á, làn sóng ký kết các hiệp 

                                                           
1 Theo thống kê, từ năm 1965 đến năm 1973, Hàn Quốc đưa khoảng 312,853 quân lính sang tham chiến trong chiến tranh 

Việt Nam (1954 - 1975). Đổi lại, Hàn Quốc nhận được nhiều khoản viện trợ trong gói hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Đông 

Á của Mỹ. Tính đến năm 1972, tổng chi phí mà Hàn Quốc thu được khi tham gia chiến tranh Việt Nam là khoảng 1,22 tỉ 

USD, chiếm 3% tổng GNP của Hàn Quốc năm 1969, trong đó chủ yếu là chi phí cho quân đội, kỹ sư và dịch vụ quân sự 

(72%) [133: 386]. 
2 Điều này được làm rõ trong phát biểu của trợ lý thư ký ở vùng Viễn Đông John M. Allison :”….chúng ta (Mỹ) cần phải 

nhìn thẳng vào thực tế rằng Hàn Quốc là một quốc gia nhỏ, được bao bọc bởi ba cường quốc láng giềng khác, trong số 

đó chỉ có Nhật Bản là thân thiện với các nước trong thế giới tự do. Do đó, điều cần thiết cho Hàn Quốc là nhận ra sự an 

toàn và tương lai của mình phụ thuộc vào việc đổi mới một cách tích cực mối quan hệ với Nhật Bản, chỉ duy nhất thông 

qua con đường thoả hiệp và hợp tác từ cả hai phía” [30: 259].  
3 Ở châu Âu, làn sóng hiệp ước an ninh đa phương bắt đầu xuất hiện từ ngay khi Chiến tranh lạnh bắt đầu, với sự ra đời 

của một loạt hiệp ước như: Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic Treaty - Hiệp ước đánh dấu sự ra đời của 

NATO) (4/4/1949); Hiệp ước tương trợ Liên châu Mỹ (Inter American Treaty of Mutual Assistance) (2/9/1947). Đây 
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định phòng thủ chung xuất hiện muộn hơn so với châu Âu, chủ yếu sau sự kiện chủ 

nghĩa cộng sản (CNCS) thắng thế ở Trung Quốc và sự ra đời của nhà nước Cộng 

hoà Nhân dân (CHND) Trung Hoa (1949). Mỹ ngay sau đó đã ký kết hiệp ước an 

ninh với Philippines (30/8/1951); Australia và New Zealand (Khối ANZUS) 

(1/9/1951) và Nhật Bản (9/9/1951). Hiệp định ký kết với Hàn Quốc (1953) thực 

chất là mắt xích cuối cùng nằm trong chuỗi hiệp ước này. 

Trong Chiến tranh Triều Tiên, cùng với những lo ngại về sự thắng thế của 

CHDCND Triều Tiên vốn được sự hậu thuẫn của Liên Xô và đặc biệt là Trung 

Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã nỗ lực hết sức với tư cách là đồng minh trong cùng phe 

tư bản chủ nghĩa (TBCN). Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) được ví như một 

hồi chuông báo động không chỉ với chiến lược an ninh của Mỹ ở Đông Bắc Á mà 

còn đối với Nhật Bản. Bán đảo Triều Tiên nói chung và Hàn Quốc nói riêng có vai 

trò quan trọng, một mặt ngăn chặn CNCS mở rộng xuống phía nam, mặt khác đóng 

vai trò là vùng đệm (buffer zone) có ảnh hưởng nhất định đến an ninh của Nhật Bản 

- một trong những con bài chiến lược quan trọng nhất của Mỹ ở châu Á. Chính 

quyền Yoshida tỏ ra khá nhạy bén và quan ngại khi Chiến tranh Triều Tiên nổ ra, 

đồng thời không hề mong muốn Hàn Quốc thất bại và rơi vào tầm kiểm soát của 

Liên Xô hay Trung Quốc. Nhận thức được vai trò của Hàn Quốc, cả Mỹ và Nhật 

Bản đều đóng góp sức lực giúp Hàn Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên. Nếu Mỹ 

đưa quân tham chiến trực tiếp, thì Nhật Bản đóng vai trò là cơ sở hậu cần không thể 

thuận lợi hơn để quân Mỹ dễ dàng di chuyển sang Hàn Quốc. Thêm vào đó, Mỹ còn 

nhận tiếp tế từ các kho hậu cần và chăm sóc y tế từ Nhật Bản [84: 120]. Trụ sở 

chính của Bộ tư lệnh Mỹ đóng tại Tokyo trong suốt khoảng thời gian diễn ra Chiến 

tranh Triều Tiên và được duy trì đến năm 1957. Điều này cho thấy tính kết nối giữa 

tam giác Mỹ - Nhật - Hàn trước sự ảnh hưởng của CNCS ở Đông Bắc Á. Sự kiện 

bình thường hoá quan hệ ngoại giao năm 1965 mặc dù xuất phát chủ yếu từ nhu cầu 

kinh tế, đồng thời mang đậm dấu ấn từ Mỹ, nhưng đó là sự khởi đầu cho mối quan 

hệ Hàn Quốc - Nhật Bản sau này. Từ đó, Nhật Bản, cùng với Mỹ là hai quốc gia 

đứng đầu trong danh sách viện trợ cho Hàn Quốc, đồng thời cũng là hai trong số 

những đối tác thương mại lớn nhất của quốc gia này, góp phần vào sự phát triển của 

                                                                                                                                                                                
cũng là hai hiệp ước cơ bản cấu thành nên Liên minh Tây Âu (Western Union) chống lại sức ảnh hưởng của Liên Xô ở 

châu Âu. 
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kinh tế Hàn Quốc vào những năm 80 của thế kỷ XX cho đến nay. Mặc dù mức độ 

phụ thuộc của nền kinh tế Hàn Quốc vào Mỹ và Nhật Bản không còn cao như trước, 

nhưng hai quốc gia này vẫn là những đối tác kinh tế hàng đầu mang tính truyền 

thống của Hàn Quốc. 

Nhìn chung, Mỹ có vai trò quan trọng đưa đến sự hình thành và tương tác lẫn 

nhau giữa Hàn Quốc - Nhật Bản. Tuy nhiên, sự mập mờ của Mỹ về vấn đề 

Dokdo/Takeshima trong Hiệp ước hoà bình San Francisco góp phần khiến quan 

hệ Hàn Quốc - Nhật Bản rạn nứt trong Chiến tranh lạnh đã gián tiếp tạo ra 

những xung đột căng thẳng và kéo dài giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhà nghiên 

cứu Goo Min Gyo cho rằng Mỹ chính là “tác giả” (architect) [58: 98] của mâu 

thuẫn Dokdo/Takeshima dù cho quốc gia này luôn giữ thái độ trung lập đối với 

vấn đề tranh chấp giữa hai đồng minh thân cận của mình. Nhận định này có thể 

đúng một phần. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa và chủ yếu của nó xuất phát từ 

việc giữa Hàn Quốc và Nhật Bản luôn tồn tại hố sâu ngăn cách rất lớn từ góc độ 

lịch sử và nhận thức về giá trị của Dokdo/Takeshima. Đây cũng là tranh chấp đã 

có từ lâu đời với nhiều bằng chứng lịch sử được cả hai bên cùng đưa ra. Mặc dù 

vậy, việc Mỹ bỏ ngỏ chủ quyền của hòn đảo Dokdo/Takeshima trong Hiệp ước 

Hoà bình San Francisco (1951) đã khiến cho cuộc tranh chấp này trở nên căng 

thẳng hơn hết. Tác giả Kimie Hara trong bài viết “50 Years from San Francisco: 

Re-Examining the Peace Treaty and Japan's Territorial Problems” đã tranh luận 

rằng, có hai yếu tố chính khiến Mỹ bỏ qua Dokdo/Takeshima: Một là, sự bành 

trướng của CNCS ở Đông Bắc Á khiến Mỹ lo ngại về tương lai của Hàn Quốc, 

trong khi Nhật Bản là con bài mang tính chiến lược tối quan trọng của Mỹ ở khu 

vực này, thì Hàn Quốc chỉ đóng vai trò thứ yếu. Do đó, sẽ tốt hơn nếu 

Dokdo/Takeshima không thuộc chủ quyền của Hàn Quốc (tại thời điểm đó) [60: 

361 - 382]. Hai là, kể từ năm 1949, việc CNCS thống trị từ Liên Xô, Trung Quốc 

đến CHDCND Triều Tiên đã khiến Mỹ lo ngại rằng việc xác nhận chủ quyền của 

bất cứ vùng lãnh thổ nào đang trong diện tranh chấp đều trở thành “mắt xích yếu” 

trong hoạt động chống Cộng của mình và gây bất lợi cho các nước đồng minh. Sự 

mập mờ đó của Mỹ là một phần nguyên nhân khiến cho những tranh cãi giữa Hàn 

Quốc và Nhật Bản về chủ quyền đảo Dokdo/Takeshima luôn ở trong tình trạng 

căng thẳng, ảnh hưởng đáng kể đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 
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Lập trường của Mỹ trong tranh chấp Dokdo/Takeshima giữa hai đồng minh thân 

cận luôn nhất quán trong cả trong và sau Chiến tranh lạnh cho đến nay, đó là luôn giữa 

thái độ trung lập. Mỹ luôn cố gắng tránh đến mức có thể việc phải đưa ra một quan 

điểm rằng sẽ ủng hộ ai trong vấn đề này. Năm 2008, Mỹ lại một lần nữa vô tình làm 

dấy lên tranh cãi khi một ban ngành trực thuộc Cục khảo sát địa chất Mỹ (US 

Geographical Survey) đã thay đổi trạng thái của đảo Liancourt/Dokdo/Takeshima từ 

“thuộc chủ quyền của Hàn Quốc” (South Korean territory) sang “chưa xác định chủ 

quyền” (undesignated sovereignty) [62: 199]. Đây chính là minh chứng điển hình cho 

động thái mà Mỹ gọi là giữ quan điểm trung lập trong tranh chấp giữa Hàn Quốc và 

Nhật Bản. Tờ Koreatimes đã dẫn lời của phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ tại thời 

điểm xảy ra sự kiện trên “Đó là vấn đề riêng của hai quốc gia. Theo như tôi được biết, 

vấn đề này liên quan đến lịch sử tranh chấp dai dẳng giữa hai quốc gia đó (Hàn Quốc 

và Nhật Bản)…. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên để vấn đề này lại cho Hàn Quốc và Nhật 

Bản tự nhận thức về mối quan hệ của họ. Còn chúng tôi, vẫn duy trì mối quan hệ tốt 

đẹp với họ một cách độc lập” [160]. 

Nhìn chung, không thể phủ nhận rằng Mỹ có vai trò cực kỳ quan trọng trong 

việc tạo dựng nên sợi dây kết nối giữa Hàn Quốc và Nhật Bản ở Đông Bắc Á. Mỹ là 

nước có nhiều ảnh hưởng về mặt lợi ích và trách nhiệm về kinh tế, chính trị và an 

ninh đối với khu vực này, bất kể là trong hay sau Chiến tranh lạnh. Việc cả Hàn 

Quốc và Nhật Bản cho phép các lực lượng quân đội Mỹ đồn trú trên lãnh thổ của 

mình cùng với những cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, Mỹ - Nhật thường xuyên được 

tổ chức đã tạo nên đối trọng nhằm kiềm chế Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. 

Tuy nhiên, mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản cũng trở thành 

điểm yếu của Mỹ khi triển khai các chiến lược ở châu Á - Thái Bình Dương. Sự trỗi 

dậy của Trung Quốc cùng với việc quốc gia này dùng cả sức ép kinh tế, chính trị để 

lôi kéo Hàn Quốc về phía mình đã khiến quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản có lúc trở 

nên mong manh. Điều đó luôn thôi thúc Mỹ tìm mọi cách thắt chặt hơn nữa quan hệ 

Hàn Quốc - Nhật Bản thông qua tam giác Mỹ - Nhật - Hàn. 

2.1.2.2. Nhân tố Trung Quốc 

Bên cạnh Mỹ, Trung Quốc cũng là một trong những nước lớn có sức ảnh 

hưởng đáng kể đến quá trình phát triển của cặp quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản trong 

giai đoạn 1980 - 2013. Chính sách đối ngoại của quốc gia này luôn thay đổi một 
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cách linh hoạt trước những biến động của tình hình thế giới và khu vực, do đó, 

Trung Quốc, trước hết là một nhân tố khó lường, có tác động đến tình hình chính 

trị, kinh tế, an ninh khu vực Đông Bắc Á bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Trung Quốc là nước láng giềng với Nhật Bản và Hàn Quốc, có mối liên hệ và sự 

chia sẻ về lịch sử và không gian địa - chính trị. Tuy nhiên, quan hệ chính trị, ngoại giao 

giữa Trung Quốc với Hàn Quốc và Nhật Bản có sự thay đổi theo từng giai đoạn lịch 

sử. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, Hàn Quốc và Nhật Bản có nhiều điểm tương 

đồng về ý thức hệ chính trị vì đều là nước tư bản và là đồng minh của Mỹ nên về cơ 

bản, trên bình diện chính trị, hai quốc gia này không có nhiều sự giao lưu thân thiết với 

Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc luôn có tâm lý dè chừng với liên minh Mỹ - Nhật 

Bản, Mỹ - Hàn Quốc và cho rằng mục đích thực sự của các hiệp ước an ninh tay đôi 

giữa ba quốc gia này đều nhằm vào Trung Quốc, rằng Nhật Bản, Hàn Quốc thực chất 

là hai con bài mang tính chiến lược mà Mỹ cài vào khu vực để kiềm chế mình và đó là 

một trong những nguyên nhân đưa đến việc Nhật Bản vẫn giữ mối quan hệ chính trị, 

ngoại giao ổn định với Đài Loan mặc dù đã tuyên bố ủng hộ chính sách “một Trung 

Quốc” vào năm 1972. Với tư cách là đồng minh thân cận của CHDCND Triều Tiên, 

Trung Quốc trở thành quốc gia có tiếng nói nhất định trong nỗ lực giải quyết vấn đề hạt 

nhân trên bán đảo Triều Tiên. Sức mạnh hạt nhân của CHDCND Triều Tiên luôn là sự 

đe doạ thường trực với Hàn Quốc, Nhật Bản và là mối hiểm hoạ tiềm tàng với chính 

sách an ninh khu vực của Mỹ. Do đó, việc duy trì một tình trạng đối đầu ở mức độ vừa 

phải ở bán đảo Triều Tiên sẽ mang lại cho Trung Quốc nhiều lợi ích, vừa góp phần 

kiềm chế Nhật Bản, Hàn Quốc, vừa nâng cao vai trò của Trung Quốc ở khu vực Đông 

Bắc Á. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc phần nào tạo ra những lo ngại không chỉ 

có các nước láng giềng mà còn cho cả sự ổn định và an ninh khu vực. Trung Quốc luôn 

nỗ lực thể hiện vai trò và đẳng cấp của một nước lớn trong giải quyết các tranh chấp, 

xung đột, nhưng cũng là một trong những yếu tố gây ra tranh chấp, xung đột. Nếu tính 

cả vấn đề biển Đông, thì ở Đông Á, Trung Quốc có tranh chấp với rất nhiều quốc gia 

lớn nhỏ, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Chiến lược “trỗi dậy hoà bình” (2003) và 

“thế giới hài hoà” (2005) mà Trung Quốc đưa ra với mục tiêu và tôn chỉ hết sức tốt 

đẹp, nhưng những động thái của quốc gia này lại cho thấy điều ngược lại4. Khi Chủ 

                                                           
4 Năm 2010, chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào từng khẳng định: ‘‘Trung Quốc sẽ trước sau không thay đổi con đường 

phát triển hoà bình, thực thi chiến lược mở cửa cùng có lợi, cùng thắng lợi, thúc đẩy việc xây dựng thế giới hài hoà, hoà 
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tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu nhiệm kỳ mới của mình, Trung Quốc được 

định hướng sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược “trỗi dậy hoà bình” và “quan hệ cường 

quốc kiểu mới”5. Tuy nhiên, trái ngược với những chiến lược hoa mỹ và tốt đẹp được 

công bố, ngày 23 tháng 11 năm 2013, Trung Quốc đưa ra tuyên bố về “Vùng nhận diện 

phòng không” ở vùng biển Hoa Đông, chồng lấn lên cả những vùng lãnh thổ đang 

trong diện tranh chấp với các nước láng giềng, trong đó có hòn đảo Senkaku/DiaoYu. 

Hành động này của Trung Quốc ngay sau đó bị hai nước láng giềng là Nhật Bản và 

Hàn Quốc công khai phản đối. 

Ngày 24 tháng 11 năm 2013, Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định: ‘‘Nó 

(ADIZ) hoàn toàn không có giá trị trong bất cứ trường hợp nào. Những biện pháp 

của Trung Quốc cực kỳ nguy hiểm ở chỗ đó là hành động đơn phương thay đổi hiện 

trạng ở khu vực biển Hoa Đông, khiến căng thẳng leo thang và là nguyên nhân chủ 

yếu gây ra những hệ quả khôn lường” [83]. Cùng ngày, phát ngôn viên của Bộ 

Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã bày tỏ quan điểm rằng ‘‘Trung Quốc đang đơn 

phương tuyên bố về vùng nhận dạng phòng không và chồng lấn lên cả vùng lãnh 

thổ Ieodo thuộc chủ quyền của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc sẽ vẫn bay qua 

vùng không phận này mà không cần thông báo với phía Trung Quốc” [68: 58]. 

Những động thái trên cho thấy cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều có chung mối đe doạ 

về sự trỗi dậy của chủ nghĩa bá quyền mà Trung Quốc đang thể hiện. Sự bành 

trướng của Trung Quốc càng khiến cho vai trò của Mỹ, đối với các nước đồng minh 

trong khu vực Đông Bắc Á nói riêng và châu Á nói chung trở nên quan trọng hơn. 

Điều mà cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều lo sợ, chính là việc Mỹ giảm thiểu sự hiện 

diện ở khu vực Đông Bắc Á trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, 

vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn là mối hiểm hoạ thường trực và 

một loạt các xung đột, tranh chấp lãnh hải chưa được giải quyết. Cùng với việc đưa 

ra Chiến lược tái cân bằng châu Á (Asia Rebalance strategy), Mỹ đã cho thấy quốc 

gia này luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho khu vực, không những thế, còn mở rộng 

                                                                                                                                                                                
bình lâu dài, phồn vinh chung. Trung Quốc dồn sức vào giải quyết hoà bình những tranh chấp quốc tế, vĩnh viễn không 

tranh bá, không bành trướng”[1: 301] 
5 Great Power Relation - theo định nghĩa của cố vấn An ninh Mỹ Susan Rice (2013) trong một bài phát biểu tại Đại học 

GeorgeTown, Mỹ, là "vừa quản lý sự cạnh tranh không thể tránh khỏi, vừa thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong các vấn đề mà 

hai nước có chung lợi ích". Khái niệm này lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc trong một tài liệu do Trường Đảng Trung 

ương phát hành vào năm 2005, ít khi xuất hiện trong các văn kiện chính thức mãi cho đến khi được đưa vào báo cáo Đại 

hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 tháng 11/2012, thời điểm Tập Cận Bình trở thành tổng bí thư Đảng Cộng sản. 

[216]. 
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phạm vi ra cả những nơi có dính líu quyền lợi của Mỹ ở toàn châu Á - Thái Bình 

Dương6. Cố vấn an ninh Mỹ Susan Rice trong bài giải thích về chiến lược cân bằng 

châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định rằng ‘‘chúng tôi (Mỹ) đã 

và đang nỗ lực không ngừng nghỉ để tăng cường và hiện đại hoá mối quan hệ đồng 

minh truyền thống như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Phillipines…” [215]. 

Mỹ và các nước đồng minh rõ ràng luôn cảnh giác với quá trình diễn biến hoà 

bình của Trung Quốc, xem quốc gia này là mối đe doạ thường trực, đặc biệt là Nhật 

Bản. Khác với thái độ tương đối mập mờ của Hàn Quốc, Nhật Bản được xem là 

quốc gia duy nhất trong khu vực có đủ khả năng làm đối trọng để kiềm chế Trung 

Quốc, nhưng những vướng mắc từ điều 9 Hiến pháp chưa cho phép Nhật Bản tiến 

hành tái vũ trang. Còn về phía Hàn Quốc, quốc gia này luôn lựa chọn một giải pháp 

an toàn trong cuộc chiến quyền lực giữa Nhật Bản và Trung Quốc, thậm chí là có 

phần gần gũi hơn với Trung Quốc. Trung Quốc lợi dụng những mâu thuẫn cố hữu 

giữa Hàn Quốc và Nhật Bản và vấn đề CHDCND Triều Tiên để làm xói mòn liên 

minh Mỹ - Nhật - Hàn khi luôn bày tỏ lập trường ủng hộ Hàn Quốc trong những 

tranh chấp với Nhật Bản. 

Thứ hai, Trung Quốc là nhân tố có tác động đến quan hệ kinh tế Hàn Quốc - 

Nhật Bản 

Kể từ khi tiến hành công cuộc cải cách mở cửa năm 1978, Trung Quốc luôn nỗ 

lực thắt chặt quan hệ kinh tế với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Hàn Quốc và 

Nhật Bản, dần trở thành đối tác thương mại lớn của cả hai quốc gia này, nhất là kể từ 

thập niên 90 của thế kỷ XX. Năm 1995, tổng giá trị thương mại với Nhật Bản đạt hơn 

57 tỷ USD, với Hàn Quốc đạt gần 17 tỷ USD [207]. Mười năm sau (2005) thương mại 

hai chiều Hàn Quốc - Trung Quốc đạt 100 tỷ USD, tạo ra cho Hàn Quốc 23,4 tỷ USD 

thặng dư thương mại. Đặc biệt, Trung Quốc là thị trường đầu tư FDI số một của Hàn 

Quốc với 2,6 tỷ USD tổng số vốn đầu tư (2005) [39: 63]. Chỉ riêng trong tháng đầu tiên 

của năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều Hàn Quốc - Trung Quốc đạt 19,009 tỷ 

USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 21% tổng kim ngạch thương mại 

                                                           
6 Trong bài phát biểu trước Quốc hội Australia năm 2011, Tổng thống Barack Obama từng nói về vị trí của châu Á – 

Thái Bình Dương đối với nước Mỹ là nơi Mỹ “tìm kiếm lợi ích về an ninh, sự thịnh vượng và các giá trị đích thực 

khác…Đó là viễn cảnh thúc đẩy chúng tôi theo đuổi những mối quan hệ với các nước đồng minh, bạn bè và các nhân tố 

khác cấu thành nên sức mạnh Mỹ. Không nghi ngờ gì nữa, thế kỷ 21st của châu Á - Thái Bình Dương có sự hiện diện của 

nước Mỹ” [156]. 
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của Hàn Quốc, thặng dư thương mại Hàn Quốc - Trung Quốc đạt 4,003 tỷ USD [203]. 

Tương tự, Trung Quốc và Nhật Bản cũng có nhiều sự trao đổi thương mại tích cực. Từ 

năm 2009 đến năm 2012, thương mại Nhật - Trung liên tục tăng mạnh, từ 232,9 tỷ 

USD lên đến 346,11 tỷ USD, giữ vững vị trí số 1 trong số các đối tác thương mại hàng 

đầu của Nhật Bản [72: 1]. Sự “chen ngang” của Trung Quốc kể từ giữa những năm 

2000 đã khiến cho quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Nhật Bản có sự xáo trộn. Trung Quốc 

dần vươn lên trở thành đối tác thương mại số một và là thị trường đầu tư hấp dẫn của 

cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Trên thực tế, năm 2015, Trung Quốc và Hàn Quốc đã ký 

kết xong FTA song phương, và sự kiện này có ý nghĩa như một lời cảnh tỉnh đối với 

Nhật Bản, khi quốc gia này còn đang loay hoay trong bế tắc để đàm phán ký kết FTA 

với Hàn Quốc, vốn đã bị đình trệ từ năm 2004 do vấn đề nông nghiệp. Nói cách khác, 

Trung Quốc đang tương đối thành công trong việc lôi kéo Hàn Quốc xích lại gần mình, 

rõ nét nhất là trên khía cạnh kinh tế. 

Trong những năm 80, 90 của thế kỷ XX, chủ nghĩa đa phương ở Đông Á phát 

triển mạnh mẽ đã thôi thúc các quốc gia tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, chính 

trị và an ninh. Bên cạnh một ASEAN dần đóng vai trò “đầu tàu” trong hợp tác khu 

vực, Nhật Bản đã được xem là một trong những nhân tố có vai trò quan trọng trong 

việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, mà điển hình nhất là qua bản dự thảo thiết lập 

hợp tác ba bên Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Keizo 

Obuchi vào năm 19987. Sự manh nha về ý tưởng hình thành một FTA Nhật - Trung 

- Hàn thực chất là một phần hệ quả của xu thế thương mại thế giới được hình thành 

trong hơn hai thập niên, dẫn đến sự ra đời của các Hiệp định thương mại ưu đãi 

(Preferential Trade Agreement - PTA)8. Ý tưởng về sự hình thành FTA Nhật - Hàn - 

Trung được thúc đẩy một cách mạnh mẽ vào năm 2008, khi Hội nghị thượng đỉnh 

ba bên được tổ chức đã đưa ra bản kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy việc hợp tác 

                                                           
7 Năm 1998, Việt Nam, quốc gia đứng ra tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 6 đã tiếp tục mời Nhật Bản, 

Trung Quốc và Hàn Quốc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN +3 lần thứ hai (ASEAN Plus Three summit -APT). Tuy 

nhiên, phải đến APT lần thứ tư tổ chức tại Manila (1999), lãnh đạo ba quốc gia này mới có cuộc tiếp xúc chính thức đầu 

tiên bên lề APT để thảo luận về vấn đề hợp tác ba bên, chủ yếu liên quan đến thương mại và kinh tế, đồng thời tiếp tục 

tránh né các vấn đề chính trị, đặc biệt là vấn đề CHDCND Triều Tiên [37: 173]. 
8 Hiệp định Thương mại ưu đãi (Preferential Trade Arrangement/PTA) là một biểu hiện của sự hợp nhất trên bình diện 

kinh tế, được ký kết giữa các bên tham gia thỏa thuận nhằm hạ thấp một phần hàng rào thương mại hàng hóa cho nhau và 

duy trì hàng rào đó với các bên thứ ba không tham gia thỏa thuận. Riêng trong năm 1990, đã có khoảng 60 PTA được ký 

kết, và con số đó tiếp tục tăng lên vào năm 2010 với khoảng 300 PTA, một nửa trong số đó là các thoả thuận thương mại 

khu vực (Regional Trade Agreements - RTAs) [105: 376]. 
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Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn Quốc, trong đó có đề cập đến việc mở các vòng đàm 

phán FTA. Tính đến thời điểm năm 2013, ba nước tổ chức được 2 vòng đàm phán 

về FTA và cho đến nay hoạt động này vẫn còn tiếp tục. Nếu được ký kết, FTA 

Trung - Nhật - Hàn sẽ là hiệp định thương mại tự do lớn nhất trong khu vực, với 

việc kết nối 3 nền kinh tế hàng đầu châu Á, chiếm khoảng 20% tổng GDP toàn cầu 

[198]. Song song với đó, các FTA song phương giữa Trung Quốc - Hàn Quốc và 

Nhật Bản - Hàn Quốc cũng được xúc tiến. Trong thực tế, mới chỉ có FTA Trung 

Quốc - Hàn Quốc đạt được lộ trình thuận lợi9. Một khi được ký kết, hiệp định sẽ tạo 

ra những triển vọng mới cho nền kinh tế hai nước. 

Tại thời điểm đàm phán FTA, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành đối 

tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Và thực tế đã chứng minh rằng đây cũng là 

hiệp định lớn nhất của Trung Quốc về khối lượng giao dịch [221]. Ngược lại, Hiệp 

định thương mại tự do Hàn Quốc - Nhật Bản lại rơi vào bế tắc từ thời điểm năm 2004 

đến nay do nhiều vấn đề chưa thống nhất được giữa hai bên, đặc biệt là thoả thuận về 

mở cửa thị trường nông sản. Mục đích của việc thiết lập một FTA song phương giữa 

Hàn Quốc và Nhật Bản ngoài việc xây dựng một thị trường chung rộng lớn cho cả hai 

quốc gia còn là sự “bắt tay” để kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, tình trạng “hoãn vô 

thời hạn” của FTA Hàn Quốc - Nhật Bản đã khiến các mục tiêu chưa thể thực hiện 

được, mà ngược lại còn đẩy Hàn Quốc - Trung Quốc phụ thuộc chặt chẽ vào nhau hơn. 

Kể từ sau khi ký kết Hiệp định thương mại tự do song phương, Trung Quốc trở thành 

đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, vượt xa Mỹ và Nhật Bản cả về giá trị và 

quy mô xuất nhập khẩu10. Ngoài lý do kinh tế, Hàn Quốc cần sự hỗ trợ của Trung 

Quốc như là cầu nối để đối thoại với CHDCND Triều Tiên góp phần giải quyết các vấn 

đề còn tồn đọng trên bán đảo Triều Tiên. Lợi ích an ninh sát sườn buộc Hàn Quốc phải 

“nhờ cậy” đến Trung Quốc để xoa dịu người láng giềng thân cận này của mình. Bởi vì 

nếu xét về tương quan chính sách đối ngoại với CHDCND Triều Tiên, so với Mỹ, rõ 

ràng Trung Quốc có lập trường ôn hoà hơn. Trong khi đó, Nhật Bản không có nhiều 

tiếng nói như Trung Quốc trong vấn đề này. Mục đích xa hơn mà Trung Quốc hướng 

tới khi tấn công vào sự liên kết giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là nhằm bẻ gãy nỗ lực thiết 

lập mối quan hệ đồng minh thân thiết của Mỹ đối với hai quốc gia này. 
                                                           
9Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc - Hàn Quốc được ký kết vào tháng 6 năm 2015. 
10Theo số liệu các năm 2015, 2016, 2017 từ Hiệp hội Đầu tư Quốc tế Hàn Quốc (Korea Internationl Trade Association – 

KITA), http://kita.org/ . 

http://kita.org/
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2.1.2.3. Nhân tố CHDCND Triều Tiên 

CHDCND Triều Tiên là nhân tố có tác động đa chiều đến sự phát triển và tính 

ổn định của mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Một mặt, nhân tố này vừa là 

chất xúc tác thúc đẩy Hàn Quốc và Nhật Bản bắt tay với nhau, mặt khác lại tạo ra 

những quan điểm trái chiều về chính sách đối ngoại đối với CHDCND Triều Tiên 

và thái độ về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. 

Nếu như trong suốt thời kỳ diễn ra Chiến tranh lạnh, Hàn Quốc và CHDCND 

Triều Tiên luôn ở trong tình trạng đối đầu căng thẳng, đỉnh điểm là cuộc Chiến 

tranh liên Triều (1950 - 1953) thì kể từ đầu thập niên 80, 90, trước những biến động 

của tình hình thế giới và khu vực, Hàn Quốc đã bắt đầu có sự điều chỉnh chính sách 

đối ngoại với CHDCND Triều Tiên. Điển hình là chính sách ngoại giao phương 

Bắc (Nordpolitik) của Tổng thống Roh Tae Woo11. 

Mối quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên được cải thiện đáng kể dưới nhiệm kỳ của 

Tổng thống Kim Dae Jung (1998 - 2003). Mặc dù vậy, các nguy cơ về an ninh vẫn 

luôn tiềm ẩn và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Tiến trình hòa giải hai miền cũng 

còn trải qua nhiều chặng đường gian nan. Những mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân ở 

bán đảo Triều Tiên không chỉ đơn thuần xảy ra trong khuôn khổ mối quan hệ liên 

Triều, mà còn giữa các thực thể chính trị trong và ngoài khu vực với nhau. 

Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng trong mối quan hệ với 

CHDCND Triều Tiên. Cả hai quốc gia này đều giữ thái độ dè chừng với CHDCND 

Triều Tiên. Cho đến trước khi Chiến tranh lạnh kết thúc, do sự đối đầu về ý thức hệ, 

CHDCND Triều Tiên vẫn có mối quan hệ chính trị không mấy tốt đẹp với cả Nhật 

Bản và Hàn Quốc. Mặc dù từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, 

CHDCND Triều Tiên đã dần dần có sự điều chỉnh về chính sách đối ngoại một cách 

chậm chạp nhưng vẫn giữ thái độ dè dặt và thù địch với Hàn Quốc. Tuy nhiên, dưới 

thời Tổng thống Roh Tae Woo, Chính sách ngoại giao phương Bắc (Nordpolitik) 

được đề ra nhằm tăng cường, cải thiện quan hệ với các nước trong khối XHCN, đặc 

biệt là với CHDCND Triều Tiên đã tạo bước ngoặt cho mối quan hệ liên Triều, mở 

ra một triển vọng mới cho tiến trình hoà hợp dân tộc. 

                                                           
11 Nordpolitik là một thuật ngữ có ý nghĩa gần giống với Ostpolitik (dùng để chỉ mối quan hệ giữa Tây Đức với Đông 

Đức và các quốc gia đồng minh trong khối XHCN). Thuật ngữ này mô tả chính sách đối ngoại của Hàn Quốc hướng tới 

CHDCND Triều Tiên và các nước XHCN đồng minh. Theo đó, dưới thời Roh Tae Woo, Nordpolitik được cắt nghĩa một 

cách ngắn gọn là “chiến lược đối ngoại hoà bình với Trung Quốc, Liên Xô và Đông Âu. Thông qua đó, tạo ra cơ chế cho 

sự tồn tại hoà bình giữa hai miền Nam và CHDCND Triều Tiên” [48: 193]. 
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Đối với Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên luôn nỗ lực tìm kiếm sự thừa nhận 

của quốc gia này trên bình diện chính trị. Nhật Bản, trong bối cảnh là đồng minh 

thân cận với Mỹ, có xu hướng tách bạch mối quan hệ kinh tế và ý thức hệ ra làm hai 

vấn đề riêng biệt. Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên có mối quan hệ kinh tế không 

chính thức từ những năm 50 của thế kỷ XX, còn về chính trị, những cuộc đối thoại 

hoà bình và động thái bình thường hoá quan hệ đối ngoại chỉ thực sự xuất hiện kể từ 

đầu thập niên 1990. Từ những năm 70 của thế kỷ XX, mặc dù vẫn coi Nhật Bản là 

“cái đuôi quân sự của đế quốc Mỹ” [90: 33], nhưng CHDCND Triều Tiên vẫn luôn 

cố gắng thiết lập sự trao đổi về kinh tế và kêu gọi sự hỗ trợ từ quốc gia này. Hơn ai 

hết, CHDCND Triều Tiên cần sự công nhận của Nhật Bản vì ba lý do căn bản, một 

là vì lợi ích kinh tế, chính trị; hai là muốn giảm bớt sự hỗ trợ mà Nhật Bản dành cho 

Hàn Quốc; ba là muốn thoát khỏi tình cảnh bị cô lập khi mâu thuẫn Xô -Trung lên 

đến cực điểm, Trung Quốc bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Mỹ năm 1972 

và ký Hiệp ước Hoà bình hữu nghị với Nhật Bản năm 1978. Thế nhưng trong bối 

cảnh mối quan hệ liên Triều vẫn đang còn rất căng thẳng, việc Nhật Bản và 

CHDCND Triều Tiên có những cuộc tiếp xúc không chính thức với nhau đã khiến 

Hàn Quốc phật lòng và gây trở ngại cho tiến trình bình thường hoá quan hệ ngoại 

giao Hàn Quốc - Nhật Bản. 

Sau Chiến tranh lạnh, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều nỗ lực đối thoại với 

CHDCND Triều Tiên để giải quyết một cách hoà bình các xung đột, tranh chấp, đặc 

biệt là về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Dù vậy, mối quan hệ giữa 

CHDCND Triều Tiên với Hàn Quốc - Nhật Bản là mối quan hệ cực kỳ phức tạp và 

liên đới đến nhiều cường quốc khác. Chính sách đối ngoại của CHDCND Triều Tiên 

đối với khu vực Đông Bắc Á nói chung và với Hàn Quốc, Nhật Bản nói riêng không 

ổn định, vì phụ thuộc vào yếu tố thứ ba là động thái của Mỹ và Trung Quốc. Trên 

thực tế, vào những năm 90 của thế kỷ XX, CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu có những 

động thái ngoại giao cởi mở hơn do sự tác động của bối cảnh quốc tế. Tuy vậy, chính 

sách cứng rắn của Tổng thống Mỹ G. Bush khi liệt CHDCND Triều Tiên vào “trục 

liên minh ma quỷ” đã khiến cuộc khủng hoảng hạt nhân bùng phát trở lại mà hai đối 

tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất và trực tiếp nhất chắc chắn là Hàn Quốc và Nhật Bản. 

CHDCND Triều Tiên được ví như ngòi nổ hạt nhân ở khu vực Đông Bắc Á nhưng 

không có nghĩa quốc gia này là nguyên nhân chủ yếu của mọi xung đột. Việc Mỹ 
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triển khai khoảng 28.500 lính đồn trú ở Hàn Quốc và khoảng 47.000 lính ở Nhật Bản 

cùng với các cuộc tập trận thường niên với quy mô lớn giữa Mỹ - Nhật và Mỹ - Hàn 

đã khiến CHDCND Triều Tiên cảm thấy nền an ninh quốc gia bị đe doạ và buộc sử 

dụng vũ khí hạt nhân như một công cụ để thương lượng với Mỹ12. 

Nhìn chung, Triều Tiên là nhân tố có tác động đa chiều đến đến mối quan hệ Hàn 

Quốc - Nhật Bản, trước hết là góp phần ràng buộc hai quốc gia này trong khuôn khổ 

liên minh tay ba Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc. Điều này thể hiện rõ ràng nhất trong 

Chiến tranh lạnh. Mặc dù giữa Hàn Quốc và Nhật Bản không có sự thoả thuận trên 

phương diện pháp lý đối với vấn đề an ninh nhưng yếu tố lợi ích phần nào thúc đẩy hai 

quốc gia này nỗ lực cân bằng những bất đồng vì mục tiêu trước mắt. CHDCND Triều 

Tiên là mối quan ngại an ninh chung của cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Một khi mối lo 

lắng này còn tồn tại và Hàn Quốc và Nhật Bản còn cùng nằm trong khối liên minh với 

Mỹ, thì cả hai đều ít nhiều phải chia sẻ nhiều vấn đề chung với nhau. 

Mặc dù vậy, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn có chính sách đối ngoại độc lập và 

thể hiện lập trường riêng trong vấn đề liên quan đến CHDCND Triều Tiên. Đối với 

Hàn Quốc, quốc gia này có xu hướng tạo dựng mối liên hệ tương đối chặt chẽ với 

Trung Quốc trong khi Nhật Bản lại có xu hướng xích lại gần Mỹ hơn. Sự khác biệt 

giữa Hàn Quốc và Nhật Bản còn được thể hiện ở việc Hàn Quốc luôn nghi ngờ 

Nhật Bản lợi dụng vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên để tái vũ trang13. Hàn 

Quốc cho rằng những động thái của CHDCND Triều Tiên thực chất chỉ là đòn trả 

đũa dành cho Mỹ, trong khi Mỹ có quan điểm ngược lại, còn Nhật Bản thì chịu 

nhiều ảnh hưởng từ Mỹ. Hàn Quốc dường như xích lại gần Trung Quốc hơn trong 

vấn đề hạt nhân khi Trung Quốc luôn cố gắng thể hiện vai trò trung gian hoà giải, là 

nhân tố đóng góp vào việc gìn giữ hoà bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. 

                                                           
12 Từ những năm đầu của thế kỷ XXI, những chuyến viếng thăm của Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung và Thủ tướng 

Nhật Bản I. Koizumi đến CHDCND Triều Tiên đã cho thấy những thay đổi nhất định trong đường hướng đối ngoại đối với 

quốc gia này. Tuy nhiên, các nỗ lực này luôn đi vào bế tắc bởi các vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, điển hình là 

vào năm 2006. Nhật Bản ngay sau đó đã ra Tuyên bố ngày 15/4/2007, tiếp tục kéo dài lệnh cấm vận thêm 6 tháng về các 

hoạt động trao đổi và hợp tác kinh tế hai nước. Bất chấp sự phản đối đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên 

vẫn tiếp tục các vụ thử hạt nhân vào năm 2009 và 2013, tạo ra những tác động tiêu cực đến an ninh Đông Bắc Á nói chung 

và của Hàn Quốc và Nhật Bản nói riêng. 
13 Năm 2006, khi CHDCND Triều Tiên phóng thử tên lửa Taepodong-2, Nhà Xanh đã cho đăng tải chính thức thông điệp 

trên website:”Không có bất cứ một cơ quan phòng thủ nào báo động tình trạng khẩn cấp quốc gia, bởi vì tên lửa này 

không nhắm vào bất kỳ đối tượng cụ thể nào cả…cho nên không có lý do gì phải thổi phồng nó lên như cách mà Nhật 

Bản đang làm”…Động thái này nhằm đáp trả việc trước đó Nhật Bản đơn phương áp đặt sự trừng phạt kinh tế lên 

CHDCND Triều Tiên sau vụ thử tên lửa…[99: 16]. 
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Nhân tố CHDCND Triều Tiên dấy lên “mối quan ngại về an ninh chung” 

(mutual security anxiety)14 giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Hàn Quốc cho rằng Nhật 

Bản đang thổi phồng vấn đề bắt cóc như cái cớ để tái vũ trang hoặc bành trướng về 

quân sự. Ngược lại, Nhật Bản lại cho rằng Hàn Quốc đang gián tiếp khiến liên minh 

Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc yếu đi bởi mối quan hệ gần gũi về chính trị và kinh tế 

với Trung Quốc. 

Tóm lại, quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản luôn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố 

bên ngoài, bao gồm cả chủ quan lẫn khách quan, tích cực và tiêu cực. Trong số đó, 

vai trò của các quốc gia liên quan trở nên nổi bật hơn cả. Đối với Mỹ, quốc gia này 

được ví như là “chất xúc tác”, là cầu nối để Hàn Quốc và Nhật Bản tiến tới bình 

thường hoá quan hệ đối ngoại, gắn bó hơn về quyền lợi kinh tế và an ninh. Kết cấu 

“trục và nan quạt” mà Mỹ vẽ ra ở châu Á nói chung và Đông Bắc Á nói riêng đòi 

hỏi hai đồng minh chiến lược này có sự gắn kết và tương hỗ lẫn nhau, được duy trì 

dưới sức ảnh hương của trục Mỹ. Mặc dù vậy, thái độ và sách lược của Mỹ không 

phải lúc nào cũng đóng vai trò hàn gắn quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản. Sự thiếu 

minh bạch của Mỹ trong vấn đề Dokdo/Takeshima đã để lại hệ quả tiêu cực trong 

quan hệ giữa hai quốc gia này, là vết rạn nứt không thể khoả lấp, góp phần khiến 

Hàn Quốc và Nhật Bản luôn trong trạng thái xung đột gay gắt. Đối với Trung Quốc, 

sự trỗi dậy mạnh mẽ của quốc gia này từ đầu thế kỷ XXI cả về kinh tế, chính trị, an 

ninh và văn hoá thực sự khiến Mỹ và các nước đồng minh ở Đông Bắc Á lo ngại. 

Đặc biệt, sự suy giảm vị thế kinh tế của Nhật Bản kể từ năm 2010 và sự vươn lên 

trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới (sau Mỹ) của Trung Quốc khiến các quốc 

gia phải dè chừng. Bên cạnh kinh tế, Trung Quốc còn bắt đầu bộc lộ “chủ nghĩa bá 

quyền” khu vực khi liên tiếp đưa ra bản đồ đường 9 đoạn15 (2009) và vùng nhận 

dạng phòng không (ADIZ - 2013), gây ra những xáo trộn về an ninh, chính trị ở 

Đông Á. Những hành động của Trung Quốc dấy lên nhiều quan ngại, buộc Mỹ phải 

thắt chặt hơn nữa mối liên kết Hàn Quốc - Nhật Bản trong khối đồng minh của 

mình. Tuy nhiên, Mỹ tỏ ra không mấy hài lòng khi quan hệ Hàn - Trung ngày càng 

                                                           
14 Theo cách gọi của Tiến sĩ Seung Hyok Lee, giảng viên khoa Chính trị học, Đại học Toronto, Scarborough trong bài 

phát biểu” How Have the ‘North Korea Factors’ Shaped Japan-South Korea Relations?” được tổ chức tại Munk School 

of Global Affairs đầu năm 2018. 
15 Ngày 7/5/2009, trong bản công hàm Trung Quốc gửi lên Tổng thư ký LHQ có đính kèm bản đồ đường chữ U" hay 

"đường 9 khúc" chiếm khoảng 80% Biển Đông, chồng lấn lên cả vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, 

Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei. 
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tốt đẹp và nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mục tiêu tái củng cố quan hệ giữa hai quốc 

gia này của Mỹ. Hơn nữa, Hàn Quốc và Nhật Bản có những mâu thuẫn khó có thể 

hàn gắn, và Trung Quốc có thể tận dụng những xung đột này làm xói mòn ảnh 

hưởng của Mỹ ở khu vực, chia rẽ các đồng minh của Mỹ [151]. Đối với CHDCND 

Triều Tiên, đây được ví như “mối quan ngại” chung của cả Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên khiến Hàn Quốc và Nhật Bản gẫn gũi 

với Mỹ và với nhau hơn trong suốt Chiến tranh lanh. Bên cạnh đó, hai quốc gia này 

cũng rất tích cực đối ngoại với Trung Quốc, thúc giục Trung Quốc gây áp lực lên 

CHDCND Triều Tiên. Thế nhưng Hàn Quốc và Nhật Bản lại nghi kỵ lẫn nhau khi 

tỏ ra tương đối khác biệt trong chính sách đối ngoại với Bắc Triêù Tiên. Hàn Quốc 

có xu hướng “bỏ ngỏ” mối quan hệ với không chỉ Nhật Bản mà còn cả Mỹ để theo 

đuổi sự hoà hợp dân tộc với CHDCND Triều Tiên thông qua Trung Quốc. Hơn nữa, 

Hàn Quốc có nhiều sự lựa chọn tối ưu hơn là hợp tác với Nhật Bản trong vấn đề 

CHDCND Triều Tiên, đó là tăng cường quan hệ an ninh với Mỹ và cải thiện quan 

hệ với Trung Quốc vì suy cho cùng, hai quốc gia vẫn có tiếng nói với CHDCND 

Triều Tiên hơn Nhật Bản. 

2.2. Các nhân tố bên trong 

Hàn Quốc và Nhật Bản bước vào những năm 80 của thế kỷ XX với nhiều thay 

đổi của tình hình kinh tế, chính trị trong nước và cả địa vị trên trường quốc tế. Tại 

thời điểm đó, Nhật Bản đã bước vào hàng ngũ những cường quốc hàng đầu thế giới 

bên cạnh Mỹ và Tây Âu, còn Hàn Quốc cũng đã bắt đầu gặt hái được nhiều thành 

tựu trên lĩnh vực kinh tế. Mối quan hệ giữa hai quốc gia này cũng vì thế mà được 

chú trọng và thúc đẩy hơn trước. Trên thực tế, thành tựu trong quan hệ kinh tế, 

chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản xuất phát từ nền tảng lợi ích của hai lĩnh vực nói 

trên, xuyên suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh cho đến nay, đã chi phối, thúc đẩy và trở 

thành sợi dây liên kết giữa hai quốc gia tuy gần gũi về mặt địa lý nhưng có nhiều 

khác biệt về nhận thức lịch sử này. 

2.2.1. Tiền đề quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản trước năm 1980 

2.2.1.1. Về kinh tế 

Trong bất cứ một mối quan hệ giữa hai hay nhiều quốc gia, kinh tế luôn là một 

trong những điểm nhấn quan trọng thể hiện phần nào nhu cầu hợp tác của các chủ 

thể với nhau, kể cả trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, khi mà yếu tố ý thức hệ và chính 
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trị là tiêu chuẩn chủ đạo chi phối cơ bản đời sống quốc tế, thì điều đó cũng không 

thể ngăn được các quốc gia có sự giao lưu kinh tế với nhau theo từng mức độ khác 

nhau. Ở khu vực Đông Bắc Á nói riêng và Đông Á nói chung, Hàn Quốc và Nhật 

Bản là hai quốc gia có chung đồng minh thân cận là Mỹ, có cùng ý thức hệ chính trị 

và phần nào mô hình phát triển kinh tế. 

Cho đến trước những năm 80 của thế kỷ XX, kinh tế Hàn Quốc phụ thuộc khá 

chặt chẽ vào Nhật Bản, quốc gia có nền kinh tế hàng đầu châu lục tại thời điểm đó. 

Nhật Bản bước vào thập niên 1950 của thế kỷ XX với mục tiêu tái cấu trúc nền 

kinh tế sau Chiến tranh. Bằng sự linh hoạt của chính phủ cùng với sự hỗ trợ từ Mỹ, 

Nhật Bản đã thu được nhiều thành tựu đáng kể. Từ giữa những năm 50, kinh tế Nhật 

Bản ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao với mức tăng trưởng trung bình của tổng thu 

nhập quốc gia (GNP) từ năm 1954 đến năm 1961 đạt 11,6% [29]. Trong suốt thời kỳ 

Chiến tranh lạnh cho đến những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản nhanh chóng vươn 

lên trở thành một trong ba trung tâm kinh tế, tài chính lớn của thế giới, cạnh tranh 

trực tiếp với Mỹ và Tây Âu. Năm 1973, GNP của Nhật Bản đứng thứ ba thế giới sau 

Mỹ và Liên Xô. Trong khi đó, Hàn Quốc lại ở một hoàn cảnh ngược lại. Kể từ sau 

khi nhà nước chính thức ra đời (1948), Hàn Quốc phải đối diện với rất nhiều khó 

khăn về mọi mặt. Giữa lúc tình hình kinh tế, xã hội chưa được phục hồi thì chiến 

tranh liên Triều (1950 - 1953) nổ ra đã tàn phá nặng nề nền kinh tế Hàn Quốc. Suốt 

nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống Rhee Syng Man, Hàn Quốc chủ yếu nhận viện 

trợ từ Mỹ. Môi trường kinh doanh thiếu ổn định sau chiến tranh khiến các doanh 

nghiệp nước ngoài “chùn bước” trước thị trường Hàn Quốc. Viện trợ tài chính từ Mỹ 

trở thành nguồn vốn duy nhất rót vào nền kinh tế đang kiệt quệ của Hàn Quốc, không 

chỉ dành cho mục tiêu quốc phòng mà còn cho sự tiêu dùng trong nước. Gói viện trợ 

đầu tiên Mỹ dành cho quốc gia này trị giá 200 triệu USD, thời điểm cao nhất lên tới 

365 triệu USD (1956) [243]. Tuy nhiên, việc chỉ phụ thuộc vào sự tài trợ duy nhất từ 

Mỹ cũng tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Hàn Quốc. Tháng 1 năm 

1960, Hàn Quốc bắt tay vào thực hiện kế hoạch Bảy năm lần thứ nhất. Nhưng khi kế 

hoạch còn chưa được triển khai thì các phong trào biểu tình của học sinh, sinh viên 

nổ ra đã buộc Tổng thống Rhee Syng Man phải từ chức (4/1960). 

Thời điểm Tổng thống Park Chung Hee chính thức trở thành Tổng thống, Hàn 

Quốc vẫn là một quốc gia có nền kinh tế kém phát triển. Bên cạnh đó, việc Mỹ cắt 
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giảm dần viện trợ cho Hàn Quốc đã thôi thúc chính quyền Park phải có những đối 

sách thay thế và Nhật Bản được nhìn nhận như một đối tượng tiềm năng. Tại thời 

điểm đó, nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ và có quan hệ thương mại với 

nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả Liên Xô. Nhật Bản thực sự có tham vọng nắm 

giữ vai trò là người tiên phong trong khu vực bằng chính thực lực và ảnh hưởng 

kinh tế của mình. Do vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ Mỹ và Châu Âu, Nhật Bản 

có xu hướng xích lại gần hơn với các nước châu Á. Vậy nên, Hàn Quốc trong mắt 

Nhật Bản là một thị trường hấp dẫn, trước hết bởi vị trí địa lý chỉ cách bờ biển Nhật 

Bản khoảng hơn 200 km về phía Tây, lại tập trung nhiều cảng công nghiệp như 

Busan, Masan, Ilsan, Pohang… rất thuận tiện cho việc buôn bán với các trung tâm 

công nghiệp của Nhật bản như Kita Kyushu và Fukuoka. Ngoài ra, nguồn nguyên 

liệu thô và nhân công từ thị trường Hàn Quốc cũng thu hút các doanh nghiệp Nhật 

Bản. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng cần Nhật Bản cho những mục tiêu dài hạn, mà 

cụ thể là vực lại nền kinh tế đang trên đà suy thoái nghiêm trọng. Dưới tác động từ 

việc Mỹ cắt giảm viện trợ, chính phủ Hàn Quốc nhận ra điều cấp thiết nhất lúc bấy 

giờ là tìm kiếm một đối tác mới, trước mắt là để phục vụ cho kế hoạch 5 năm lần 

thứ nhất (1962 - 1965). Ngoài ra, một điểm đáng chú ý chính là việc Tổng thống 

Park Chung Hee luôn được nhìn nhận như là một đại diện tiêu biểu cho tư tưởng 

thân Nhật và là nhân vật chính trị mà đảng bảo thủ LDP của Nhật Bản có thể hợp 

tác được [82]. Trong suốt thời gian cầm quyền tổng thống, Park Chung Hee luôn 

thể hiện điều này một cách rõ nét, điển hình qua việc đàn áp triệt để các cuộc biểu 

tình chống Nhật trong cả nước. Theo ấn phẩm the Dictionary of Collaborators xuất 

bản năm 2009, Tổng thống Park là một trong 4,389 danh sách cộng tác viên với 

Nhật Bản trong suốt thời kỳ Nhật Bản thống trị bán đảo Triều Tiên (1910 - 1945) 

[157]. Do đó, việc Park Chung Hee tiến tới thiết lập và duy trì quan hệ với Nhật 

Bản là một điều dễ hiểu16. 

                                                           
16 Cuốn sách Dictionary of Collaborators xuất bản năm 2009 bởi Center for Historical Truth and Justice, có trụ sở tại 

Seoul, Hàn Quốc. Trong ấn phẩm này, có một chi tiết gây ra rất nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu dẫn tới các vụ kiện 

tụng. Theo đó, Park Chung Hee được mô tả từng là sĩ quan của quân đội Nhật đóng tại Mãn Châu Quốc (Manchukuo), 

đồng thời từng viết ra lời tuyên thệ sẽ “hi sinh tính mạng và sức lực của một người Nhật Bản mà không bao giờ cảm thấy 

xấu hổ” bằng máu. Tuy nhiên, công bố này vấp phải sự phản đối của một nhóm chính trị gia tự do, gồm có luật sư Kang 

Yong Seok, cựu phát thanh viên của đài KBS Jung Mi Hong và một thành viên cực tả của website Ilbe (trang web mang 

tính dân tộc chủ nghĩa cực đoan và thường có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nặng nề ở Hàn Quốc) có nickname là 

Kang. Kang Yong Seok đã cáo buộc nghiên cứu này của Trung tâm Sự thật và Công bằng Lịch sử là một trò tưởng tượng 

kỳ quặc do Trung tâm này âm mưu. Đầu năm 2017, Toà án tối cao Hàn Quốc đã xác nhận những điều được công bố 
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Sự kiện Hiệp ước bình thường hóa quan hệ năm 1965 được ký kết là một trong 

những cột mốc đáng ghi nhận nhất trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc 

trong suốt thế kỷ XX, khởi sắc nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Đó là sự tổng hoà của 

các nhu cầu hợp tác từ cả hai phía lẫn các yếu tố chủ quan nội tại từng quốc gia. 

Trong tiến trình tái cấu trúc lại nền kinh tế Hàn Quốc do Tổng thống Park Chung 

Hee khởi xướng vào đầu thập niên 60, Nhật Bản đóng một vai trò hết sức quan 

trọng. Kể từ khi hai nước tuyên bố bình thường hóa quan hệ, Nhật Bản trở thành 

quốc gia có số vốn đầu tư lớn thứ hai vào Hàn Quốc sau Mỹ. Năm 1966, Hàn Quốc 

gia nhập Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch GATT (General Agreement on 

Tariffs and Trade - GATT), trong cùng năm đó, Hiệp định thể chế kinh tế Hàn Quốc 

ra đời. Những Hiệp định này đã “đánh dấu việc Hàn Quốc nhận thức con đường hội 

nhập kinh tế để phát triển, cứu đất nước khỏi vòng luẩn quẩn. Tất cả tạo cơ hội 

thuận tiện cho đầu tư của nước ngoài, cơ hội thu hút vốn, kỹ thuật, máy móc thiết 

bị” [20: 386 - 387]. Từ đây, vai trò của Nhật Bản trở nên quan trọng hơn thông qua 

những khoản cho vay. Đối với Hàn Quốc, thông qua Nhật Bản, Hàn Quốc có thể 

tìm kiếm nguồn cung cấp khoa học công nghệ, thiết bị sản xuất, nguyên liệu thô và 

đặc biệt là học hỏi về mô hình phát triển kinh tế. Từ giữa những năm 50 của thế kỷ 

XX, Nhật Bản đang dần trở thành cường quốc số 1 châu Á về kinh tế, do đó, mô 

hình phát triển kinh tế của Nhật Bản được xem là một hình mẫu đáng để các nước 

học hỏi và noi theo. Ảnh hưởng của mô hình kinh tế Nhật Bản đối với Hàn Quốc 

không chỉ thể hiện qua kết cấu kinh tế, sự thành lập các cơ quan ban ngành mà còn 

thông qua sự tương đồng giữa zaibatsu của Nhật Bản và chaebol của Hàn Quốc17. 

Cùng với sự hỗ trợ về vốn, nguyên liệu, máy móc từ Nhật Bản, Hàn Quốc với 

                                                                                                                                                                                
trong ấn phẩm Dictionary of Collaborators về lời tuyên thệ bằng máu của cựu Tổng thống Park không phải là chuyện bịa 

đặt [167] 

17 Chaebol(재벌), tiếng Hàn có nghĩa là tài phiệt, dùng để chỉ các tập đoàn độc quyền gia đình trị ở Hàn Quốc, trong đó 

“chae” (재) là thịnh vượng, may mắn, còn “bol” (벌) là các nhóm hội hay đảng phái. Nhiều nhà nghiên cứu đã thống nhất 

về định nghĩa của chaebol thông qua 3 tiêu chí chính: Một là, sự liên kết giữa các công ty con hoạt động trên nhiều lĩnh 

vực công nghiệp đa dạng; Hai là, quan hệ sở hữu theo hình thức gia đình trị; Ba là, các nhóm kinh doanh chiếm thị phần 

lớn trong tổng cơ cấu kinh tế quốc gia. Về mặt hình thức, chaebol của Hàn Quốc có khá nhiều điểm tương đồng với mô 

hình zaibatsu và kereitsu. Về tính độc quyền gia đình trị và tính liên đới chính trị với chính phủ, chaebol giống với 

zaibatsu. Về mô hình độc quyền liên kết theo kiểu vệ tinh – trung tâm thì chabol khá giống keiretsu. Tuy nhiên, điểm 

khác biệt khá rõ nét là các chaebol được tổ chức theo chiều dọc, gần giống với mẫu hình điều hành của thị tộc, còn 

keiretsu thì theo hình vòng tròn, các công ty con liên kết với nhau hoạt động xoay quanh một định chế tài chính (thường 

là ngân hàng), sở hữu cổ phần và hỗ trợ kỹ thuật chéo nhau để làm tăng tính liên kết và đồng nhất trong chiến lược kinh 

doanh.  
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những nỗ lực tự thân đã ra sức đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, đặc biệt 

là xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường xuất khẩu, nắm bắt khoa học - kỹ 

thuật tiến tới mở rộng thị trường. Từ đó, mối quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và 

Nhật Bản trở nên gần gũi hơn. 

Về phần mình, Nhật Bản cũng nhận thức được nhiều lợi ích khi tiến hành bình 

thường hóa quan hệ với Hàn Quốc. Kể từ sau thất bại trong chính sách bành trướng 

của chủ nghĩa quân phiệt và phải chịu sự quản thúc từ các nước đồng minh cũng như 

những hậu quả nặng nề do bị chiến tranh tàn phá, chính phủ Nhật Bản đã hướng tới 

việc theo đuổi chính sách đối nội và đối ngoại “kinh tế trên hết”. Chính sách này góp 

phần hạn chế những tác động của các yếu tố chính trị, điều kiện ngoại cảnh quốc tế 

đến nền kinh tế vẫn còn tương đối non yếu của Nhật Bản. Dưới sự bảo trợ cả về kinh 

tế lẫn chính trị - an ninh của Mỹ, Nhật Bản đã dần dần phục hồi và phát triển kinh tế. 

Chỉ hơn một thập niên sau đó, Nhật Bản đã trở thành một cường quốc kinh tế có tốc 

độ tăng trưởng cao nhất trong khối các nước công nghiệp phát triển thời kỳ 1960 - 

1980. Sự phát triển kinh tế trong nước đã khuyến khích quốc gia này tiến hành đầu tư 

ra nước ngoài. Năm 1965, tổng giá trị số vốn đầu tư ra nước ngoài của Nhật Bản đạt 

tới gần 1 tỷ USD [28: 267]. Các thị trường trọng điểm được Nhật Bản hướng tới 

trong thời kỳ này là Mỹ và các nước châu Á, trong đó có Hàn Quốc. 

Nhật Bản còn tiến hành đầu tư vào kế hoạch năm năm lần thứ hai (Second Five 

- Year Plan) (1967 - 1971) của Hàn Quốc, đồng thời đưa ra những khuyến nghị để 

điều chỉnh kế hoạch đó. Năm 1968, Hội nghị Bộ trưởng Hàn Quốc - Nhật Bản được 

tổ chức nhằm thảo luận những vấn đề liên quan đến kinh tế. Và đến cuối năm 1969, 

Nhật Bản đã đồng ý cấp cho Chính phủ Hàn Quốc 73,7 triệu USD dưới hình thức 

viện trợ không hoàn lại và cho vay với lãi suất thấp, đầu tư vào dự án xây dựng khu 

Liên hợp thép Pohang. Sau đó, Nhật Bản còn bổ sung thêm gói đầu tư trị giá 50 triệu 

USD dưới dạng thư tín dụng trả chậm (deferred payment credits) và hỗ trợ Hàn Quốc 

về mặt kỹ thuật thông qua hai tập đoàn lớn là Nippon và Nihon Kohon Corporation, 

còn quyền điều hành quỹ chủ yếu do tập đoàn Mitsubisi kiểm soát [38: 88]. Động thái 

trên cho thấy Nhật Bản không hề dè dặt với Hàn Quốc trong hoạt động đầu tư, khi mà 

nhiều nước công nghiệp khác không đánh giá cao tính khả thi của nền kinh tế Hàn 

Quốc (nhất là trong các hạng mục cần nhiều vốn đầu tư), mà ngược lại còn muốn 

hướng tới một sự hợp tác dài hạn hơn trên lĩnh vực kinh tế với Hàn Quốc. 
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Đầu năm 1970, bản dự thảo kế hoạch “Hợp tác kinh tế dài hạn Hàn Quốc - 

Nhật Bản”, hay còn gọi là Yatsugi Plan. Nhật Bản có ưu thế về vốn và khoa học - 

kỹ thuật nhưng lại nghèo tài nguyên và chi phí chi cho nguồn nhân công đắt đỏ, 

trong khi Hàn Quốc có lực lượng lao động giá rẻ hơn và có lợi thế về một số loại tài 

nguyên, đặc biệt là vonfram và amorphous graphite, là hai nguồn nguyên liệu cần 

thiết cho công nghiệp luyện kim và sản xuất máy móc, linh kiện, vũ khí [142: 

1198]. Từ đó, Nhật Bản vừa có thể xâm nhập thị trường nội địa Hàn Quốc, vừa xây 

dựng được những khu công nghiệp và tận dụng được nguồn lao động tại chỗ. Về 

phía Hàn Quốc, lợi ích lớn nhất mà quốc gia này thu được đó là dòng chảy tư bản từ 

Nhật Bản thông qua các dự án đầu tư và viện trợ, tạo động lực thúc đẩy quá trình 

công nghiệp hoá diễn ra nhanh chóng hơn, tiếp thu được khoa học - kỹ thuật hiện 

đại, đồng thời giải quyết vấn đề việc làm cho lao động trong nước. Mặc dù vấp phải 

nhiều sự chỉ trích từ phía báo giới Hàn Quốc song một số nội dung của kế hoạch 

Yatsugi vẫn được thi hành. 

Mối quan hệ kinh tế song phương của Hàn Quốc và Nhật Bản kể từ thời điểm 

bình thường hoá quan hệ hai nước cho đến cuối những năm 1980 trở nên khởi sắc 

cũng đem đến những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Hàn Quốc. Nếu như năm 

1965, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Nhật Bản chiếm 25,8% tổng kim ngạch xuất 

khẩu, đến năm 1979 là 22,3% 18. Đến giữa thập niên 70, trong số 105 hãng sản xuất 

hàng xuất khẩu, Nhật Bản chiếm đến 95% thì năm 1979 chỉ còn 22,3% 19. Đặc biệt, 

thời điểm năm 1971, Nhật Bản đã vượt Mỹ, trở thành thị trường lớn nhất cung cấp 

nguồn hàng nhập khẩu cho Hàn Quốc. 

Trong mối quan hệ này, vai trò của Nhật Bản còn được thể hiện thông qua 

hoạt động đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia (TNC) và đa quốc gia 

(MNC). Ví dụ điển hình nhất là cho đến đầu thập niên 80, chỉ riêng tập đoàn 

Mitsubishi của Nhật đã cung cấp tới 15% vốn và kỹ thuật chế tạo xe hơi cho Tập 

đoàn Hyundai ở Hàn Quốc. Từ cuối thập niên 70, đã có hàng trăm công ty của Nhật 

Bản hoạt động trong các ngành công nghiệp của Hàn Quốc. 

                                                           
18 Hoàng Văn Hiển (2008), Quá trình phát triển kinh tế xã hội của Hàn Quốc (1961 - 1993) và kinh nghiệm đối với Việt 

Nam, NXB Chính trị Quốc gia, HN; tr 60 - 62  
19 Hoàng Văn Hiển (2008), Quá trình phát triển kinh tế xã hội của Hàn Quốc (1961 - 1993) và kinh nghiệm đối với Việt 

Nam, NXB Chính trị Quốc gia, HN; tr 60 - 62  
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Tuy việc hợp tác với Nhật Bản đem lại cho Hàn Quốc những cơ hội không nhỏ 

để phát triển kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hoá, song cũng khiến cho nền kinh tế 

Hàn Quốc phụ thuộc chặt chẽ vào Nhật Bản. Điều này được thể hiện rõ nét nhất 

qua các chỉ số về thâm hụt thương mại từ năm 1955 đến năm 1980. Biểu đồ dưới 

đây cho thấy từ năm 1955 cho đến năm 1980, chỉ số thâm hụt của Hàn Quốc với 

Nhật Bản tăng với cấp số nhân và tỉ lệ thuận với thời gian. 

Đơn vị: triệu USD 

 

Biểu đồ 2.1. Kim ngạch thương mại Hàn Quốc - Nhật Bản (1955 - 1980) 

 (Nguồn: Tổng hợp từ Chong Sik Lee (1985), Japan and Korea: The Political 

Dimension, pp61 - 62 và http://kita.org/) 

Việc Hàn Quốc tăng cường quan hệ với Nhật Bản đã khiến Nhật Bản trở 

thành nguồn cung ứng vốn vay cho Hàn Quốc, giúp Hàn Quốc vừa có cơ hội tiếp 

cận với chuyển giao công nghệ, vừa nhận được đầu tư từ Nhật Bản thông qua đầu 

tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các MNC và TNC. Đó được xem là động lực 

mạnh mẽ kích thích nền kinh tế Hàn Quốc phát triển hơn trước. Quá trình trao đổi, 

hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản góp phần thúc đẩy nền kinh tế Hàn Quốc 

nhanh chóng thu được nhiều thành tựu và bắt đầu bước vào kỷ nguyên “cất cánh” 

trong thập niên 70. Bên cạnh Mỹ, Nhật Bản là quốc gia có đóng góp không nhỏ 

trong việc đưa Hàn Quốc trở thành một nước công nghiệp hiện đại về sau. 

Tóm lại, những tiền đề về quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vốn đã 

được quan tâm từ trước năm 1965. Tuy nhiên, phải đến khi Hiệp định quan hệ cơ 

bản được ký kết, kèm theo đó là bốn hiệp định nhỏ bổ sung (trong đó Hiệp định về 

http://kita.org/
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tài sản, quyền yêu sách và hợp tác kinh tế (Agreement Between Japan and the 

Republic of Korea Concerning the Settlement of Problems in Regard to Property 

and Claims and Economic Cooperation) nêu rõ việc Nhật Bản sẽ cung ứng các sản 

phẩm và dịch vụ có tổng giá trị khoảng 300.000 USD, quy đổi ra tiền yen (khoảng 

108 tỷ yen tính theo tỉ giá tại thời điểm đó) dưới dạng viện trợ không hoàn lại trong 

vòng 10 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực), thì mối quan hệ kinh tế giữa hai nước 

mới được chú trọng và khởi sắc hơn. Theo đó, mỗi năm Hàn Quốc sẽ nhận được 

khoảng 30.000 USD. Thêm vào đó, Nhật Bản còn cam kết mở rộng các khoản cho 

vay dài hạn và vay với lãi suất thấp có tổng trị giá khoảng 200.000 USD20. Tổng số 

tiền viện trợ không hoàn lại và các khoản cho vay vào khoảng 800.000 USD. Đó 

được xem là một trong những nguồn vốn giúp Hàn Quốc có thể tiến hành công 

nghiệp hoá đất nước. Quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản có xuất phát 

điểm là quan hệ giữa một nước trung tâm (core country) và một nước ngoại vi 

(peripheral country), sau đó dần chuyển dịch thành quan hệ giữa nước trung tâm và 

một nước bán ngoại vi (semiperipheral country)21. Dựa trên nền tảng về vốn, khoa 

học công nghệ từ Nhật Bản và nhiều nguyên nhân khác cũng như nỗ lực tự thân, 

Hàn Quốc đã dần vươn lên thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển, gia nhập 

hàng ngũ các nước công nghiệp mới (NICs), trở thành một trong 4 con hổ kinh tế 

châu Á cùng với Đài Loan, Singapore, Hồng Kông từ cuối những năm 70 và xây 

dựng nên “kỳ tích sông Hàn” vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX. 

2.2.2. Về lịch sử, chính trị 

Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên nói chung, Hàn Quốc nói riêng có mối quan 

hệ lâu đời và trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nhất là khi bán đảo Triều Tiên 

từng là thuộc địa của Nhật Bản trong khoảng 35 năm (1910 - 1945). 

                                                           
20 Xem Article I, Agreement Between Japan and the Republic of Korea Concerning the Settlement of Problems in Regard 

to Property and Claims and Economic Cooperation, 22/6/1965.  
21 Theo Immanuel Wallerstein, hệ thống kinh tế thế giới tư bản có 3 loại quốc gia: quốc gia cốt lõi (core - countries), 

quốc gia ngoại vi (peripheral countries) và bán ngoại vi (semi - peripheral countries). Trong đó, quốc gia chủ chốt có 

trình độ tập trung về vốn, chế độ tiền lương và khoa học công nghệ, kiểm soát hầu hết thương mại thế giới. Các quốc gia 

ngoại vi (peripheral countries) phụ thuộc các quốc gia cốt lõi về vốn, có trình độ công nghiệp hoá và đô thị hoá thấp hơn, 

là nguồn cung cấp lực lượng lao động và nguyên nhiên liệu cho các quốc gia cốt lõi. Còn các quốc gia bán ngoại vi (semi 

- peripheral countries) thì phát triển hơn các quốc gia ngoại vi, nhưng vẫn ở trình độ thấp hơn các quốc gia cốt lõi; cụ thể 

là các quốc gia này khai thác nguồn nhân công và tài nguyên từ các quốc gia ngoại vi, đồng thời xuất khẩu sang các vùng 

ngoại vi (peripheral zones) nhưng vẫn phải nhập khẩu các sản phẩm có trình độ công nghệ cao từ các khu vực cốt lõi 

(core zones). Immanuel Wallerstein trong ấn phẩm World System Analysis: An Introduction (2004), dựa trên sự phân tích 

quá trình phát triển và phân công lao động ở Hàn Quốc cho đến những năm đầu thế kỷ XXI, đã xếp quốc gia này vào 

nhóm các quốc gia bán ngoại vi bên cạnh Brazil và Ấn Độ [152: 30].  
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Những mối liên hệ từ xa xưa cho thấy sự xung đột rõ ràng về quan điểm đối 

ngoại và hệ tư tưởng giữa hai dân tộc này đã có từ rất lâu chứ không phải mới chỉ 

hình thành từ khi Hàn Quốc bị Nhật Bản xâm lược. Yếu tố vị trí địa lý của bán đảo 

Triều Tiên đã góp phần hình thành nên tư tưởng tiểu Trung Hoa (소중화- 

Sojunghwa) trong xã hội phong kiến Hàn Quốc. Tư tưởng này phần nào khiến dân 

tộc Triều Tiên có cái nhìn không mấy thiện cảm và cho rằng các nước chư hầu khác 

ở phía đông của Trung Quốc (ý chỉ Nhật Bản) đều thấp kém hơn mình. So với Nhật 

Bản, Triều Tiên hấp thụ văn hoá Trung Hoa mạnh mẽ hơn, và do ảnh hưởng của hệ 

tư tưởng tiểu Trung Hoa này, họ có cái nhìn khá bảo thủ về phương Tây và công 

cuộc hiện đại hoá đất nước của Nhật Bản22. Đây cũng là một phần gốc rễ của sự 

ghét bỏ trong nhận thức lẫn nhau của dân tộc Triều Tiên đối với Nhật Bản. Đặc biệt, 

khi bán đảo Triều Tiên chính thức trở thành thuộc địa của Nhật Bản (1910), khuynh 

hướng chống Nhật càng phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Sau khi nhà nước Đại Hàn Dân Quốc được thành lập vào tháng 8 năm 1948, 

do tâm lý chống Nhật ở Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ nên giữa hai quốc gia hầu 

như không có bất cứ sự giao lưu kinh tế - chính trị nào, thậm chí còn đối đầu căng 

thẳng. Ngay sau khi Hiệp ước San Francisco được ký kết (9/1951), một chương 

trình nghị sự trong cuộc đối thoại Hàn Quốc - Nhật Bản lần đầu tiên kể từ sau khi 

nhà nước Hàn Quốc ra đời được chuẩn bị, nội dung chủ yếu xoay quanh việc giải 

quyết những “di sản” quá khứ giữa hai quốc gia trong suốt thời gian Hàn Quốc bị 

Nhật Bản chiếm đóng như vấn đề bồi thường cho những tổn thất về kinh tế mà Hàn 

Quốc phải chịu đựng và hoàn trả lại những sách sử cổ, các tài sản mang tính văn 

hóa đã bị Nhật Bản thu giữ. Về phía mình, Nhật Bản mong muốn thông qua cuộc 

đối thoại song phương này có thể đạt được những thỏa thuận về vấn đề đánh bắt cá 

bởi những tranh chấp trước đó xuất phát từ tuyên bố Peace Line (hay còn gọi là 

Rhee Line) của Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm Rhee Syngman. Tuy nhiên, 

cuộc đối thoại Hàn Quốc - Nhật Bản nhanh chóng rơi vào bế tắc sau một loạt các 

                                                           
22 Người Triều Tiên luôn có cái nhìn đầy định kiến và không thiện cảm với Nhật Bản và người Nhật phần nhiều do ảnh 

hưởng từ góc nhìn của Trung Hoa đối với Nhật Bản. Tương tự Trung Quốc, người Triều Tiên coi Nhật Bản là một dân 

tộc không văn minh (uncivilized people). Cách xưng hô mà Triều Tiên dành cho Nhật Bản cũng tương tự như Trung Hoa. 

Trung Hoa gọi Nhật Bản là Woguo hay Waguo(倭國) (đất nước của những người lùn) còn Triều Tiên gọi Nhật Bản là 

Waeguk(왜국) đều mang hàm ý miệt thị, coi thường.  
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cuộc đàm phán trong gần nửa năm, chủ yếu do phía Nhật Bản từ chối thảo luận về 

những vấn đề mà chính phủ Hàn Quốc đã nêu ra ở trên. Thay vào đó, Nhật Bản lại 

nóng lòng muốn ký kết ngay một hiệp định cơ bản nhằm bình thường hóa quan hệ 

với Hàn Quốc. Vấn đề này bị chính phủ Hàn Quốc từ chối do hai bên còn quá nhiều 

khúc mắc từ quá khứ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia, dân tộc cần phải 

được giải quyết. Kể từ thời điểm đó, thái độ ngoại giao từ cả hai phía đều tỏ ra 

không mặn mà, nếu không muốn nói là căng thẳng. Những mâu thuẫn giữa Hàn 

Quốc và Nhật Bản càng trở nên gay gắt hơn khi xảy ra vấn đề người Hàn Quốc hồi 

hương về CHDCND Triều Tiên23. 

Bước ngoặt của mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản chỉ xuất hiện bắt đầu từ 

những năm 60 trở đi khi chính quyền Rhee Syngman sụp đổ, làm thay đổi căn bản 

chính sách đối ngoại của Hàn Quốc với Nhật Bản24. Năm 1961, Park Chung Hee trở 

thành tổng thống mới của Hàn Quốc sau cuộc đảo chính vào tháng 5. Ngay sau khi 

lên cầm quyền, chính phủ Park Chung Hee đã nhận thức được nhiệm vụ cấp bách cần 

phải giải quyết đó là phục hồi và phát triển nền kinh tế vốn đã bị tàn phá sau các cuộc 

chiến tranh liên miên. Một trong những nhân tố được Park Chung Hee hướng tới là 

nguồn vốn từ nền kinh tế Nhật Bản. Nhật Bản dưới con mắt của chính quyền Park 

Chung Hee được nhận định là một trong những nguồn cung cấp vốn đầu tư lớn và dễ 

tiếp cận nhất. Chính phủ mới cũng đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trên hai khía 

                                                           
23 Theo số liệu thống kê, tại thời điểm năm 1945 có khoảng hơn 2 triệu người Triều Tiên sinh sống tại Nhật Bản (Zainichi 

Koreans). Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, con số còn lại vào khoảng 600.000 người. Giữa năm 1958 diễn ra 

một cuộc di cư ồ ạt từ Nhật Bản sang CHDCND Triều Tiên. Chính phủ Kim Il Sung ra thông cáo hoan nghênh và kêu gọi 

những người Triều Tiên “trở về với quê hương xã hội chủ nghĩa (socialist fatherland). Choch’ongnyŏn (Hội liên hiệp 

những người Triều Tiên sinh sống ở Nhật Bản) đã tuyên truyền về CHDCND Triều Tiên như một” thiên đường nơi hạ 

giới”. Dưới sự hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ Nhật Bản (Japanese Red Cross Society) và Uỷ ban Chữ thập đỏ Quốc tế tại 

Geneva (International Committee of the Red Cross), ngày 13 tháng 8 năm 1959, Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản và CHDCND 

Triều Tiên ký kết thoả thuận về vấn đề hồi hương, còn được gọi là Calcutta Accord. Thông qua thoả thuận này, chính phủ 

Nhật Bản đã nhanh chóng hối thúc Hội chữ Thập đỏ Triều Tiên tạo mọi điều kiện về phương tiện giao thông cho tiến 

trình hồi hương diễn ra nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, việc ký kết thoả thuận giữa Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên đã 

khiến Hàn Quốc không hài lòng bởi quốc gia này đang đối đầu quyết liệt với CHDCND Triều Tiên. Hơn nữa, các tư liệu 

thống kê cho thấy đến 96% số người Triều Tiên còn cư trú ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến từ Nam Hàn, 

nhưng phần lớn lại có tư tưởng cực tả và có cảm tình nhiều hơn với chính quyền Kim Il Sung được Liên Xô hậu thuẫn, 

hơn là chính quyền Rhee Syngman do Mỹ đứng sau [Mikyong Kim; 305]. Mỹ đã hối thúc Nhật Bản nhanh chóng kết 

thúc thoả thuận với CHDCND Triều Tiên vì lo ngại những hệ luỵ trong mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản, nhưng chính 

phủ Nhật đã khẳng định rằng đây “là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với tình hình nội trị của Nhật Bản” [145; 225].  
24 Trong 7 mục tiêu của chính sách đối ngoại mới của Chính phủ lâm thời Chang Myeon (8/1960 - 5/1961), bình thường 

hóa quan hệ với Nhật Bản được xếp ở vị trí thứ hai, và được coi là một trong những bước đệm quan trọng nhằm củng cố 

hơn nữa mối quan hệ với Mỹ24. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Kosaka Zentaro đã tiến hành chuyến viếng thăm 

không chính thức đến Hàn Quốc (6/9/1960), mở đầu cho quá trình tái khởi động các cuộc đối thoại song phương. Tuy 

nhiên, những cuộc đối thoại này lại tiếp tục bị gián đoạn bởi tình hình chính trị bất ổn của Hàn Quốc. 
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cạnh kinh tế và chiến lược. Điều đó càng được củng cố mạnh mẽ khi Mỹ, một đồng 

minh thân cận khác của Hàn Quốc rất coi trọng mối quan hệ đồng minh chiến lược 

với Nhật Bản. Mặt khác, Park Chung Hee cũng mong muốn chính quyền Hàn Quốc 

có được sự ủng hộ và công nhận của một quốc gia vừa là nước láng giềng thân cận, 

vừa có vị thế và tầm ảnh hưởng nhất định trong khu vực. Do đó, Hàn Quốc nhanh 

chóng xúc tiến cuộc đối thoại Hàn Quốc - Nhật Bản được tổ chức tại Tokyo vào 

tháng 10 năm 196125. Hiệp ước bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Nhật 

Bản chính thức được ký kết vào ngày 22 tháng 6 năm 1965 sau 8 vòng đàm phán. 

Hiệp định này bao gồm một Hiệp ước về các quan hệ cơ bản giữa Nhật Bản và 

Cộng Hoà Triều Tiên The Treaty on Basic Relations between Japan and the 

Republic of Korea)26 và bốn hiệp ước nhỏ. Theo đó, nội dung cốt lõi của Hiệp định 

cơ bản là nhằm giải quyết phần nào hậu quả mà chế độ thực dân Nhật đã gây ra cho 

Hàn Quốc và công nhận Hàn Quốc là “Chính phủ hợp pháp duy nhất trên bán đảo 

Triều Tiên theo quy định tại Nghị quyết 195 (III) của Đại hội đồng Liên Hợp 

Quốc”27. Bốn hiệp ước nhỏ gồm có Hiệp ước ngư nghiệp, Hiệp ước về di sản văn 

hóa, Hiệp ước về vấn đề Hàn kiều đang sinh sống ở Nhật và Hiệp ước về tài sản, 

quyền yêu sách và hợp tác kinh tế. Việc ký kết Hiệp ước quan hệ cơ bản Hàn Quốc 

- Nhật Bản một mặt đã góp phần tạo ra bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ 

giữa hai nước, mặt khác cũng là một tác nhân tạo nên những xáo trộn và mâu thuẫn 

đến tình hình chính trị Hàn Quốc. Kể từ khi những vòng đàm phán giữa hai quốc 

gia được khởi động từ năm 1951, điều khiến người dân Hàn Quốc quan tâm nhất đó 

là lời xin lỗi và sự bồi thường từ phía Nhật Bản. 

Trong khi cuộc hội đàm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang có những bước tiến 

mới thì Chính phủ Hàn Quốc lại vấp phải những khó khăn, trở ngại từ phía người dân 

Hàn Quốc. Đại diện các đảng đối lập, các đoàn thể văn hóa, tôn giáo Hàn Quốc đã 

cùng nhau thành lập Hội đồng đấu tranh phản đối, đồng thời mở rộng các cuộc đấu 

tranh trên toàn quốc chống lại Hiệp ước được ký kết giữa chính phủ Hàn Quốc và 

Nhật Bản. Trí thức và sinh viên Hàn Quốc chỉ trích nặng nề Hiệp ước bình thường 

                                                           
25 Chính quyền Park Chung Hee ngay sau đó đã cử giám đốc Cục tình báo trung ương Kim Jong Pil sang gặp Ngoại 

Trưởng Nhật Bản Ohira Masayoshi vào tháng 11 năm 1962 nhằm bàn bạc, hướng tới việc ký kết và đạt được một hiệp 

định cơ bản 
26 Xin phép được gọi tắt là Hiệp ước quan hệ cơ bản 
27 Theo điều III, xem thêm tại http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/1 9650622.T1E.html  

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/1%209650622.T1E.html
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hóa quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản vì phía Nhật Bản đã không đưa ra được một lời 

xin lỗi chính thức như người dân mong đợi. Các nhà tư tưởng và hoạt động xã hội 

của Hàn Quốc lúc bấy giờ đã lên án mối quan hệ kinh tế phụ thuộc vào Nhật Bản của 

chính quyền Park Chung Hee như là một kiểu “chủ nghĩa thực dân mới” dựa trên 

việc tái thiết lập (re-establishment) nền kinh tế thực dân ở một cấp độ cao hơn [98]. 

Mặc dù vậy, Chính phủ Hàn Quốc vẫn phớt lờ các cuộc biểu tình và tiến hành trấn áp 

làn sóng phản đối dâng cao trong cả nước để đi đến ký kết một Hiệp định với Nhật 

Bản. Bản hiệp ước được ký kết vào tháng 6 năm 1965 đánh dấu một bước tiến mới 

trong quan hệ bang giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, những vấn đề về 

nhận thức lịch sử vẫn luôn là trở ngại lớn để hai nước tiến tới một mối quan hệ láng 

giềng hữu nghị. Hơn nữa, những nội dung của bản Hiệp định này bị chính những học 

giả và trí thức Hàn Quốc đánh giá là chưa giải quyết được toàn bộ những khúc mắc 

lịch sử. Do đó, kể từ khi bình thường hoá quan hệ đối ngoại cho đến trước thập niên 

1980, Hàn Quốc và Nhật Bản hầu như không có bất cứ một cuộc xúc tiến ngoại giao 

nào nổi bật. Mặc dù vậy, việc thúc đẩy quan hệ chính trị vẫn là một nhu cầu thiết yếu 

và tất yếu, nhất là trước những biến đổi không ngừng của tình hình thế giới và khu 

vực. Bên cạnh đó, xu thế toàn cầu hoá dần xuất hiện vào những năm 60,70 của thế kỷ 

XX đã góp phần làm gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia. Nhật Bản và 

Hàn Quốc tất nhiên cũng không nằm ngoài xu thế đó. 

Cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, môi trường chính trị, an ninh Đông Bắc 

Á có sự thay đổi khi Mỹ và Liên Xô bắt đầu có sự hoà dịu trong mối quan hệ. Từ 

đầu những năm 70, Mỹ phải đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. 

Việc Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam, tình trạng lạm phát trong nước tăng cao 

cộng với ảnh hưởng từ khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 đã khiến địa vị kinh tế Mỹ 

suy giảm đáng kể. Xu hướng hoà hoãn dần trở thành dòng chảy chủ đạo trong quan 

hệ quốc tế tại thời điểm khi mà Mỹ và Liên Xô bắt đầu đối thoại, Mỹ và Trung 

Quốc tích cực cải thiện quan hệ với nhau và ra Thông cáo Thượng Hải (1972). Điều 

này có tác động nhất định đến chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Theo đó, ngoài việc thắt chặt mối quan hệ đồng minh truyền thống với Mỹ thì cả 

hai quốc gia này còn mở rộng mối quan hệ với nhiều quốc gia khác, trong đó có các 

nước trong khối xã hội chủ nghĩa. Tháng 9 năm 1972, Nhật Bản cùng với Trung 

Quốc đã ra bản Tuyên bố chung Nhật - Trung, Nhật Bản chính thức thừa nhận chính 
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phủ CHDCND Trung Hoa là thực thể chính trị hợp pháp duy nhất [176], đồng thời 

thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật - Trung. Tháng 9 năm 1973, Nhật Bản cũng tiến 

hành bình thường hoá quan hệ với Việt Nam. Còn với Hàn Quốc, trong những năm 

70, quốc gia này thiết lập quan hệ ngoại giao với khá nhiều nước như Ấn Độ 

(1973), Indonesia (1973), Lào (1974).... Đối với Nhật Bản, Hàn Quốc xem việc mở 

rộng quan hệ với quốc gia này là một trong ba điểm chính trong sự điều chỉnh chính 

sách đối ngoại thời kỳ này. Tại thời điểm đó, Nhật Bản đã trở thành đối tác kinh tế 

lớn thứ hai của Hàn Quốc sau Mỹ, đóng góp một phần không nhỏ vào sự tăng 

trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc. 

Như vậy, có thể thấy, Hàn Quốc và Nhật Bản có mối quan hệ từ lâu với rất 

nhiều những khúc mắc chưa được giải quyết. Việc Nhật Bản từng xâm lược và 

thống trị bán đảo Triều Tiên và những ký ức lịch sử đau thương đã khiến người dân 

Hàn Quốc chưa bao giờ có cái nhìn thiện cảm về Nhật Bản, bất chấp mối quan hệ 

kinh tế của hai nước kể từ khi bình thường hoá quan hệ đối ngoại có những bước 

tiến đáng kể. Mặc dù vậy, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn nhất thiết phải thiết lập quan 

hệ chính trị, ngoại giao với nhau vì những lợi ích chung, trong đó đáng chú ý nhất là 

cả hai đều là những đồng minh thân cận với Mỹ ở khu vực Đông Bắc Á. 

2.2.3. Nhu cầu hợp tác từ hai phía và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của 

Hàn Quốc và Nhật Bản trong quan hệ song phương 

2.2.3.1. Nhu cầu hợp tác từ hai phía 

Trong suốt gần 20 năm nắm quyền (1961 - 1979), thành tựu lớn nhất mà Tổng 

thống Park Chung Hee tạo dựng được chính là giúp Hàn Quốc thoát khỏi nhóm các 

quốc gia nghèo và kém phát triển, đồng thời gia nhập vào nhóm các nước công 

nghiệp mới (NICs) từ những năm 70 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, vào giai đoạn đầu 

của thời kỳ hậu Park Chung Hee, quốc gia này phải đối diện với rất nhiều khó khăn. 

Hàn Quốc bước vào thập niên 80 của thế kỷ XX với một loạt những biến động về 

tình hình chính trị, kinh tế trong nước. Đó cũng chính là những nhân tố chủ chốt 

nhất thúc đẩy Hàn Quốc nỗ lực hơn nữa trong quan hệ với Nhật Bản. 

Đối với Hàn Quốc, kinh tế là động lực đầu tiên và quan trọng nhất thúc đẩy 

quốc gia này nỗ lực củng cố mối liên kết với Nhật Bản, nhất là khi sự phát triển 

kinh tế Hàn Quốc dưới thời của Tổng thống Park Chung Hee có sự đóng góp không 

nhỏ của Nhật Bản. Bước vào thập niên 80 của thế kỷ XX, do hoàn cảnh nền kinh tế 
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trong nước đang rối ren, đầu tư nước ngoài và sức tiêu dùng giảm sút, thâm hụt 

thương mại lên đến hàng tỷ USD (đa phần là với Nhật Bản), Hàn Quốc rất cần một 

cú hích tài chính để có thể vực dậy đất nước trong cơn khủng hoảng và Nhật Bản 

chính là nhân tố đầu tiên được nghĩ đến. Việc tận dụng sự ràng buộc về lợi ích trong 

quan hệ tay ba Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc đã góp phần giúp Chun Doo Hwan đàm 

phán thành công gói viện trợ từ Nhật Bản trị giá 4 tỷ USD vào năm 1983 - 1984. Sự 

hỗ trợ về tài chính của Nhật Bản cùng với những nỗ lực đổi mới của chính quyền 

mới đã giúp Hàn Quốc thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần tạo nên 

“kỳ tích sông Hàn”. Không dừng lại ở đó, sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc còn 

có sự đóng góp không hề nhỏ của Nhật Bản trong việc định hướng công nghiệp hoá 

và mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngoài việc học hỏi về mặt khuôn 

mẫu, hình thức, Hàn Quốc còn tích cực tận dụng sự trao đổi về khoa học và công 

nghệ từ Nhật Bản. Nhu cầu về kinh tế là một trong những động lực chủ chốt giúp 

Hàn Quốc và Nhật Bản duy trì quan hệ với nhau và có sự chuyển biến theo nhiều 

cấp độ. Các học giả theo chủ nghĩa tự do lạc quan (Liberal optimism) cho rằng sự 

phụ thuộc về kinh tế là một trong ba nhân tố đem lại quan hệ hoà bình cho các quốc 

gia [47: 258]. Điều này phù hợp với trường hợp của Hàn Quốc và Nhật Bản cả 

trong và sau Chiến tranh lạnh. Theo Keohane và Nye, hợp tác sẽ xuất hiện khi sự 

phụ thuộc kinh tế giữa các quốc gia càng chặt chẽ [132: 252]. Do đó, mặc dù còn 

tồn tại nhiều mâu thuẫn chưa thể hoà giải, nhưng lợi ích trong trao đổi thương mại 

là giá trị giúp các quốc gia tiết chế xung đột và gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau. 

Bên cạnh lợi ích thiết thực về kinh tế, Hàn Quốc còn có quyền lợi sát sườn với 

Nhật Bản trên bình diện chính trị. Trong bối cảnh leo thang của Chiến tranh lạnh 

đầu những năm 80, dưới sức ép của Mỹ, Tổng thống Chun Doo Hwan mặc dù 

không được liệt vào danh sách “thân Nhật” như người tiền nhiệm Park Chung Hee, 

vẫn xem mối quan hệ với Nhật Bản là một trong những điểm mấu chốt của chính 

sách đối ngoại. Kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, việc phải đối diện với nhiều 

mối nguy cơ về an ninh, đặc biệt là vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã 

khiến Hàn Quốc thúc đẩy sự trao đổi với Nhật Bản, bất chấp việc quan hệ giữa hai 

quốc gia luôn rơi vào những xung đột do vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ. 

Về phía Nhật Bản, có thể nói, trong hai thập niên 80 và 90 của thế kỷ XX, mặc 

dù phải đối diện với không ít khó khăn do kinh tế sụt giảm nghiêm trọng cộng thêm 
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những bất ổn về chính trị nhưng Nhật Bản vẫn là một cường quốc kinh tế của khu 

vực và thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế và chính trị của quốc gia này lại trở 

nên bất đối xứng. Trong hoàn cảnh phải chịu những ảnh hưởng của các cuộc khủng 

hoảng kinh tế, Nhật Bản vừa phải phục hồi kinh tế, vừa phải ổn định chính trị, xã 

hội và còn phải nỗ lực liên kết với các nước đồng minh và láng giềng trong khu vực 

để vực dậy địa vị của mình28. Nhật Bản cần đẩy mạnh hợp tác với các nước Đông 

Á, trong đó có Hàn Quốc để duy trì tiếng nói trong khu vực. Điều này thể hiện qua 

việc Nhật Bản luôn nỗ lực đóng góp và đề xuất ý tưởng xây dựng một cộng đồng 

Đông Á, đồng thời Nhật Bản có tham vọng có thể gia tăng ảnh hưởng về chính trị 

dựa vào tiềm lực kinh tế sẵn có mà hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được xem 

công cụ đắc lực nhất. Ngoài ra, Nhật Bản còn nỗ lực thể hiện vai trò tích cực trong 

các thể chế và tổ chức hợp tác đa phương. Thêm vào đó, từ đầu những năm 90, 

Nhật Bản đã tỏ rõ mong muốn được trở thành Uỷ viên thường trực của Hội đồng 

Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBALHQ), do đó, việc tránh xung đột và thiết lập một 

mối quan hệ hoà hảo với các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn 

Quốc29 là cực kỳ cần thiết. Trong Sách Xanh ngoại giao, Nhật Bản một mặt xác 

nhận rằng “hoà bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên rất quan trọng đối với hoà 

bình và thịnh vượng ở Đông Á, trong đó có Nhật Bản” [177], mặt khác vừa thừa 

nhận giữa Hàn Quốc và Nhật Bản còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng 

cũng tỏ rõ quyết tâm “nỗ lực vượt qua những rào cản đó để tăng cường quan hệ hợp 

tác hướng tới tương lai” [184] nhằm củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế. 

Nhìn chung, nhu cầu hợp tác chính trị, an ninh của Hàn Quốc và Nhật Bản 

xuất phát từ nhiều yếu tố mà trước hết là vai trò của Mỹ. Trong Chiến tranh lạnh, 

ảnh hưởng của Mỹ đối với quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản rất rõ ràng. Tuy nhiên khi 

Chiến tranh lạnh kết thúc, các nhà hiện thực chủ nghĩa lạc quan vẫn còn đang tranh 

luận rằng liệu Hàn Quốc và Nhật Bản thực sự gắn kết với nhau vì lo sợ nguy cơ Mỹ 

rút quân hoặc giảm thiểu sự hiện diện ở Đông Bắc Á, hay là vì chịu tác động của 

                                                           
28 Trong diễn văn phát biểu trước Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Nhật Bản) vào tháng 2/2013, Thủ tướng 

Shinzo Abe đã tuyên bố rằng “I am back, and so shall Japan be” (tôi đang trở lại, và Nhật Bản cũng sẽ như vậy). Bên 

cạnh mong muốn nỗ lực đưa Nhật Bản vượt qua khủng hoảng, Thủ tướng Shinzo Abe còn bày tỏ quan ngại về vấn đề hạt 

nhân của CHDCND Triều Tiên, đồng thời khẳng định sẽ “phải thắt chặt hơn nữa quan hệ với Mỹ, Hàn Quốc, Úc và các 

quốc gia chia sẻ các giá trị dân chủ chung khác” [210].  
29 Nếu như Trung Quốc là Uỷ viên thường trực của HĐBA LHQ, thì Hàn Quốc là thành viên của nhóm “Liên minh đồng 

thuận” (Uniting for Consensus-UfC) được thành lập năm 1988 với mục đích nhằm thể hiện sự chống đối việc nhóm G4 

gồm Brazil, Đức, Ấn Độ và Nhật Bản trở thành Uỷ viên thường trực của HĐBA LHQ.  
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Mỹ khi quốc gia này nỗ lực thắt chặt liên minh tay ba Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc. 

Mặc dù vậy, trong bất cứ trường hợp nào, chủ nghĩa hiện thực lạc quan đều đánh 

giá rất cao tầm ảnh hưởng của Mỹ đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Ngoài ra, nhu cầu hợp tác chính trị, an ninh giữa hai quốc gia này còn xuất 

phát từ nhận thức mối quan ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc và CHDCND Triều 

Tiên. Trong và sau Chiến tranh lạnh, dù cho chính sách đối ngoại của Hàn Quốc, 

Nhật Bản đối với CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc có nhiều thay đổi, nhưng 

nỗi lo sợ về ảnh hưởng tiêu cực mà hai quốc gia này mang lại khiến cho Hàn Quốc 

và Nhật Bản vẫn nhất thiết phải duy trì quan hệ hợp tác với nhau. 

2.2.3.2. Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và Nhật Bản trong quan 

hệ song phương 

Trước những biến động của tình hình thế giới, khu vực nói chung và bán đảo 

Triều Tiên nói riêng kết hợp với những diễn biến của chính trị trong nước, ngay từ 

những năm 80 của thế kỷ XX, Hàn Quốc đã tiến hành điều chỉnh chính sách đối 

ngoại để thích nghi với những điều kiện mới. Trong suốt nhiệm kỳ cầm quyền của 

mình, chính quyền Chun Doo Hwan (1980 - 1988) luôn thể hiện sự linh hoạt khi đa 

dạng hoá chính sách đối ngoại, tận dụng Nhật Bản như một trong những đối tác 

kinh tế hàng đầu. Tuy nhiên, người kế nhiệm của Chun, Tổng thống Roh Tae Woo 

(1988 - 1993) lại thiên về cải thiện quan hệ với các nước trong khối XHCN như 

Liên Xô, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên hơn là với Nhật Bản khi đề ra Chính 

sách ngoại giao phương Bắc. Thế nhưng những biến chuyển nhanh chóng và bất 

ngờ của tình hình thế giới và khu vực đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, nhất là liên 

quan đến vấn đề phi hạt nhân hoá CHDCND Triều Tiênvà mối lo ngại Mỹ sẽ giảm 

bớt sự can thiệp vào Đông Á đã buộc Roh Tae Woo phải điều chỉnh lại chính sách 

theo chiều hướng cần “thắt chặt liên minh rời rạc” với Nhật Bản. 

Bên cạnh nhân tố cốt lõi là tinh thần “tự lực cánh sinh”, chính sách đối ngoại 

của Hàn Quốc theo từng giai đoạn, thời kỳ còn thể hiện rõ tính thực dụng, thức thời, 

linh hoạt nhằm phù hợp với diễn biến phức tạp không ngừng của bối cảnh quốc tế. Từ 

chính sách đối ngoại cực đoan trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, Hàn Quốc dần mở 

rộng quan hệ với các quốc gia, bao gồm cả CHDCND Triều Tiên và các nước 

XHCN. Về cơ bản, chiến lược ngoại giao của Hàn Quốc sẽ tập trung vào ba nhóm 

vấn đề lớn: Một là, tích cực giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thúc 
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đẩy hòa giải dân tộc, chấm dứt tình trạng chia cắt hai miền; hai là, tăng cường hợp 

tác kinh tế, văn hóa - xã hội nhưng vẫn cảnh giác vấn đề an ninh - chính trị với Nhật 

Bản; ba là, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị chiến lược với Trung Quốc [25: 

38]. Định hướng chính sách đối ngoại mới cho thấy Hàn Quốc đã xác định ngoài vai 

trò của các cường quốc bên ngoài (Mỹ và Nga) thì Nhật Bản, Trung Quốc, CHDCND 

Triều Tiên chính là những chủ thể có khả năng quyết định trực tiếp đến vận mệnh 

chính trị - an ninh của Hàn Quốc và của cả bán đảo Triều Tiên. 

Trong sự chuyển hướng chính sách đối ngoại của Hàn Quốc, Nhật Bản mang 

nhiều ý nghĩa, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế - chính trị mà còn an ninh, quốc 

phòng. Nếu đứng trên bình diện kinh tế thì sự hợp tác với Nhật Bản kể từ sau Chiến 

tranh lạnh cho đến trước cuộc khủng hoảng Tài chính - tiền tệ châu Á 1997 - 1998 

có sự hạn chế nhất định. Nguyên nhân chủ yếu là Hàn Quốc một mặt vừa muốn cắt 

giảm thâm hụt thương mại quá lớn với Nhật Bản, vừa muốn gia tăng sự hợp tác 

kinh tế nội vùng với các quốc gia khác, thực hiện chiến lược đa dạng hóa nhập 

khẩu. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năm 1997 khiến nền kinh 

tế nội địa chao đảo, Hàn Quốc buộc phải cân nhắc lại việc tăng cường ngoại giao 

kinh tế với Nhật Bản, tiến hành tự do hóa, xúc tiến thương mại trong khu vực, trong 

đó Nhật Bản được xác định là bạn hàng chủ yếu. 

Trên khía cạnh chính trị, an ninh - quốc phòng, Hàn Quốc có nhiều lý do để 

tăng cường mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản, quan trọng nhất trong số đó là duy 

trì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực. Thêm vào đó, cả hai quốc gia này 

đều là đồng minh thân cận, là hai trục chính của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương. Hàn Quốc cũng ý thức được vai trò nhất định của Nhật Bản trong tiến trình 

phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mặc dù vậy, giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn 

tồn tại những khoảng cách khó có thể lấp đầy, nhất là những khúc mắc trên phương 

diện chính trị như ký ức thù hận trong chiến tranh, vấn đề phụ nữ mua vui (comfort 

women) hay tranh chấp chủ quyền hòn đảo Dokdo/Takeshima. 

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

thực sự hoà dịu và có dấu hiệu khởi sắc cả về kinh tế lẫn chính trị nhất là trong 

nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống Kim Dae Jung (1998 - 2003). Với định hướng 

gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, chính quyền Kim Dae Jung đã kêu gọi mọi 

người nhìn nhận lại Nhật Bản sau hơn 50 năm nỗ lực dân chủ hoá. Thành quả của 
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sự nhìn nhận lại này chính là sự ra đời của “Tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới 

Hàn Quốc - Nhật Bản trong thế kỷ XXI”. Trong bản Tuyên bố này, chính phủ Nhật 

Bản đã bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc đến nhân dân Triều Tiên về những điều đã xảy ra 

trong quá khứ. Chính quyền Kim Dae Jung tỏ rõ mục tiêu đối ngoại hoà bình và 

hợp tác toàn diện với Nhật Bản, đặc biệt trên hai lĩnh vực chính trị - ngoại giao và 

kinh tế. Điều này xuất phát từ những diễn biến trong vòng đàm phán 6 bên về vấn 

đề phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên mà Nhật Bản là một trong những bên liên 

quan, góp phần thúc đẩy không khí hoà dịu trên bàn đàm phán, đồng thời tác động 

đến Mỹ với mục đích mong muốn quốc gia này có chính sách đối ngoại mềm dẻo 

hơn với CHDCND Triều Tiênthay vì trừng phạt về kinh tế và đe doạ về chính trị. 

Tương tự, người kế nhiệm của Kim Dae Jung là Roh Moo Hyun (2003 - 2008) 

cũng theo đuổi đường lối đối ngoại tích cực với Nhật Bản ở giai đoạn đầu nhiệm 

kỳ. Tuy vậy, việc Nhật Bản sáp nhập Dokdo/Takeshima vào quận Shimane, lấy 

ngày 22/2 là ngày Takeshima vào năm 2005, thời điểm mà hai nước đang tiến hành 

kỷ niệm 40 năm bình thường hoá quan hệ đối ngoại, đã khiến cho mọi thiện chí 

được xây dựng từ thời Kim Dae Jung hoàn toàn sụp đổ. Kể từ đó, chính quyền Roh 

Moo Hyun chuyển hướng sang một chính sách cứng rắn và không khoan nhượng 

với Nhật Bản. Sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Roh Moo 

Hyun cũng cho thấy sự quay trở lại của tính dân tộc chủ nghĩa trong tư duy của nhà 

lãnh đạo Hàn Quốc, thay vì tư tưởng thân Nhật trước đó. Cũng như Tổng thống Roh 

Moo Hyun, Tổng thống Lee MyungBak cũng bắt đầu nhiệm kỳ của mình với một 

thái độ khá thiện chí với Nhật Bản. Tháng 4 năm 2008, Tổng thống Lee Myung Bak 

đã chủ động thăm viếng Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda, đồng thời tái khởi 

động lại các vòng đàm phán chính thức giữa hai bên. Tại Hội Nghị báo chí năm 

2009, Hàn Quốc và Nhật Bản đứng trước cơ hội thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp 

khi mà tân Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama chọn Hàn Quốc là “quốc gia nước 

ngoài đầu tiên để thực hiện chuyến thăm ngoại giao song phương”, đồng thời khẳng 

định “ Nhật Bản và Hàn Quốc có chia sẻ với nhau nhiều lợi ích thiết thực với tư 

cách là hai quốc gia láng giềng, và mối quan hệ này chính là cốt lõi trong chính 

sách của Nhật Bản ở châu Á” [117]. Nhưng triển vọng này cũng đã sụp đổ nhanh 

chóng sau sự kiện Tổng thống Hàn Quốc thăm đảo Dokdo/Takeshima năm 2012. 

Tại thời điểm đó, mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản gần như suy giảm đến mức 
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thấp nhất bởi những căng thẳng và tranh chấp ngoại giao. 

Cũng như Hàn Quốc, những biến chuyển của tình hình thế giới và khu vực 

cũng có những tác động đến Nhật Bản, buộc quốc gia này phải thay đổi chính sách 

đối ngoại với các nước láng giềng, trong đó phải kể đến việc tăng cường hơn nữa 

mối quan hệ với Hàn Quốc. 

Trong suốt khoảng thời gian diễn ra Chiến tranh lạnh, Nhật Bản luôn đề cao 

chiến lược “thoát Á, nhập Mỹ”, chủ yếu duy trì mối quan hệ với các nước phương 

Tây và Mỹ. Sau Chiến tranh lạnh, với tiềm lực kinh tế dồi dào, Nhật Bản dần ý thức 

rõ ràng hơn về việc thoát dần khỏi sự lệ thuộc với Mỹ. Đó được xem là một trong 

những nguyên nhân thúc đẩy Nhật Bản hướng trọng tâm về châu Á nhằm giảm bớt 

sự phụ thuộc, giành vị trí bình đẳng với Mỹ mà vẫn không gây tổn hại đến mối quan 

hệ đồng minh bền vững này. Do đó, Nhật Bản một mặt, vẫn lấy liên minh Mỹ - 

Nhật làm nền tảng, mặt khác bắt đầu thực hiện chiến lược “thoát Mỹ, nhập Á”. 

Chính sách này chính thức được Thủ tướng Nhật Bản Miyazawa khẳng định vào 

ngày 12/2/1992, theo đó, ngoại giao kinh tế với các nước châu Á sẽ là trọng tâm mà 

Nhật Bản bắt đầu hướng tới. Để thực hiện mục tiêu này, Nhật Bản chủ trương sử 

dụng sức mạnh kinh tế làm đòn bẩy để gia tăng vị thế chính trị và tầm ảnh hưởng 

của mình trong khu vực, biểu hiện cụ thể thông qua việc thực hiện “tam vị nhất 

thể”: Buôn bán - đầu tư - viện trợ kinh tế. Đối với Hàn Quốc, Nhật Bản xác định 

mối quan hệ với quốc gia này là phù hợp với lợi ích chiến lược của đôi bên. Trên 

thực tế, giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cũng có rất nhiều điểm tương đồng thích hợp 

cho một mối quan hệ hợp tác mang tính chiến lược. Cả hai bên đều sở hữu một nền 

kinh tế thị trường tương đối phát triển trong khu vực và đều là đồng minh thân cận 

của Mỹ. Hàn Quốc tính đến thời điểm sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc đã vươn lên 

trở thành một trong “bốn con rồng châu Á” cùng với Đài Loan, Singapore và Hồng 

Kông, còn Nhật Bản vẫn duy trì vị thế của một nền kinh tế lớn của thế giới. Nhu 

cầu phát triển kinh tế cùng với sự phát triển của xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách 

mạng khoa học và công nghệ đã trở thành chất kết dính thúc đẩy Nhật Bản tìm cách 

tăng cường mối quan hệ hợp tác với Hàn Quốc. Bên cạnh đó, sự lớn mạnh không 

ngừng của nền kinh tế Trung Quốc cũng buộc Nhật Bản phải thắt chặt tầm ảnh 

hưởng thông qua thiết lập mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và ổn định hơn với các 

nước láng giềng, trong đó có Hàn Quốc. Tại thời điểm này, Nhật Bản cũng cần có 
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sự ủng hộ của Hàn Quốc để khắc phục tình trạng “người khổng lồ một chân”, nghĩa 

là chỉ có tiềm lực về kinh tế nhưng lại thiếu chỗ đứng về chính trị - an ninh trong 

khu vực. Trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ngoài sự hiện diện 

của bốn quốc gia có mối liên hệ trực tiếp là Mỹ, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên 

và Hàn Quốc, cả Nhật Bản và Nga đều muốn thể hiện vai trò của mình trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan nhằm khôi phục ảnh hưởng của họ ở khu vực. 

  Tiểu kết Chương 2 

Quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản có nền tảng từ lâu đời và chịu 

sự chi phối của cả nhân tố bên trong lẫn bên ngoài. Cũng như nhiều mối quan hệ 

song phương khác, bối cảnh quốc tế, khu vực và tình hình nội tại mỗi nước có ảnh 

hưởng rõ nét nhất đến nhu cầu hợp tác, dẫn đến sự điều chỉnh chính sách đối ngoại 

của Hàn Quốc và Nhật Bản với nhau. 

Trong thập niên cuối của Chiến tranh lạnh, việc chia sẻ nhiều điểm chung về ý 

thức hệ, đồng minh chiến lược và quyền lợi kinh tế, an ninh đã đưa Hàn Quốc và 

Nhật Bản xích lại gần nhau hơn. Cùng với sự kết thúc của Chiến tranh lạnh, cục 

diện thế giới trở nên khó đoán định, đồng thời mối quan hệ giữa các quốc gia cũng 

có nhiều thay đổi mạnh mẽ so với giai đoạn trước. Hàn Quốc với tham vọng trở 

thành một quốc gia tầm trung về cả kinh tế lẫn chính trị, an ninh, đã và đang dần 

dần thoát khỏi mối quan hệ bất đối xứng về kinh tế với Nhật Bản, đồng thời có sự 

điều chỉnh chính sách đối ngoại cho phù hợp với những mục tiêu mới. Điều này tạo 

ra nhiều cơ hội và cả thách thức không nhỏ trong quan hệ song phương Hàn Quốc - 

Nhật Bản mà sự hiện diện của Mỹ, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên và ảnh 

hưởng của ba quốc gia này đến tình hình kinh tế, chính trị, an ninh Đông Bắc Á là 

một ví dụ điển hình. Mỹ, với vai trò kết nối và cân bằng hai đồng minh chiến lược, 

hai nước láng giềng nhưng luôn xảy ra xung đột và tồn tại nhiều mâu thuẫn là Hàn 

Quốc và Nhật Bản, đã phần nào kiềm chế và tạo ra sự ràng buộc nhất định giữa hai 

quốc gia này. Tuy nhiên, sự mập mờ của Mỹ trong vấn đề Dokdo/Takeshima là một 

trong những tác nhân khiến tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản về chủ quyền 

hòn đảo này trở nên dai dẳng. Đứng dưới góc độ của Hàn Quốc, việc Mỹ đứng về 

phía Nhật Bản trong tranh chấp Senkaku/DiaoYu với Trung Quốc nhưng lại giữ thái 

độ trung lập trong tranh chấp Dokdo/Takeshima càng khiến Hàn Quốc cho rằng Mỹ 

thực sự coi trọng liên minh Mỹ - Nhật hơn Mỹ - Hàn Quốc. Chính mâu thuẫn này, 
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cùng với sự nổi lên của Trung Quốc với tư cách là thị trường đông dân và hấp dẫn 

bậc nhất thế giới là một dấu hiệu khiến Hàn Quốc dần dần duy trì quan hệ hoà dịu 

và hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc, nhất là trên bình diện kinh tế. Thêm vào 

đó, so với Nhật Bản, Trung Quốc có tiếng nói hơn trong việc giải quyết vấn đề hạt 

nhân trên bán đảo Triều Tiên, góp phần thúc đẩy quan hệ liên Triều đã phần nào 

khiến quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Mặc dù 

vậy, sự cầm trịch của Mỹ trong liên minh tay ba, cũng như những quan ngại an ninh 

chung về Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên và lợi ích kinh tế thiết thực đã tạo ra 

một lớp màng bảo vệ, giúp quan hệ song phương Hàn Quốc - Nhật Bản không dễ 

dàng bị đổ vỡ. Nhìn chung, trên cơ sở những nền tảng ban đầu, trong bối cảnh mới, 

Hàn Quốc và Nhật Bản đều có nhu cầu hợp tác toàn diện hơn và có sự điều chỉnh 

chính sách đối ngoại phù hợp hơn trong quan hệ hai nước. 

Như vậy, có thể thấy cả Hàn Quốc và Nhật Bản trong mối quan hệ hợp tác với 

nhau đều có những toan tính nhất định, đặc biệt là trên các lĩnh vực kinh tế, chính 

trị - an ninh. Tuy nhiên, những khúc mắc chính trị giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã 

trở thành nhân tố cản trở mối quan hệ song phương này. Tính ổn định tương đối của 

mối quan hệ này phụ thuộc chủ yếu vào quyết sách đối ngoại của các đời Thủ tướng 

Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc, do đó mối quan hệ này của hai quốc gia trở nên 

thiếu tính bền vững, rời rạc và tương đối lạnh nhạt. Mặc dù vậy, lợi ích quốc gia 

vẫn là nhân tố chủ chốt được Hàn Quốc và Nhật Bản coi trọng đã khiến việc tiến 

hành hợp tác, dần dần gỡ bỏ quá khứ trở nên tất yếu. Hệ quả tích cực nhất minh 

chứng cho nhận định trên đây chính là những thành tựu đạt được trên lĩnh vực kinh 

tế và chính trị giữa hai quốc gia này vào cuối những năm 90 của thế kỷ XX, khi 

Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung và Thủ tướng Nhật Bản Keizo Obuchi đã ký 

kết “Tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới Hàn Quốc - Nhật Bản trong thế kỷ 

XXI”, tạm gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. 
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CHƯƠNG 3. TIẾN TRÌNH QUAN HỆ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ  

HÀN QUỐC - NHẬT BẢN TỪ NĂM 1980 ĐẾN NĂM 2013 

 

Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia có mối quan hệ khá đặc biệt, rất khó 

định nghĩa và cũng khó để lý giải, bởi lẽ nó chính là sự tổng hoà của các yếu tố quá 

khứ và hiện tại, thúc đẩy và cản trở, xung đột và hợp tác, nhu cầu, lợi ích và những 

tồn tại chưa thể giải quyết được. Các nhân tố đó đã, đang và sẽ góp phần định hình 

mối quan hệ này trên nhiều bình diện khác nhau, trong đó có kinh tế và chính trị. 

Đây là hai trong số các lĩnh vực đóng vai trò nền tảng cơ bản, và cũng là động lực 

thúc đẩy hai hay nhiều quốc gia nỗ lực thiết lập quan hệ với nhau. 

3.1. Quan hệ kinh tế 

Từ trước đến nay, kinh tế luôn được xem là một trong những thước đo tiêu 

chuẩn trong mối quan hệ qua lại giữa hai hay nhiều chủ thể chính trị với nhau. Đó là 

một trong những khía cạnh để phân tích và nhận định về đặc điểm, tính chất của 

một mối quan hệ, cũng là biểu hiện và sự cụ thể hoá cho những thành tựu trên lĩnh 

vực chính trị, ngoại giao. Đặc biệt, bước vào những năm 80, 90 của thế kỷ XX, khi 

toàn cầu hoá dần dần trở thành xu thế chủ đạo trong các dòng chảy quan hệ quốc tế 

thì cũng đồng nghĩa với việc các quốc gia, khu vực gia tăng mức độ phụ thuộc lẫn 

nhau, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế. Đối với quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Nhật 

Bản (1980 - 2013), thương mại và đầu tư là hai khía cạnh thể hiện rõ nét nhất sự 

tương tác giữa hai nền kinh tế hàng đầu châu lục này. Bên cạnh đó, vốn ODA dù 

không có dấu ấn thực sự rõ nét bằng, nhưng cũng cho thấy phần nào sự hỗ trợ về 

mặt vốn và kỹ thuật mà Nhật Bản dành cho Hàn Quốc và cũng tạo cho Hàn Quốc 

những cơ hội học hỏi, để Hàn Quốc có điều kiện sử dụng vốn ODA của mình viện 

trợ cho các quốc gia phát triển sau này. 

3.1.1. Thương mại song phương 

Gần hai thập niên kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1965, kinh tế được 

xem là lĩnh vực có nhiều điểm khởi sắc nhất. Trong suốt kỷ nguyên Park Chung Hee 

(1961 - 1979), kinh tế trở thành điểm then chốt và tích cực duy nhất trong mối quan hệ 

Hàn Quốc - Nhật Bản. Đến những năm 80 của thế kỷ XX, mặc dù tình hình nội trị của 

Hàn Quốc, Nhật Bản có nhiều biến động và bối cảnh quốc tế, khu vực không ngừng 

thay đổi, nhưng bình diện hợp tác kinh tế vẫn tiếp tục được duy trì. 
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Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Nhật Bản là nhân tố đóng vai trò cực kỳ 

quan trọng trong sự phát triển vượt trội của nền kinh tế Hàn Quốc về sau. Sau Chiến 

tranh Lạnh, Nhật Bản vẫn là một trong những đối tác hàng đầu của Hàn Quốc, đặc 

biệt là trên lĩnh vực thương mại. 

Trao đổi thương mại giữa Hàn Quốc với Nhật Bản được thúc đẩy mạnh mẽ 

đặc biệt từ sau khi Hiệp định quan hệ cơ bản được ký kết năm 1965. Đây cũng được 

xem là khung pháp lý đóng vai trò nền tảng trong quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Nhật 

Bản. Cho đến trước năm 1980, Nhật Bản đã đầu tư khoảng 130 triệu USD [168] để 

xây dựng khu tổ hợp Pohang. Ngay sau đó, khu công nghiệp Pohang này trở thành 

đầu tàu, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc30. 

Xuyên suốt thập niên 80 đến năm 1993, Hàn Quốc thể hiện tương đối rõ nét sự 

phụ thuộc trong quan hệ thương mại đối với Nhật, nhất là trên bình diện nhập khẩu. 

Nhật Bản luôn giữ vững vị trí là một trong hai đối tác thương mại hàng đầu của Hàn 

Quốc (sau Mỹ)31, thậm chí có thời điểm vượt Mỹ, trở thành quốc gia chiếm thị phần 

cao nhất trong tổng giá trị nhập khẩu của Hàn Quốc. Đầu những năm 80, nền kinh tế 

Hàn Quốc đối diện với nhiều khó khăn. Thâm hụt thương mại của Hàn Quốc với Nhật 

Bản đạt gần 50% [96: 21]. Do đó, Hàn Quốc rất cần các khoản tài trợ từ các nhà đầu tư 

nước ngoài để bù đắp sự thâm hụt tài khoản vãng lai và nắm giữ một lượng ngoại hối 

nhất định32. Nhờ sự hỗ trợ từ Nhật Bản, cho đến giữa những năm 80, Hàn Quốc dần 

dần vượt qua khủng hoảng và đạt được mức tăng trưởng cao, thương mại song phương 

cũng phát triển mạnh hơn. Năm 1988, tổng giá trị thương mại đạt 27,9 tỷ USD, chiếm 

24,8 % tổng giá trị xuất nhập khẩu của Hàn Quốc và chỉ xếp sau Mỹ (30%), trong đó 

nhập khẩu chiếm thị phần cao nhất trong tổng giá trị nhập khẩu của Hàn Quốc, đạt trên 

30%. Tại thời điểm này, các mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản chủ yếu là linh kiện điện 

thoại, vi mạch bán dẫn, máy móc và trang thiết bị. Điều này phần nào cho thấy sự phát 

triển của các công ty Hàn Quốc trên các địa hạt điện tử, ô tô, máy móc tự động hoá và 

                                                           
30 Thập niên 70 của thế kỷ XX, Pohang trở thành khu liên hợp lớn thứ 2 thế giới, cung cấp từ 20% (1970s) đến 90 % 

(2000s) sản lượng thép trong nước , góp phần giúp nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng ổn định [138: 175].  
31 Số liệu khảo sát từ trang chủ của Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (KITA). 
32 Dưới tác động của Mỹ, các vòng đàm phán vay nợ giữa tổng thống Hàn Quốc Chun Doo Hwan và Thủ tướng Nhật 

Suzuki Zenko được tổ chức vào các năm 1980 - 1981 rơi vào bế tắc do những tranh chấp chính trị và sự cứng rắn từ cả 

hai phía. Chính quyền Chun Doo Hwan luôn tỏ thái độ phản đối các dự thảo của Nhật Bản về vấn đề cắt giảm vay nợ. 

Hàn Quốc muốn Nhật Bản giảm tổng số nợ xuống thấp nhất có thể như một cách mà Nhật Bản giữ đúng lời hứa với Mỹ 

sẽ nỗ lực hỗ trợ Hàn Quốc. Chun Doo Hwan yêu cầu Nhật Bản cung cấp cho Hàn Quốc gói cứu trợ trị giá 6 tỷ USD để 

đền bù cho việc nước này bị Nhật Bản đô hộ trong quá khứ, đồng thời cũng tăng cường phòng vệ cho Hàn Quốc trước 

sức ép của CHDCND Triều Tiên. Sau một thời gian thảo luận giữa bộ trưởng bộ ngoại giao và bộ trưởng tài chính của 

hai nước, hai bên đạt được thoả thuận về gói viện trợ trị giá 4 tỷ USD 
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máy móc công nghiệp chịu sự ảnh hưởng lớn từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Việc 

nhập khẩu quá nhiều từ Nhật Bản đã khiến cho thâm hụt mậu dịch của Hàn Quốc với 

Nhật Bản trở nên lớn hơn. Cùng với sự thuận lợi của môi trường quốc tế sau Chiến 

tranh Lạnh, Hàn Quốc bắt đầu tiến hành đa dạng hoá chính sách kinh tế đối ngoại để 

tiến tới giảm dần sự phụ thuộc vào các đối tác kinh tế truyền thống như Mỹ, Nhật Bản. 

Giai đoạn từ đầu thập niên 1990 đến năm 1996 là thời điểm Hàn Quốc nỗ lực cắt 

giảm thâm hụt thương mại với Nhật Bản. Đầu những năm 90 củ thế kỷ XX, Tổng thống 

Hàn Quốc Roh Tae Woo đã bắt đầu theo đuổi chính sách “Phát triển kinh tế mới”, mở 

rộng quan hệ hợp tác với các nền kinh tế phi truyền thống như Nga và Trung Quốc [25: 

95]. Việc đa dạng hoá kinh tế đối ngoại phần nào cho thấy mục đích của Hàn Quốc là 

rất rõ ràng, đó là dùng thặng dư thương mại với các đối tác kinh tế mới để bù đắp thâm 

hụt thương mại với các đối tác truyền thống. Cách làm này dù chỉ mang tính giải pháp, 

nhưng nó phần nào phù hợp với xu thế thế giới sau Chiến tranh Lạnh và sự điều chỉnh 

chính sách đối ngoại lấy phát triển kinh tế làm trung tâm thay vì ý thức hệ như thời kì 

trước. Chính sách này đã góp phần giảm thâm hụt thương mại của Hàn Quốc với Nhật 

Bản, từ 8,764 tỷ USD (năm 1991) xuống còn 7,859 tỷ USD (năm 1992). Tháng 7 năm 

1993, Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng tiếp tục công bố kế hoạch 5 năm để 

nỗ lực cắt giảm thâm hụt mậu dịch với nước ngoài, chủ yếu là với Nhật Bản. Trên thực 

tế đây là sự tiếp nối của chính sách “đa dạng hoá nhập khẩu” xuất hiện vào năm 1977 

nhằm giới hạn sản phẩm nhập khẩu từ các quốc gia có thâm hụt thương mại lớn với Hàn 

Quốc. Tại thời điểm năm 1993, danh sách hạn ngạch có đến 258 hạng mục và được cắt 

giảm dần trong vòng 5 năm, mỗi năm 25 hạng mục. Đến đầu năm 1996, danh sách này 

chỉ còn khoảng 162 hạng mục [50: 102]. Chính sách “đa dạng hoá nhập khẩu” chỉ được 

duy trì đến tháng 6 năm 1996 vì Hàn Quốc gia nhập OECD nên buộc phải tự do hoá 

thương mại. Thế nhưng Hàn Quốc vẫn áp dụng các biện pháp cứng rắn với hàng hoá 

của Nhật Bản so với các quốc gia khác. Cụ thể là hàng rào thuế chống bán phá giá (anti 

- dumping) mà Hàn Quốc áp đặt lên một số mặt hàng có xuất xứ từ Nhật Bản lên tới 

50%, trong khi con số đó với hàng hoá của Mỹ chỉ là 20% [50: 102]. 

Bên cạnh việc nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc cũng nỗ lực để xuất khẩu 

sang quốc gia này. Năm 1994, tổng kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc của Nhật 

Bản đạt tới 1.379.825 triệu yên, trong năm tiếp theo đó là 1.622.179 triệu yên, 

chiếm 42,3% giá trị nhập khẩu của Hàn Quốc với các nước NIE [12: 5] … 
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Trong những năm 1997 - 1998, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính - 

tiền tệ ở châu Á, cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc đều lâm vào tình trạng suy thoái kinh tế 

nặng nề, thương mại hai chiều bị giảm sút đáng kể. Trước tình hình đó, hai bên đã có 

các cuộc gặp gỡ để tìm ra các biện pháp nhằm hạn chế sự tác động của cuộc khủng 

hoảng này. Năm 1998, trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc Kim 

Dae Jung, hai nước đã ra Tuyên bố chung Nhật - Hàn, xác định việc hướng tới mối 

quan hệ bền chặt, láng giềng hữu nghị trong thế kỷ XXI [185]. Với tuyên bố này, cả 

hai bên nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của nhau trong việc hợp tác trên nhiều lĩnh 

vực, trong đó có kinh tế “ Cả hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng để duy trì và phát triển 

một hệ thống kinh tế quốc tế mở và thông thoáng cũng như phục hồi nền kinh tế châu 

Á đang phải đối mặt với những vấn đề về cấu trúc, cả Nhật Bản và Hàn Quốc cần 

phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế một cách cân bằng trong bối 

cảnh mỗi quốc gia đều đang phải nỗ lực vượt qua những khó khăn nhất định về kinh 

tế”. Bên cạnh đó, Thủ tướng Keizo Obuchi và Tổng thống Kim Dae Jung đều nhất trí 

“ tăng cường tham vấn các chính sách kinh tế song phương cũng như đẩy mạnh sự 

hợp tác về chính sách giữa hai nước trong các diễn đàn đa phương như WTO, OECD 

và APEC” [185]. Mặc dù còn nhiều vướng mắc về các vấn đề lịch sử, song Nhật Bản 

và Hàn Quốc ngay sau đó vẫn xúc tiến các cuộc thảo luận về hợp tác kinh tế khu vực, 

tiến tới các vòng đàm phán để ký kết Hiệp định thương mại tự do FTA, thiết lập một 

cơ chế hợp tác kinh tế toàn diện hơn. Tháng 10 năm 1998, Ngoại trưởng Hàn Quốc 

và Nhật Bản đã chính thức ký kết “Công ước giữa Hàn Quốc và Nhật Bản về việc 

tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại Thuế đánh 

vào thu nhập” [186] và chính thức có hiệu lực vào tháng 11 năm 1999. Công ước này 

nhằm tạo ra khung pháp lý minh bạch góp phần loại bỏ các rào cản về thuế trong kinh 

doanh, thương mại và đầu tư, thúc đẩy thương mại thông thoáng hơn và tạo điều kiện 

thu hút vốn đầu tư. Tháng 3/1999, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ 

tướng Nhật Obuchi Keizo, Hàn Quốc và Nhật Bản đã ra một chương trình nghị sự 

hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Nhật Bản (Korea - Japan Economic Agenda 21). Tháng 7 

năm 1999, phía Hàn Quốc đã bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện chế độ đa phương hóa 

nhập khẩu, chiến lược mà chính phủ Hàn Quốc từng sử dụng để hạn chế nhập khẩu từ 

Nhật Bản. Bên cạnh đó, hai nước thành lập diễn đàn thương mại tự do Hàn Quốc - 

Nhật Bản để trao đổi ý kiến, ký kết hiệp định hỗ trợ lẫn nhau về thuế quan. 
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Từ đầu những năm 2000 cho đến năm 2013 là giai đoạn mà quan hệ thương mại 

Hàn Quốc - Nhật Bản đứng trước những thách thức to lớn từ sự nổi lên của Trung Quốc 

với tư cách là đối tác thương mại tiềm năng. Trung Quốc dần dần vươn lên trở thành một 

trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu của Hàn Quốc và Nhật Bản, thay thế chính vị 

trí của hai quốc gia này đối với nhau trong thị phần xuất khẩu nói riêng và thương mại 

nói chung. Việc Trung Quốc chen vào giữa đã khiến quan hệ thương mại Hàn Quốc - 

Nhật Bản ít nhiều bị ảnh hưởng. Mặc dù vẫn là những đối tác hàng đầu của nhau nhưng 

rõ ràng sự “chen ngang” của Trung Quốc khiến cho mức độ phụ thuộc vào xuất nhập 

khẩu của Hàn Quốc vào Nhật Bản giảm dần bắt đầu từ những năm 2000. Bảng dưới đây 

cho thấy sự thay đổi liên tục trong thị phần xuất nhập khẩu của Hàn Quốc với hai đối tác 

kinh tế lâu đời là Mỹ, Nhật Bản và đối tác kinh tế bắt đầu nổi lên từ những năm 2000 là 

Trung Quốc. Về xuất khẩu, bắt đầu từ năm 2001, Trung Quốc vượt qua Nhật Bản để trở 

thành thị trường có giá trị xuất khẩu cao thứ hai (sau Mỹ), đạt 18,190 tỷ USD, trong khi 

Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ 3, chỉ đạt 16,506 tỷ USD, giảm 3,96 tỷ USD so với năm 

2000. Về nhập khẩu, năm 2007, Trung Quốc chính thức đẩy Nhật Bản xuống vị trí thứ 

hai, trở thành quốc gia chiếm lĩnh thị trường nhập khẩu của Hàn Quốc. 

Bảng 3.1. Đối Sánh Thị Phần Xuất Nhập Khẩu Của Hàn Quốc Với Nhật Bản, 

Mỹ và Trung Quốc Qua Các Năm 

Đơn vị: % 

Năm 
Xuất khẩu Nhập khẩu 

Mỹ Nhật Bản Trung Quốc Mỹ Nhật Bản Trung Quốc 

1980 26,3% 17,4% 0,09% 21,9% 26,3% 0,1% 

1992 23,6% 15,1% 3,5% 22,4% 23,8% 4,6% 

2000 21,8% 11,9% 10,7% 18,2% 19,8% 8,0% 

2001 20,7% 11,0% 12,1% 15,9% 18,9% 9,4% 

2003 17,7% 8,9% 18,1% 13,9% 20,3% 12,3% 

2005 14,5% 8,4% 21,8% 11,7% 18,5% 14,8% 

2007 12,3% 7,1% 22,1% 10,4% 15,8% 17,7% 

2013 11,1% 26,1% 6,2% 8,1% 11,6% 16,1% 

Nguồn: Tổng hợp từ Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc http://kita.org/, truy cập ngày 13/8/2018 

Mặc dù để Trung Quốc chiếm ưu thế trong cuộc đua vào thị trường Hàn Quốc, 

nhưng kim ngạch ngoại thương Hàn Quốc - Nhật Bản phát triển theo chiều hướng tăng 

lên. Điều này phản ánh phần nào những nỗ lực của chính phủ hai bên trong việc thắt 

http://kita.org/
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chặt hợp tác thương mại thông qua các vòng đàm phán Hiệp định thương mại tự do 

song phương (FTA) và Hiệp định đối tác kinh tế (EPA). Tuyên bố chung của Hội nghị 

Thượng đỉnh Hàn Quốc - Nhật Bản năm 2003 đã nhận định rằng những kết quả đạt 

được sau cùng từ FTA Hàn Quốc - Nhật Bản mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong 

việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Do đó, nhà lãnh đạo hai nước33 đã 

nhất trí nỗ lực xây dựng nhận thức chung về tầm quan trọng của sự ra đời một FTA toàn 

diện Hàn Quốc - Nhật Bản [193]. Về EPA, vấn đề bắt đầu được thảo luận từ cuối năm 

2003. Năm 2004 có khoảng 5 cuộc họp tiếp tục được tổ chức nhằm thảo luận về 7 vấn 

đề chính có liên trực tiếp hoặc gián tiếp đến thương mại song phương: (1) các quy tắc 

chung và giải pháp tranh chấp kinh tế; (2) thương mại hàng hoá; (3) các giải pháp miễn 

thuế, kiểm dịch thực vật và hàng rào kỹ thuật trong thương mại; (4) đầu tư, dịch vụ 

thương mại xuyên quốc gia, nhập cảnh tạm thời và cư trú vì các mục đích kinh doanh; 

(5) các vấn đề thương mại khác; (6) (7) hợp tác và công nhận lẫn nhau [113: 30]. 

Riêng năm 2003, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gia công của Hàn Quốc sang 

Nhật Bản chiếm tới 70%, trong đó sản phẩm công nghiệp nặng đạt trên 10 tỷ USD, kim 

ngạch xuất khẩu hàng điện tử và chất bán dẫn cũng đạt khoảng 10 tỷ USD. Năm 2004, 

kim ngạch song phương đạt 67,845 tỷ USD, tăng gấp hai lần so với năm 1991 [2: 14]. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đã có những tác động không nhỏ đến 

tình hình kinh tế và hợp tác thương mại của Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, trong 

năm 2008, các hoạt động hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn tiếp tục phát 

triển tốt đẹp. Tháng 4 năm 2008, tại cuộc Họp báo chung giữa các nhà lãnh đạo Hàn 

Quốc và Nhật Bản, Tổng thống Lee Myung Bak đã nhất trí sẽ triển khai các cuộc tham 

vấn nhằm nối lại các vòng đám phán FTA. Ngoài ra, hai bên còn thể hiện nỗ lực sẽ thúc 

đẩy trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực sản xuất linh kiện và nguyên liệu công nghiệp, cũng 

như có những chính sách thúc đẩy trao đổi giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai 

nước [209]. Tháng 10 năm 2008, cuộc Hội đàm kinh tế cấp cao Hàn Quốc - Nhật Bản lần 

thứ 7 được tổ chức. Hai bên đã cùng bàn bạc, trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan đến 

tình hình kinh tế vĩ mô, tổng quan kinh tế và các chính sách thương mại [196]. Chính phủ 

hai nước tích cực thúc đẩy các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai bên vào đầu năm 2009, 

qua đó nhất trí sẽ mở lại vòng đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế song phương (EPA). 

Bằng những động thái tích cực kể trên, tổng kim ngạch hoán đổi tiền tệ tối đa giữa Hàn 

Quốc và Nhật Bản được tăng từ 130 triệu USD lên mức 300 triệu USD (từ tháng 12 năm 

                                                           
33 Tổng thống Hàn Quốc Roh Moohyun và Thủ tướng Nhật Bản Koizumi Junichiro 
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2008 đến cuối tháng 4 năm 2009) [21: 10]. Trong năm 2010, nhiều cuộc gặp gỡ giữa lãnh 

đạo các công ty, đại diện cho doanh nghiệp hai nước vẫn tiếp tục được tiến hành dù còn 

gặp một số khó khăn, vướng mắc về kinh tế, chính trị. Đáng chú ý là cuộc gặp cấp cao tại 

Hội nghị Thượng đỉnh Trung - Hàn - Nhật lần thứ 3 được tổ chức tại đảo Jeju, Hàn Quốc. 

Các bộ trưởng thương mại của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản ngày 23/5 đã nhất trí 

hợp tác nhằm tạo ra một khu vực thương mại tự do ba bên. Nhờ đó, kim ngạch thương 

mại song phương Hàn Quốc - Nhật Bản tăng lên đáng kể. Năm 2013, tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu giữa Hàn Quốc với Nhật Bản đạt hơn 90 tỷ USD34. 

Một trong những vấn đề lớn nhất trong quan hệ thương mại song phương Hàn 

Quốc - Nhật Bản chính là thâm hụt thương mại. Biểu đồ 2 dưới cho thấy, đi kèm 

với sự phát triển của thương mại hai chiều là sự thâm hụt ngày càng lớn mà Hàn 

Quốc phải chịu. Tình trạng thâm hụt thương mại của Hàn Quốc với Nhật Bản vẫn 

tiếp tục tăng theo từng năm. Trong một thập niên (1990 - 2000), thâm hụt tăng 

tương đối chậm song bắt đầu từ năm 2000 đến 2006, con số đó đã tăng lên nhanh 

chóng từ 11,36 tỷ USD lên 25,39 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm 2007 lên tới 

21,96 tỷ USD. Năm 2008, thâm hụt khoảng 32,7 tỷ USD, đến năm 2013 giảm 

xuống còn hơn 25 tỷ USD35. Trong hoàn cảnh đó, một số chuyên gia kinh tế Hàn 

Quốc cho rằng, chính sách hướng về xuất khẩu sẽ giúp Hàn Quốc cân bằng được 

thâm hụt thương mại hiệu quả hơn chính sách hạn chế nhập khẩu. Trên thực tế, gần 

đây, chính sách này đã phần nào phát huy tác dụng khi Hàn Quốc dần trở thành 

quốc gia xuất siêu sang các thị trường khác như Mỹ [247: 39], Trung Quốc… 

Xét về mặt cơ cấu, nếu nhìn vào đối sánh các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa 

Hàn Quốc và Nhật Bản trong hai năm đại diện là 1988 và 2013, có thể thấy mặt 

hàng nhập khẩu chủ yếu qua nhiều năm vẫn là nguyên liệu và phụ tùng, nhưng mặt 

hàng xuất khẩu thì có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, số liệu năm 1988 cho thấy Hàn 

Quốc xuất khẩu chủ yếu là các mặt hàng tốn nhiều sức lao động, nhiều nhất là dệt 

may, nhiên liệu khoáng sản và các mặt hàng gia công khác như đồ chơi, phụ kiện 

thể thao…Hoạt động xuất nhập khẩu tại thời điểm này là trao đổi thương mại theo 

chiều dọc. Tuy nhiên, đến năm 2013, Hàn Quốc đã xuất khẩu được nhiều sản phẩm 

hoàn thiện hơn như phụ kiện máy móc, dầu khoáng, chất bán dẫn, thiết bị vật lý, y 

tế… Trao đổi thương mại tại thời điểm này là thương mại theo chiều ngang. 

                                                           
34 Xem bảng 6, phần phụ lục. 
35 Số liệu được tổng hợp từ Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc http://kita.org/  

http://kita.org/
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Bảng 3.2: Top 10 Mặt Hàng Xuất Nhập Khẩu Giữa Hàn Quốc - Nhật Bản năm 1988 và năm 201336 

Đơn vị: triệu USD 

STT 
Xuất khẩu Nhập khẩu 

1988 2013 1988 2013 

 Mặt hàng 

Giá trị 

(Tổng giá trị 

là 12,004 tỷ 

USD) 

Mặt hàng 

Giá trị 

(Tổng giá trị 

là 34,662 tỷ 

USD) 

Mặt hàng 

Giá trị  

(Tổng giá trị 

là 15,929 tỷ 

USD) 

Mặt hàng 

Giá trị 

(Tổng giá trị 

là 60,029 tỷ 

USD) 

1 
Dầu mỏ, dầu khoáng, 

nguyên liệu 
428 

Dầu nhẹ và các 

thành phần 

nguyên liệu 

4103 

Khối vi mạch 

tích hợp và kỹ 

thuật số 

484 Phế liệu và mảnh vụn sắt 1702 

2 
Quần áo và  

hàng may mặc 
319 

Các sản phẩm 

khác37 
4014 

Các sản  

phẩm khác38 
365 Các sản phẩm khác39 1602 

3 Các vi mạch 312 

Điện thoại  

(di động,  

không dây) 

1347 
Các sản  

phẩm khác40 
310 Bộ nhớ 1598 

4 Các vật liệu cán mỏng 308 Kim loại thô 854 

Phụ kiện, linh 

kiện đầu máy 

mã 84.71 

293 Vật liệu phân cực dạng tấm và lá 1470 

                                                           
36 Mã code các mặt hàng tra cứu được chiểu theo mã code HS (The Harmonized Commodity Description and Coding System), 6 digit.  
37 Thường các sản phẩm có mã code HS 271019 là các sản phẩm liên quan tới dầu và dầu thu được từ bituminous 
38 Mã số code HS 847989 là sản phẩm có liên quan tới máy móc và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt  
39 Mã số code HS là 271019  
40 Mã code HS 852290 thường là các sản phẩm liên quan đến linh kiện, thiết bị ghi âm, ghi hình 
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5 
Thực phẩm tươi, 

khô, ướp lạnh 
249 Bộ nhớ 667 

Vi mạch lưỡng 

cực và BIMOS 
278 Các sản phẩm khác 1,203 

6 Cá ngừ 195 
Thiết bị quang 

dẫn 
638 

Các sản phẩm 

khác41 
269 Thiết bị quang dẫn 1176 

7 Áo quần trẻ con 175 
Bộ xử lí và điều 

khiển 
497 Thép cán mỏng 257 XYLOLE 1086 

8 

Áo quần người lớn 

(áo nịt, áo pull, 

cardigan…) 

162 Linh kiện 380 Linh kiện 221 
Các loại tấm, phiến, màng, lá, 

dải cellulose acetate 
1081 

9 Sợi nhân tạo 159 
Thiết bị phủ 

sóng vô tuyến 
351 Bộ lưu trữ 185 STYRENE 1001 

10 Áo quần cho nữ giới 153 
Các sản  

phẩm khác42 
332 

Các phụ 

kiệnthiết bị ghi 

âm khác 

166 

Máy móc, thiết bị (dùng cho 

sản xuất thiết bị bán dẫn và vi 

mạch điện tử tích hợp) 

960 

Nguồn: Tổng hợp tại trang chủ của Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc (http://kita.org/ ) và https://www.exportgenius.in/hs-code/south-korea, 

Truy cập ngày 20/8/2018 

 

                                                           
41 Mã code HS là 852990 
42 Mã số code HS 732690 thường là các sản phẩm liên quan đến sắt thép.  

http://kita.org/
https://www.exportgenius.in/hs-code/south-korea
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Đơn vị: triệu USD 

 

Biểu đồ 3.1. Kim ngạch thương mại Hàn Quốc - Nhật Bản (1980 - 2013) 

 (Nguồn: http://kita.org/) 

 Vấn đề đàm phán Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement - FTA) 

giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

Kể từ năm 1995, cùng với sự ra đời của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và 

nhất là sau Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á (1997 - 1998), các quốc gia 

bắt đầu hướng tới việc tìm kiếm và ký kết các thoả thuận thương mại. Hiệp định 

thương mại tự do (Free Trade Agreement - FTA) ngày càng trở thành xu hướng trong 

chiến lược kinh tế đối ngoại của các quốc gia nhằm thích ứng với môi trường kinh tế 

quốc tế thay đổi nhanh chóng. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, tại cuộc gặp gỡ 

được tổ chức vào năm 1999 ở Seoul, Thủ tướng Nhật Bản Keizo Obuchi và Tổng 

thống Hàn Quốc Kim Dae Jung đã thông báo về “Chương trình nghị sự hợp tác kinh 

tế 21” nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện hơn. Để đẩy mạnh hơn nữa việc ký kết thoả 

thuận thương mại song phương FTA, Viện Nghiên cứu các nền kinh tế đang phát 

triển Nhật Bản (Institute of Developing Economies - IDE) và Viện chính sách kinh tế 

đối ngoại Hàn Quốc (Korea Institute for International Economic Policy - KIEP) được 

thành lập năm 1998. Hai viện nghiên cứu này có vai trò đánh giá mức độ khả thi của 

FTA Hàn Quốc - Nhật Bản cũng như có tác động tích cực và tạo ra cơ chế để tiến 

trình hợp tác kinh tế song phương hoạt động có hiệu quả. Tháng 9 năm 2000, Thủ 

tướng Nhật Bản Yoshiro Mori và Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung cùng đồng 

thuận việc thành lập Diễn đàn doanh nghiệp FTA Hàn Quốc -Nhật Bản, tập hợp các 
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nhà lãnh đạo doanh nghiệp của hai quốc gia, đồng thời cho ra bản Tuyên bố chung 

vào tháng 1 năm 2001, nhất trí rằng hai chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy cho 

sự ra đời của Hiệp định thương mại tự do Nhật Bản - Hàn Quốc (JKFTA). Mục tiêu 

của các FTA nhằm xác định các khung chính sách toàn diện cho các hoạt động hội 

nhập thị trường đầu tư, xúc tiến thương mại, mậu dịch. Theo đó, mậu dịch song 

phương sẽ được mở rộng thông qua xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan giữa 

hai nước, giảm giá bán trong nước những mặt hàng nhập khẩu trong các lĩnh vực mà 

Nhật Bản và Hàn Quốc có lợi thế. Ngược lại, các mặt hàng dân dụng, nhu yếu phẩm, 

dệt may và các loại máy móc vi tính, kim loại, hóa chất... đáp ứng nhu cầu từ hai phía 

cũng sẽ tăng lên. Điều này sẽ góp phần cân bằng xuất - nhập khẩu của hai bên, giúp 

Hàn Quốc hạn chế được tình trạng thâm hụt mậu dịch với Nhật Bản cũng như tăng 

khả năng cạnh tranh của các công ty trên trường quốc tế. Ngay sau đó, tháng 3 năm 

2002, Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung và Thủ tướng Nhật Bản Koizumi tiếp tục 

đạt được sự đồng thuận trong việc thiết lập nhóm nghiên cứu chung (Joint Study 

Group) bao gồm các đại biểu từ chính phủ, doanh nghiệp, học viện để đánh giá khả 

năng thành lập FTA song phương43. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7 năm 2002, vòng 

đàm phán thứ nhất về Hiệp định thương mại tự do FTA giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

được xúc tiến. Tháng 10 năm 2003, Thủ tướng Nhật Bản Koizumi và Tổng thống 

Hàn Quốc Roh Moo Hyun đã thỏa thuận những cuộc đàm phán chính thức nhằm ký 

kết FTA vào cuối năm 2005. Tháng 12 cùng năm, hai bên đã triệu tập cuộc hội đàm 

cấp chính phủ chính thức đầu tiên về việc ký FTA ở Seoul. Tính đến tháng 11 năm 

2004, hai bên đã tổ chức được 6 vòng đàm phán FTA song phương. Tuy nhiên, kết 

cục của các cuộc đàm phán này đã rơi vào tình trạng bế tắc do những xung đột quan 

điểm về mức độ mở cửa của thị trường trên lĩnh vực nông sản. Do đó, nếu cả Hàn 

Quốc và Nhật Bản nếu không mạnh dạn nới lỏng quy chế tăng cường năng lực cạnh 

tranh và đưa ra các chính sách hỗ trợ có chiều sâu đối với các lĩnh vực cần được bảo 

hộ khi FTA bắt đầu có hiệu lực sẽ tạo ra nhiều áp lực cũng như thách thức cho nền 

                                                           
43 Nhóm nghiên cứu này sau đó đã được thành lập với các điều khoản như sau:  

1. Nhóm nghiên cứu đánh giá tính khả thi, nguyện vọng của JKFTA trên cơ sở cân nhắc lợi ích, phạm vi tiềm năng của 

FTA và các yếu tố cơ bản khác. 

2. Phạm vi của FTA phải toàn diện. Nhóm nghiên cứu phải đánh giá một cách toàn diện các phương thức để tiến hành tự 

do hoá và thúc đẩy các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá, dịch vụ, đầu tư, và củng cố hợp tác song phương trên nhiều 

lĩnh vực.  

3. Nhóm nghiên cứu sẽ tổ chức họp luân phiên giữa Hàn Quốc và Nhật Bản hai hoặc ba tháng một lần, đồng thời chuẩn 

bị cho bản tổng kết về kết quả các cuộc họp trong vòng 2 năm kể từ lần họp đầu tiên [114: 6]. 



71 

kinh tế nội địa. Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều là những net importer44 trong nhập 

khẩu một số mặt hàng nông sản và nguyên liệu thô, đều dựng nên những hàng rào 

thuế quan cao để bảo hộ nền nông nghiệp nội địa, đặc biệt là với các mặt hàng liên 

quan đến gạo và ngũ cốc45. Gạo đóng một vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp 

Hàn Quốc bởi nhiều lý do mà điển hình nhất là sự phụ thuộc chặt chẽ vào canh tác 

lúa gạo và cơ hội tìm kiếm việc làm ở nông thôn Hàn Quốc thấp hơn so với nông 

thôn Nhật Bản. Ở Nhật Bản, đại đa số nông dân trồng lúa gạo là kiểu nông dân bán 

thời gian (part - time farmer), những người có nguồn thu nhập không phụ thuộc quá 

nhiều vào nông nghiệp nhờ nguồn trợ cấp nhận được từ chính phủ. Một đặc thù khác 

là Hàn Quốc và Nhật Bản đều hạn chế về nguồn tài nguyên nông nghiệp và nông dân 

hoạt động trên quy mô nhỏ lẻ và khả năng tự cung tự cấp [114: 25]. Nhật Bản còn áp 

dụng thuế suất tuyệt đối (specific duties) với nhiều mặt hàng nông sản. Đối với Hàn 

Quốc, hai lĩnh vực mà quốc gia này có lợi thế cạnh tranh với Nhật Bản là nông phẩm 

và dệt may. Tỷ lệ nhập khẩu nông sản Hàn Quốc ở Nhật Bản là tương đối cao. Năm 

2004, các mặt hàng nông sản Hàn Quốc chiếm tới 4,4% [7: 31] toàn bộ các mặt hàng 

nhập khẩu của Nhật Bản. Do đó, nếu chính phủ nước này dỡ bỏ thuế áp dụng cho 

nông sản nhập khẩu, nông dân trong nước sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ngược lại, phía 

Hàn Quốc cho rằng nếu bãi bỏ hàng rào thuế quan sẽ dẫn tới việc các mặt hàng, 

nguyên vật liệu của Nhật Bản sẽ tràn ngập thị trường Hàn Quốc, đặc biệt ảnh hưởng 

nặng nề nhất phải kể đến ngành công nghiệp ô tô, máy móc và các ngành cần nhiều 

vốn, do đó sẽ gây ra những khó khăn nhất định cho nền sản xuất nội địa, đồng thời 

                                                           
44 Net importer là thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ các quốc gia có giá trị nhập khẩu cao hơn xuất khẩu ở một hay nhiều lĩnh 

vực kinh tế. Nhật Bản là quốc gia có kém thế so sánh trong nông phẩm và nguyên nhiên liệu thô. Nhật Bản phụ thuộc vào 

Trung Quốc về cung ứng các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, dẫn đến đánh giá chỉ số RCA (Revealed 

Comparative Advantage Indices - chỉ số so sánh hiện hữu, chỉ ra khả năng cạnh tranh xuất khẩu của một quốc gia với một 

mặt hàng cụ thể so với thế giới) của Nhật Bản trong lĩnh vực này là tiêu cực (negative RCA). Tương tự, Hàn Quốc cũng 

nhập khẩu nhiều các mặt hàng nông phẩm từ Trung Quốc Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt đáng lưu ý là Hàn Quốc, mặc 

dù có kém thế so sánh về nông sản so với Trung Quốc, nhưng lại có lợi thế so sánh hơn Nhật Bản trong lĩnh vực này [81: 

388]. Nói cách khác, trong nông nghiệp, Hàn Quốc là quốc gia có vị trí “lưng chừng” giữa Trung Quốc và Nhật Bản. 
45 Từ những năm 50 của thế kỷ XX, dưới tác động của chính sách trợ giá từ chính phủ (producer rice price - seisansha 

beika), Nhật Bản dần dần trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về bảo hộ nông nghiệp trong số các nước phát 

triển. Chính sách này sau đó nhanh chóng được thay thế bởi một chương trình hạn ngạch, tiếng Nhật gọi là gentan. Theo 

đó, chính phủ trả tiền hỗ trợ cho nông dân để cắt giảm quota gạo để đội giá gạo lên cao nhằm bảo hộ cho nông dân. 

Chính sách này vấp phải sự phản đối gay gắt từ hiệp hội nông dân trên toàn thế giới, nhất là từ Mỹ. Do đó, năm 1994, 

Nhật Bản buộc phải tiến hành cải cách thông qua Luật Lương thực mới (New Food Law), cắt giảm sự can thiệp và vai trò 

của Cơ quan lương thực (Food Agency) đối với thị trường lúa gạo, đồng thời ngừng thu mua gạo nội địa (ngoại trừ trong 

kho dự trữ) và tự do hoá doanh số bán gạo. Năm 2010, đảng cầm quyền LDP chính thức bãi bỏ các hình phạt áp đặt lên 

các hộ nông dân không tuân thủ gentan. Tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Shinzou Abe đã thông báo về kế hoạch bãi bỏ 

lệnh hạn ngạch trong sản xuất lúa gạo vào cuối năm 2018.  
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dẫn tới sự gia tăng thâm hụt cán cân thương mại vốn đã rất lớn đối với Nhật Bản. 

Nhật Bản cũng thận trọng về những ảnh hưởng có thể tác động đến các lĩnh vực sản 

xuất nông - lâm - ngư nghiệp. 

Dựa vào phụ lục 10 (xem phần phụ lục), có thể thấy Hàn Quốc và Nhật Bản dựng 

lên hàng rào thuế quan cực kỳ cao với các mặt hàng nông sản. Cả hai bên đều không 

chịu nhượng bộ trong vấn đề này. Về mặt lý thuyết, điều này vẫn phù hợp với một số 

quy chế của GATT, cho phép loại một số lượng hạn chế các ngành ra khỏi quá trình tự 

do hoá trong khuôn khổ FTA. Đây có thể do nhận thức rằng cả hai bên đều cảm thấy 

nông nghiệp của họ sẽ không bị tác động nhiều do mức cạnh tranh như nhau hoặc họ 

có thể loại các sản phẩm nông nghiệp ra khỏi quá trình tự do hoá vì lợi ích riêng của 

mình. Một phân tích khác cho thấy, lý do mà Hàn Quốc ngần ngại trong việc tự do hoá 

toàn bộ các lĩnh vực nông nghiệp là vì nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền 

kinh tế của quốc gia này hơn so với Nhật Bản. Ở Hàn Quốc, năm 2002, lao động nông 

nghiệp ở Hàn Quốc vẫn chiếm tới 9,0 % cơ cấu lao động quốc gia. Mặc dù con số này 

có chiều hướng giảm xuống theo thời gian nhưng so với các nước phát triển khác, điển 

hình là với Nhật Bản (3,9%) vẫn ở mức tương đối cao46. Thêm vào đó, thu nhập ở khu 

vực nông thôn thấp hơn so với thành thị rất nhiều, đa phần thu nhập lại xuất phát từ 

lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi dẫn đến việc tự do hoá nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến 

quyền lợi của nông dân. Điều này khá giống với trường hợp của Nhật Bản khi mà nhà 

nước vẫn đang ra sức sử dụng quyền bảo hộ nông nghiệp để bảo vệ quyền lợi cho nông 

dân và hàng nông phẩm nội địa vốn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cơ cấu GDP lẫn 

cơ cấu lao động nhưng lại dễ bị tổn thương dưới tác động của sức cạnh tranh từ bên 

ngoài. Sự bảo hộ của Hàn Quốc và Nhật Bản đối với nền sản xuất nông nghiệp nói 

riêng thể hiện qua chỉ số PSE năm 2002, đạt tới 66% và 59%, gần gấp đôi so chỉ số 

bình quân 31% của các nước OECD khác. 

FTA với Hàn Quốc thực sự là một thử thách đối với Nhật Bản khi xuất hiện 

rất nhiều vướng mắc, không chỉ trong các sản phẩm nông nghiệp, mà còn đối với 

thuỷ hải sản. Trên bình diện này, Hàn Quốc tỏ ra có lợi thế hơn Nhật Bản khi các 

chỉ số cạnh tranh và cung ứng thuỷ hải sản của Nhật Bản giảm từ 71% (1991) 

xuống 53% (2001) trước khi có sự hồi phục nhẹ lên khoảng 60% (2012) [121: 23], 

tổng sản lượng giảm từ 1,223 triệu tấn (2006) xuống còn 1,032 triệu tấn (2013). 

                                                           
46 Xem phụ lục 8 
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Trong khi đó, sản lượng thuỷ hải sản mà Hàn Quốc khai thác được lại có chiều 

hướng tăng mạnh theo thời gian, từ 1,277 triệu tấn (2006) lên 1,533 triệu tấn 

(2013), đạt 2.021 nghìn tỉ won (2013) [129: 236 - 248]. Do chính phủ Nhật Bản đưa 

ra những mức giới hạn về số lượng nhập khẩu một số mặt hàng thuỷ sản như cá 

trích, cá thu, cá tuyết, cá chỉ vàng để bảo vệ quyền lợi cho những ngư dân đánh bắt 

cá gần bờ, nên rất dễ hiểu khi quốc gia này ngần ngại trong việc tự do hoá thuỷ hải 

sản [106: 228]. Thêm vào đó, giữa Hàn Quốc và Nhật Bản xuất hiện rất nhiều vấn 

đề xoay quanh đánh bắt thuỷ hải sản do hai quốc gia có những khác biệt nhất định 

trong cách khai thác và quản lí tài nguyên. Hơn nữa, những mặt hàng thuỷ hải sản 

có tính cạnh tranh cao do trùng lặp nhiều về chủng loại. 

Trong bối cảnh những cuộc đàm phán FTA tiếp tục lâm vào bế tắc, Hàn Quốc, 

Nhật Bản và các nước liên quan vẫn duy trì việc tổ chức các cuộc đối thoại, hội 

nghị nhằm giải quyết những bất đồng, trở ngại. Ngày 24 tháng 4 năm 2011, Bộ 

trưởng Thương mại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã gặp nhau tại 

thủ đô Tokyo, Nhật Bản để thảo luận về một số vấn đề chung, trong đó hiệp định 

thúc đẩy đầu tư giữa ba nước. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và 

Công nghiệp Nhật Bản Kaieda Banri đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục 

tăng cường hợp tác kinh tế thông qua thương mại và đầu tư giữa ba nền kinh tế 

hàng đầu khu vực châu Á. Theo hãng tin Kyodo, đại diện đoàn đàm phán các nước 

Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, đi lại giữa công dân ba nước, nhất trí thúc 

đẩy đàm phán để sớm ký kết Hiệp định thúc đẩy đầu tư. Cuộc gặp trên nhằm đặt cơ 

sở cho Hội nghị thượng đỉnh thường niên Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn Quốc được 

tổ chức tại Tokyo trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2011. Trước cuộc gặp ba bộ 

trưởng, ông Kaieda đã có các cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp Hàn Quốc Kim 

Jong Hoon. Những vòng đàm phán tay ba Trung - Nhật - Hàn vẫn tiếp tục được xúc 

tiến ở cả Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm thảo luận những vấn đề quan 

trọng như vấn đề cơ chế, lĩnh vực và phương thức thiết lập FTA. Đặc biệt, trong 

năm 2013, ba cường quốc kinh tế Đông Á này đã mở ba vòng đàm phán vào tháng 

3, tháng 7 và tháng 11 và thu được một số thành tựu nhất định. Tại vòng đàm phán 

thứ ba diễn ra tại Tokyo vào ngày 29 tháng 11 năm 2013, ba nước đều nhất trí cần 

kết thúc các cuộc đàm phán này trước khi hết năm 2015, hạn chót phải đạt thỏa 
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thuận mà 16 nước tham gia các cuộc đàm phán tự do thương mại Hiệp định Đối tác 

kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã đặt ra. Việc tham gia vào một FTA và tạo ra 

được một thị trường chung sẽ giúp hồi phục nền kinh tế các quốc gia, đặc biệt là 

Nhật Bản, Hàn Quốc, hai trong số những quốc gia trong khu vực chịu ảnh hưởng 

nặng nề từ cuộc khủng hoảng năm 2008. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình đàm 

phán thành công một FTA sẽ gặp phải rất nhiều rào cản. Bên cạnh những yếu tố bảo 

hộ mậu dịch tại mỗi nước, những bất đồng và lo ngại của Hàn Quốc đối với Nhật 

Bản trong nỗ lực cân bằng cán cân xuất nhập khẩu, giảm bớt thâm hụt thương mại 

là một trong số những trở ngại lớn nhất. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng ưu tiên tiến 

hành trước đàm phán FTA với Trung Quốc, nên mối quan tâm của quốc gia này với 

FTA tay ba Trung - Nhật - Hàn, đặc biệt với Nhật Bản bị giảm xuống. 

Tóm lại, Hàn Quốc và Nhật Bản luôn nỗ lực để cải thiện mối quan hệ và thúc 

đẩy hợp tác thương mại và trên thực tế cũng thu được nhiều thành tựu đáng ghi 

nhận. Hợp tác thương mại Hàn Quốc - Nhật Bản có thể được triển khai trên nhiều 

kênh hay diễn đàn, từ song phương đến đa phương, cho thấy sự gắn kết về lợi ích 

giữa hai quốc gia này. Tuy nhiên, mối quan hệ này tồn tại rất nhiều vấn đề khó giải 

quyết, thể hiện qua việc cho đến năm 2013, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn chưa thể ký 

kết một FTA song phương với nhau. FTA là một trong những trở ngại không hề nhỏ 

trong hợp tác thương mại giữa hai nước. Quá trình đàm phán vẫn đang được tiếp 

diễn và người ta kỳ vọng vào sự ra đời của FTA Hàn Quốc - Nhật Bản như một 

bước đệm quan trọng cho FTA Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc về sau. 

3.1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 

Các làn sóng đầu tư từ Nhật Bản vào Hàn Quốc từ năm 1980 đến năm 2013 có 

thể chia ra làm 3 làn sóng chính: 

Làn sóng thứ nhất diễn ra trong thập niên 80, đây là giai đoạn mà đầu tư của Nhật 

Bản vào Hàn Quốc có nhiều xáo trộn do ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình chính trị Hàn 

Quốc. Thị phần đầu tư của Nhật Bản ở Hàn Quốc trung bình đạt 66,5% (1976) nhưng lại 

đột ngột giảm xuống còn 51,6% vào năm 1986 [107: 309]. Sự suy giảm tương đối lớn 

này xuất phát từ những bất ổn của tình hình chính trị Hàn Quốc những năm đầu khi Tổng 

thống Chun Doo Hwan nhậm chức, kéo theo ảnh hưởng nhất định về mặt kinh tế, mà 

điển hình là việc giá nhân công tăng 40% so với năm 1982, giá nguyên liệu thô, năng 

lượng và phí vận chuyển cũng tăng chóng mặt. Các nhân tố trên đã khiến thị trường Hàn 
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Quốc trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư Nhật Bản, đồng thời các lĩnh 

vực đầu tư ưa thích như dệt may, thiết bị dân dụng và sản xuất đồ chơi sẽ bị ảnh hưởng. 

Kể từ năm 1986, nhờ chính sách khuyến khích FDI nước ngoài của chính phủ cộng với 

sự lên giá của đồng yên theo thoả thuận Plaza năm 1985, các nhà đầu tư Nhật Bản bắt 

đầu quay lại thị trường Hàn Quốc. Từ năm 1986 đến năm 1989 cũng là thời kỳ mà Nhật 

Bản đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào các nước NICs nói chung. Sự kiện Hàn Quốc đăng 

cai Olympic Seoul năm 1988 đã thúc đẩy các nhà đầu tư Hàn Quốc rót nhiều vốn đầu tư 

vào ngành khách sạn. Tuy nhiên, với sự kết thúc của Olympic và việc giá cả và chi phí 

nhân công ngày một tăng so với trước, cùng với việc nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu lâm 

vào suy thoái từ cuối thập niên 80, Nhật Bản bắt đầu mở rộng tìm kiếm những địa điểm 

mới để đầu tư sản xuất mà cụ thể ở đây là Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. 

Làn sóng thứ hai bắt đầu từ nửa cuối những năm 90 của thế kỷ XX đến năm 

2000. Đây là thời điểm đầu tư từ Nhật Bản sang Hàn Quốc phát triển theo chiều hướng 

đi lên. Mặc dù trong hai năm 1996 - 1997, đầu tư giữa hai nước có sự sụt giảm nghiêm 

trọng nhưng đã ngay lập tức phục hồi. Những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng 

tài - chính tiền tệ châu Á năm 1997 - 1998 ở hai thị trường truyền thống là Đông Nam 

Á và Hàn Quốc đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư của Nhật Bản. Ngoài ra, vấn 

đề hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên cũng là một trong những nhân tố góp phần vào sự 

suy giảm lượng FDI của Nhật Bản đối với Hàn Quốc. Tuy nhiên, từ năm 1998 trở đi, 

sau khi hai bên ký kết Tuyên bố chung về quan hệ Nhật - Hàn, trong đó có nhiều quy 

định mới nhằm thắt chặt mối quan hệ kinh tế giữa hai nước thì tình hình đầu tư mới 

được cải thiện rõ rệt. Việc Hàn Quốc và Nhật Bản cùng ký kết bản “Công ước giữa 

Hàn Quốc và Nhật Bản về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu 

thuế đối với các loại Thuế đánh vào thu nhập” (10/1998) đã góp phần thúc đẩy đầu tư. 

Cho đến năm 2000, dòng chảy FDI của Nhật Bản vào Hàn Quốc đã đạt trên 1 tỷ USD, 

gấp 3 lần so với năm năm trước đó [165]. Ngoài ra, Nhật Bản cũng tập trung khá nhiều 

dự án đầu tư với số vốn lớn cho Hàn Quốc. Sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 

năm 1997 - 1998, nhờ những điều chỉnh về chính sách kinh tế và môi trường đầu tư mà 

Hàn Quốc có điều kiện thuận lợi hơn để thu hút các nguồn đầu tư đa dạng hơn từ trong 

và ngoài nước, trong đó có Nhật Bản. Theo đó, Hàn Quốc tiến hành tự do hóa thị 

trường vốn và khuyến khích FDI. Đây được xem là hai khía cạnh quan trọng trong 

công cuộc tái cơ cấu kinh tế. Chính phủ Hàn Quốc đã nhận thức rõ cần chủ động thực 
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hiện các biện pháp để tự do hóa hơn nữa thị trường vốn và thúc đẩy hoạt động FDI. 

Điều này thể hiện sự thay đổi không chỉ trong các khuôn mẫu chính sách mà còn là sự 

thay đổi có tính chất căn bản trong triết lý lãnh đạo của chính phủ, chủ yếu là qua các 

chính sách vĩ mô. Một trong những biểu hiện quan trọng nhất của quá trình điều chỉnh 

ở Hàn Quốc là sự ra đời của “Luật khuyến khích đầu tư nước ngoài” (FIPA) 

(16/9/1998). Nội dung chính của đạo luật này là (1): Đưa ra những chính sách mới về 

FDI thúc đẩy và hỗ trợ thay thế cho các cơ chế quản lý và các quy tắc cũ; đơn giản hoá 

các quy trình, thủ tục đăng ký và thông báo FDI; (2) Mở rộng ưu đãi thuế cho các FDI 

công nghệ cao; (3) Giảm chi phí và tăng thời hạn thuê đối với đất chính phủ (bao gồm 

cả đất chính phủ ở địa phương); (4) Tăng cường sự hỗ trợ của chính phủ đối với các 

FDI địa phương; (5) Thành lập các trung tâm và văn phòng thanh tra hỗ trợ cho việc 

tiếp nhận, thu hút đầu tư từ nước ngoài và giúp đỡ các nhà đầu tư nước ngoài như 

Trung tâm Dịch vụ đầu tư Hàn Quốc (KISC), Cơ quan thúc tiến thương mại và đầu tư 

Hàn Quốc (KOTRA). Theo đó, FIPA đảm bảo “quyền được đối xử bình đẳng như các 

nhà đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc đối với các nhà đầu tư nước ngoài và doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong mọi hoạt động kinh doanh”47. 

Một điểm nữa trong chính sách thu hút FDI của Hàn Quốc chính là vấn đề miễn 

giảm thuế. Các hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao được xem xét miễn 

toàn bộ thuế thu nhập và doanh nghiệp trong thời hạn 7 năm đầu và gia hạn thêm 3 

năm ân huệ (với mức thuế được giảm 50%) [8: 55]. Quyền miễn giảm thuế ở các khu 

vực thu hút FDI địa phương được giao cho chính quyền địa phương căn cứ vào hoàn 

cảnh, điều kiện thực tế của công ty đầu tư tại địa phương đó. Hơn nữa, các chính quyền 

địa phương còn có thể bổ sung các loại thuế địa phương một cách linh hoạt, chủ động 

cho các nhà đầu tư hoạt động tại đó. Hàn Quốc còn đưa ra chính sách như tự do hóa 

khu vực doanh nghiệp, tự do hóa việc mua bán hoặc sáp nhập các công ty, tự do hóa thị 

trường vốn, mở cửa thị trường bất động sản.... Những bước đi này của Hàn Quốc thể 

hiện tính tích cực và linh hoạt của chính phủ, đồng thời cũng nhận được những phản 

hồi tích cực từ các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Đầu tư nước ngoài 

vào Hàn Quốc đã tăng lên nhanh chóng bất chấp việc nền kinh tế nước này vẫn đang 

phải chịu những ảnh hưởng và tổn thất nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 

châu Á. Theo báo cáo thống kê của Bộ Thương mại, Công Nghiệp và Năng lượng Hàn 

                                                           
47 Xem Article 3 của FIPA 
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Quốc, kim ngạch đầu tư vào Hàn Quốc tăng từ 6,97 tỷ USD lên 8,85 tỷ USD năm 

1998, đạt 15,5 tỷ USD vào năm 1999 và 15,69 tỷ USD vào năm 2000. Các dự án đầu 

tư cũng tăng vượt trội từ 1.055 dự án năm 1997 lên tới 1.399 năm 1998 và đạt đến 

4.140 dự án vào năm 2000 [204]. Tuy nhiên, từ năm 2001 kim ngạch đầu tư của Nhật 

Bản vào Hàn Quốc lại giảm xuống cho đến năm 2005 thì tăng trở lại, đạt 1.958 tỷ yên 

[116: 34]. Sự mất ổn định về đầu tư trực tiếp của Nhật Bản chủ yếu do quốc gia này 

vẫn còn chịu những ảnh hưởng từ cuộc suy thoái kéo dài từ sau thời kỳ kinh tế bong 

bóng và cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực 1997 - 1998 và buộc phải cơ cấu 

lại nền kinh tế. Nhờ các chính sách cải cách cơ cấu đó mà kinh tế Nhật Bản mới tăng 

trưởng trở lại kể từ năm 2002, chấm dứt 15 năm suy thoái và trì trệ. 

Một điểm đáng chú ý khác là từ năm 2001, Nhật Bản bắt đầu tăng cường đầu tư vào 

Trung Quốc. Kể từ đầu thập niên 90, Trung Quốc được đánh giá là một trong những quốc 

gia có chính sách thu hút đầu tư FDI hiệu quả nhất, với lợi thế so sánh là thị trường rộng 

lớn, nguồn nhân công dồi dào, giá thành rẻ.... Điều này đã góp phần thu hút rất nhiều các 

nhà đầu tư không chỉ Nhật Bản mà còn nhiều nước khác. Sau khi gia nhập WTO (2001), 

chính sách thu hút FDI của Trung Quốc đã có sự điều chỉnh phù hợp với các quy định của 

WTO với việc từng bước mở cửa thu hút đầu tư FDI vào các ngành dịch vụ, bất động sản, 

tiền tệ….Theo thống kê, đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc năm 2000 là 1641 dự án, 

với số vốn hiệp định 3,68 tỷ USD và vốn thực hiện là 2,92 tỷ USD, đến năm 2005 đã lên 

tới 65,3 tỷ USD và năm 2007 là 70 tỷ USD [23: 90 - 96]. Có thể nói đầu tư của Nhật Bản 

đã góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Sự cạnh tranh dữ dội từ 

Trung Quốc đã làm cho lượng FDI của Nhật Bản vào Hàn Quốc bị suy giảm đáng kể. 

Ngày 22 tháng 3 năm 2002, Hàn Quốc và Nhật ký kết Hiệp định đầu tư song phương 

(JKBIT), trong đó nguyên tắc chủ yếu của Hiệp định là chú trọng tự do hóa đầu tư nước 

ngoài. Hiệp định mới này đảm bảo việc đối xử bình đẳng đối với các nhà đầu tư nước 

ngoài và trong nước. Theo đó, khi Hiệp định có hiệu lực, các nhà đầu tư Nhật Bản có thể 

đầu tư vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế (trừ một số lĩnh vực đặc biệt) và nhận 

được sự đãi ngộ tương đương với các nhà đầu tư trong nước. Thông qua hiệp định này, 

Hàn Quốc và Nhật Bản nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác và lao động giữa hai nước48. 

Làn sóng thứ ba được cho là từ năm 2004 - 2005 đến những năm đầu thập niên thứ 

hai của thế kỷ XXI (2011 - 2012). Mặc dù cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2008 - 

                                                           
48 Xem South Korea – Japan Bilateral Investment Treaty (2002).  
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2009 khiến cho biểu đồ đầu tư của Nhật Bản vào Hàn Quốc suy giảm, nhưng nếu xét tổng 

thể cả giai đoạn, giá trị đầu tư tăng. Đặc biệt, từ năm 2008 đến năm 2012 là thời điểm giá 

trị đầu tư từ Nhật Bản vào Hàn Quốc bắt đầu tăng trở lại, đỉnh điểm là năm 2012 đạt 4,54 

tỷ USD [200], tăng 98,6% so với năm 2011, được đánh giá là đạt mức cao nhất trong 

vòng hơn một thập niên qua. Sự tăng trưởng đột biến này xuất phát từ ảnh hưởng của 

cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và tác động của trận động đất ở Nhật Bản vào 

tháng 3 năm 2011, đồng yên tăng giá mạnh so với đồng won đã kích thích các nhà đầu tư 

Nhật Bản đầu tư vào Hàn Quốc ồ ạt hơn với mong muốn có thể cắt giảm phần nào chi phí 

sản xuất trong bối cảnh đầu tư trong nước quá đắt đỏ. Tại thời điểm đó, Hàn Quốc được 

đánh giá là quốc gia có cơ sở hạ tầng tốt, môi trường đầu tư thuận lợi, cộng với những ưu 

thế tức thời từ việc chênh lệch tỷ giá tiền tệ đã giúp Hàn Quốc thu hút vốn đầu tư từ nước 

ngoài một cách hiệu quả. Tuy nhiên, khi nhiệm kỳ của Thủ tướng Shinzo Abe bắt đầu 

cũng là lúc chính sách duy trì đồng yên yếu được thực hiện nhằm tăng khả năng cạnh 

tranh của thị trường Nhật Bản trên địa hạt xuất khẩu. Do đó, đầu tư ra nước ngoài, mà cụ 

thể là vào Hàn Quốc giảm sút nhanh chóng. Tính đến năm 2013, tổng giá trị dòng chảy 

FDI vào Hàn Quốc giảm mạnh, chỉ đạt 14,55 tỷ USD [205], riêng FDI từ Nhật Bản đạt 

2,69 tỷ USD, giảm 40,8% so với năm 2012. Các chỉ số trên đã phần nào chứng tỏ được 

quan hệ đầu tư giữa Hàn Quốc và Nhật Bản mặc dù đạt được nhiều tiến triển tương đối 

thuận lợi hơn so với các giai đoạn trước, nhưng vẫn thiếu tính ổn định. 

Đơn vị: triệu USD 

 

Biểu đồ 3.2: FDI của Nhật Bản vào Hàn Quốc (1995 - 2013) 

Nguồn: Japan External Trade Organization, https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ 
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Ở chiều ngược lại, quá trình đầu tư của Hàn Quốc vào Nhật Bản không có nhiều 

điểm nổi trội như lượng đầu tư của Hàn Quốc chảy vào các nước khác trong khu vực. Kể 

từ thời điểm năm 1997, Hàn Quốc đã có nhiều động thái tích cực đầu tư vào Mỹ, các 

nước châu Âu và Trung Quốc, nhưng thị trường Nhật Bản lại không được các nhà đầu tư 

Hàn Quốc chú trọng. Nguyên nhân chủ yếu có thể kể đến trước hết là vì tính thiếu ổn định 

của nền kinh tế Nhật Bản trong và sau khủng hoảng gây ra tâm lý e ngại cho các nhà đầu 

tư Hàn Quốc, mà bản thân Hàn Quốc cũng là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc 

khủng hoảng này tại thời điểm đó. Hơn nữa, chi phí chi trả cho nguồn nhân lực và vật lực 

ở Nhật Bản lại quá cao, khiến Hàn Quốc dành sự ưu tiên hàng đầu cho các thị trường tiềm 

năng hơn như Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Do vậy, đầu tư của Hàn Quốc vào 

Nhật Bản chỉ tập trung chủ yếu vào các ngành dịch vụ, tài chính, game hay các sản phẩm 

liên quan đến IT và sau đó mở rộng ra nhà hàng, khách sạn, hàng không giá rẻ do số 

lượng người Hàn Quốc đến Nhật Bản ngày càng có chiều hướng gia tăng. 

Kể từ sau khi Thủ tướng Lee Myung Bak lên nắm quyền, đầu tư từ Hàn Quốc 

tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm 2007, giá trị đầu tư từ Hàn Quốc sang Nhật Bản 

đạt 221 triệu USD, gấp đôi so với năm 2006 (108 triệu USD) [165]. Năm 2012, FDI 

của Hàn Quốc vào Nhật Bản đạt tới con số kỷ lục là 559 triệu USD. Thêm vào đó, có 

nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc thu mua lại các doanh nghiệp Nhật Bản, điển hình như 

việc hãng Samsung mua lại Myodo Metal (2008), Posco bỏ ra 7,4 triệu USD để mua 

công ty năng lượng Xenesys (2010), LG mua lại hãng mỹ phẩm Ginza Stefany (2012), 

chính thức xâm nhập vào thị trường mỹ phẩm Nhật Bản… Mục đích chủ yếu của việc 

thu mua lại các doanh nghiệp Nhật Bản một mặt phản ánh sự trưởng thành và mạnh 

dạn của một số tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc, mặt khác cho thấy tham vọng của 

các tập đoàn này là muốn thâu tóm kỹ thuật của Nhật Bản. 

Đơn vị: triệu USD 

 

Biểu đồ 3.3: Dòng chảy FDI giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

Nguồn: Jetro - Japan External Trade Organization 
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Quan hệ đầu tư giữa Hàn Quốc và Nhật Bản từ năm 1980 đến năm 2013 thu 

được nhiều thành tựu và là một trong những lĩnh vực tương đối nổi bật trong trao đổi 

kinh tế song phương. Tuy nhiên, mối quan hệ này vẫn khá thất thường do chịu sự phụ 

thuộc, chi phối của nhiều yếu tố, ví dụ như tính ổn định của thị trường trong và ngoài 

nước, sự dao động của tỷ giá tiền tệ cũng như các chính sách khuyến khích đầu tư của 

mỗi nước. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng được đánh giá là hai thị trường khó tính bởi 

một loạt các rào cản trong đầu tư và kinh doanh với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc 

biệt là Nhật Bản. Hơn nữa, càng về sau, hai quốc gia này có xu hướng mang vốn đi 

đầu tư ở nước thứ ba (ASEAN, Trung Quốc) hơn là đầu tư lẫn nhau để nhằm tận 

dụng các lợi thế so sánh của mình, đồng thời thu được nhiều lợi nhuận. Mặc dù vậy, 

Hàn Quốc vẫn là một điểm thu hút mà các nhà đầu tư Nhật Bản không thể bỏ qua. 

3.1.3. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance, gọi tắt là 

ODA) được xem là một trong những công cụ quan trọng có vai trò hỗ trợ cho chính 

sách đối ngoại của Nhật Bản. Trong Hiến chương ODA soạn thảo năm 1992, Nhật 

Bản đã làm rõ những khái niệm và nguyên tắc trong hỗ trợ ODA, theo đó: “Hỗ trợ 

ODA của Nhật Bản là để đóng góp cho hòa bình và sự phát triển của cộng đồng quốc 

tế”. ODA là một khoản tiền trong ngân sách trích từ tiền thuế đóng góp của người dân 

Nhật Bản. Chính vì vậy, Nhật Bản đã hình thành một cơ quan Hợp tác quốc tế trực 

thuộc Chính phủ làm nhiệm vụ theo dõi, đánh giá hiệu quả nguồn vốn ODA. Do đó, 

để đảm bảo sử dụng ODA hiệu quả, Cơ quan này đã đưa ra quan điểm như sau: “Để 

hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các nước đang phát triển, Chính phủ, các tổ chức 

quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các doanh nghiệp tư nhân v.v.., đã và 

đang thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế. Trong các hoạt động này, hỗ trợ về 

kinh phí và hợp tác kỹ thuật của Chính phủ dành cho các nước đang phát triển được 

gọi là Viện trợ phát triển chính thức”. Chính sách ODA của Nhật Bản chủ yếu được 

thực hiện thông qua 2 tổ chức Cơ quan hợp tác và phát triển Nhật Bản (JICA) (1974) 

và Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC). JBIC là một viện chính sách tài chính của Nhật 

Bản chuyên xúc tiến các hoạt động cho vay, đầu tư và bảo đảm hoạt động, đồng thời 

bổ sung các thể chế tài chính cho khối tư nhân. JBIC và JICA là các tổ chức xúc tiến 

hợp tác quốc tế và trực tiếp tổ chức thực hiện tài trợ thông qua các dự án hỗ trợ về kỹ 

thuật, tăng cường năng lực trên các lĩnh vực cho các nước đang phát triển. 
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Từ những năm 60 của thế kỷ XX, viện trợ đã trở thành một trong những điểm 

chủ đạo trong quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Nhật Bản. Như đã trình bày ở trên, nội 

dung của Hiệp định quan hệ cơ bản Hàn Quốc - Nhật Bản có một điều khoản quy 

định việc Nhật Bản sẽ phải bồi thường cho Hàn Quốc 300 triệu USD về những thiệt 

hại đã gây ra trong chiến tranh. Ngoài ra, Nhật Bản còn cung cấp thêm gói viện trợ 

có tổng giá trị là 500 triệu USD dưới hai dạng cho vay dài hạn với lãi suất thấp và 

hỗ trợ thương mại. Lượng kinh phí này có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển 

kinh tế của Hàn Quốc tại thời điểm đó, cụ thể, quốc gia này đã sử dụng số tiền trên 

để mua máy móc, thiết bị từ Nhật Bản, phục vụ cho mục tiêu phát triển công nghiệp 

nặng và công nghiệp nhẹ, nông nghiệp và đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông. Từ năm 

1971 đến năm 1980, Nhật Bản tiếp tục mở rộng gói viện trợ cho Hàn Quốc với trị 

giá khoảng 107 triệu USD (không hoàn lại) và 317 triệu USD (cho vay). Tiếp đó, 

năm 1983, Nhật Bản tiếp tục đóng góp 1,85 tỷ USD ODA trong tổng số 4 tỷ USD 

viện trợ dưới nhiều hình thức cho Hàn Quốc. Những nỗ lực của Hàn Quốc trong 

việc đàm phán các gói viện trợ với Nhật Bản kể trên nhằm mục đích hiện đại hoá cơ 

sở hạ tầng đô thị và phát triển các nghiên cứu về nông nghiệp và hàng hải [36: 105 - 

106]. Tuy nhiên, kể từ giữa những năm 80, khi nền kinh tế Hàn Quốc bắt đầu thu 

được những thành tựu đáng ghi nhận cũng đồng nghĩa với việc lượng ODA mà 

Nhật Bản dành cho quốc gia này giảm xuống trông thấy. 

Sau Chiến tranh Lạnh, nhằm phát triển hợp tác kinh tế với Hàn Quốc, Nhật Bản 

đã tiến hành viện trợ ODA cho quốc gia này với mục tiêu hàng đầu là nhằm mở rộng 

thương mại và đầu tư. ODA Nhật Bản dành cho Hàn Quốc vẫn được thực hiện chủ 

yếu dưới hai hình thức: cho vay với lãi suất thấp (Loans) và viện trợ không hoàn lại 

(Grants), song rất nhỏ giọt và không đáng kể. Viện trợ không hoàn lại được thực hiện 

qua hai phương thức là hợp tác kỹ thuật và viện trợ về vốn. ODA đa phương được 

thực hiện thông qua các kênh từ các tổ chức quốc tế có sự tham gia đóng góp của 

Nhật Bản như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á(ADB)... Đối 

với Hàn Quốc, Nhật Bản chú trọng về hợp tác kỹ thuật, hỗ trợ quốc gia này phát triển 

nguồn nhân lực cũng như chuyển giao công nghệ và tri thức khoa học, giúp Hàn 

Quốc áp dụng khoa học và công nghệ rộng rãi hơn trong việc phát triển kinh tế - xã 

hội hơn là việc tiến hành cho vay vốn với lãi suất thấp hoặc viện trợ không hoàn lại 

như đối với các nước có nền kinh tế đang phát triển trong khu vực. 
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Thời điểm Hàn Quốc phải đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 

1997 - 1998, Nhật Bản đã phát huy vai trò của một đối tác kinh tế khi hỗ trợ cho 

Hàn Quốc 10 tỷ USD với tư cách là hỗ trợ dự trữ kênh hai trong hỗ trợ cả gói 58 tỷ 

USD cùng với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho Hàn Quốc. Ngoài ra, Chính phủ Nhật 

Bản còn thông qua Ngân hàng xuất nhập khẩu hỗ trợ thêm cho Hàn Quốc 4 tỷ USD 

để giúp khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng này [12: 14]. Đây được xem là 

khoản viện trợ ODA lớn nhất của Nhật Bản cho Hàn Quốc đến nay. Nhờ đó, nền 

kinh tế Hàn Quốc phần nào vượt qua được những khó khăn. 

Một điểm cần lưu ý là nguồn ODA Nhật Bản dành cho Hàn Quốc thông qua 

hình thức hợp tác kỹ thuật là chủ yếu. Đây là hình thức viện trợ của Nhật đối với 

các nước có mức thu nhập tương đối cao nhằm giúp các nước này phát triển nguồn 

nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, thực hiện chương trình đào tạo tại Nhật Bản nhằm 

bồi dưỡng kỹ năng và trình độ kỹ thuật, cũng như thực hiện chương trình đối tác 

phát triển nhằm phát huy kinh nghiệm và công nghệ của các trường đại học, tổ chức 

phi chính phủ của Nhật Bản. Bảng dưới đây cho thấy sự phân bổ nguồn ODA mà 

Nhật Bản dành cho Hàn Quốc, trong đó hợp tác kỹ thuật đóng vai trò chủ đạo. 

Bảng 3.3: Phân bổ nguồn vốn ODA của Nhật Bản dành cho Hàn Quốc 

Đơn vị: triệu USD 

Năm 
Viện trợ không hoàn lại 

Viện trợ về vốn Hợp tác kỹ thuật Tổng 

1994 - 67.17 67.17 

1995 - 90.75 90.75 

1996 - 95.00 95.00 

1997 - 61.82 61.82 

1998 - 96.39 96.39 

Nguồn: Japan’s ODA Annual Report Summary (1999), 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1999/ap_ea01.html#Republic of KOREA 

Xét một cách tổng thể, trong thập niên 90, mặc dù lượng ODA của Nhật Bản 

dành cho Hàn Quốc không lớn song nó có vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng 

kinh tế mạnh mẽ và phục hồi nhanh chóng sau khủng hoảng. Chính nhờ vào lượng 

ODA này mà Hàn Quốc đã đẩy nhanh tốc độ hiện đại hoá cơ sở hạ tầng kinh tế, xã 

hội và khu vực sản xuất, đồng thời thông qua việc sử dụng ODA và nguồn vốn FDI 
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của Nhật Bản, Hàn Quốc còn thu được những lợi ích từ việc chuyển giao kỹ thuật 

và kỹ năng quản lý của Nhật Bản để tiến hành phát triển kinh tế đất nước. 

Từ những năm cuối thế kỷ XX, viện trợ ODA của Nhật Bản cho Hàn Quốc có 

chiều hướng giảm, chủ yếu là do nền kinh tế Hàn Quốc dần dần khôi phục và phát 

triển hơn trước. Ngay từ giữa những năm 90, Nhật Bản đã bắt đầu có sự hạn chế về 

vốn ODA cho Hàn Quốc dưới dạng viện trợ không hoàn lại, chủ yếu chỉ cấp vốn 

thông qua hình thức trao đổi kỹ thuật. Kể từ năm 2000, hợp tác kỹ thuật giữa hai 

nước cũng kết thúc và Nhật Bản chính thức đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách các 

quốc gia nhận viện trợ ODA khi nền kinh tế của quốc gia này dần ổn định hơn [109: 

90]. Ngoài ra, Hàn Quốc với vị thế của một trong những nền kinh tế phát triển hàng 

đầu châu Á, đã và đang trở thành nguồn viện trợ cho các nước đang phát triển khác. 

Có thể thấy, Hàn Quốc đã tận dụng rất hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản. 

Từ vị thế của một quốc gia thường xuyên nhận viện trợ ODA, đến thập niên 90, Hàn 

Quốc đã đảo ngược vị thế, trở thành một quốc gia chuyên cung cấp ODA cho các nước 

đang và kém phát triển không chỉ trong khu vực mà còn ở các châu lục khác 

3.2. Quan hệ chính trị 

3.2.1. Nỗ lực cải thiện quan hệ chính trị song phương và phát triển các kênh đối 

thoại cấp cao 

Trong nhiều thập niên qua, kể cả khi đã ký kết Hiệp định quan hệ cơ bản (1965), 

đánh dấu một bước ngoặt mới trong tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai 

nước, giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn luôn tồn tại những bất đồng, chủ yếu xuất phát 

từ những vấn đề quá khứ, nhất là trong khoảng thời gian Nhật Bản xâm lược và thống 

trị bán đảo Triều Tiên (1910 - 1945). Đó cũng chính là nguyên nhân cản trở mối quan 

hệ hợp tác giữa hai nước. Nhận thức rõ điều đó, trong bối cảnh tình hình thế giới và 

khu vực có nhiều biến động, kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, các nhà lãnh đạo 

hai nước đã có những động thái tích cực nhằm tăng cường mối quan hệ song phương, 

trước hết là giải quyết những “di sản” của quá khứ. 

Trước khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Hàn Quốc và Nhật Bản không có nhiều 

tương tác tích cực trên phương diện chính trị với nhau. Tình hình chính trị tương 

đối lộn xộn sau cái chết của Park Chung Hee (10/1979) cùng với sự kiện tướng 

Chun Doo Hwan tiến hành đảo chính quân sự (12/12/1979) và lên nắm quyền chính 

thức (8/1980) đã phần nào khiến quan hệ chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản bị gián 
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đoạn. Khác với chính quyền Park Chung Hee, ngay từ khi lên cầm quyền, chính 

quyền Chun Doo Hwan đã tỏ rõ lập trường không mấy thân thiện với Nhật Bản. Cụ 

thể, Chun Doo Hwan đã lên tiếng chỉ trích công khai việc cựu Tổng thống Park 

Chung Hee sử dụng các mối quan hệ cá nhân và các kênh đối thoại không chính 

thức để thiết lập quan hệ với Nhật Bản. Một động thái khác cho thấy thái độ thiếu 

thiện chí với Nhật Bản rõ ràng hơn của Tổng thống Chun Doo Hwan đó là ngay lập 

tức “phế truất” và bắt giữ những phần tử “thân Nhật” còn sót lại trong chính quyền 

cũ của Tổng thống Park như các tướng Kim Jong Pil, Lee Hurak hay Park Chong 

Gyu. Trước những động thái trên, Nhật Bản không còn cách nào khác là phải cố 

gắng tiếp cận và thương lượng với chính phủ mới của Hàn Quốc. Cục trưởng Cục 

phòng vệ Nhật Bản Kanemaru Shin đã có một chuyến viếng thăm đến Seoul vào 

tháng 8/1980 và cam kết sẽ ủng hộ chính quyền Chun Doo Hwan. Lý giải cho điều 

này, hơn ai hết Nhật Bản cần duy trì một Hàn Quốc ổn định bởi quốc gia này có 

mối quan hệ thương mại và đầu tư chặt chẽ với Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Nhật Bản 

cũng đưa cam kết sẽ hỗ trợ Hàn Quốc như là một trong những điều kiện để Mỹ 

không rút quân khỏi miền Nam Triều Tiên [96: 110]. Các nhà nghiên cứu đều có 

chung một nhận định rằng chính phủ Chun Doo Hwan đang cố gắng “ép” mối quan 

hệ với Nhật Bản theo sự định hướng của mình, đồng thời khiến nó trở nên khác đi 

so với chính quyền Park Chung Hee. Chun Doo Hwan không đàn áp các phong trào 

kháng Nhật như một cách để tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng, nhưng cũng sử 

dụng quyền lực và sức ép từ Mỹ để buộc Nhật Bản phải hỗ trợ các khoản vay nợ 

cho Hàn Quốc nhằm bù đắp thâm hụt thương mại và số nợ quá lớn của nhà nước. 

Thêm vào đó, vào tháng 6 năm 1982, những tranh cãi đầu tiên về sách giáo khoa đã 

khiến cho mối quan hệ này trở nên bế tắc49. 

Quan hệ chính trị song phương Hàn Quốc - Nhật Bản chỉ phục hồi trở lại sau khi 

Thủ tướng Nakasone lên nắm quyền ở Nhật Bản (1982 - 1987). Chính phủ Nakasone 

rất quan tâm đến việc cải thiện mối quan hệ với các nước láng giềng, đặc biệt là Hàn 

Quốc, bởi đó được xem là tiền đề cho các cuộc gặp gỡ và trao đổi về sau với Tổng 

thống Mỹ Ronald Reagan. Năm 1983, Nakasone trở thành vị Thủ tướng Nhật Bản đầu 

                                                           
49 Tháng 6 năm 1982, các phương tiện thông tin đại chúng của Nhật Bản thông báo rằng chính phủ Nhật đang cân nhắc 

về việc sửa đổi tính chất của cuộc xâm lược Trung Quốc (1935 – 1937), sửa cụm từ “ sự xâm lược” (shinryaku - 侵略) 

thành “sự tiến bộ hoá/sự tăng tiến” (shinshutsu - 進出). Ngay trong tháng 7 năm 1982, cả Trung Quốc và Hàn Quốc đều 

đệ đơn khiếu nại lên chính phủ Nhật Bản.  
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tiên thực hiện chuyến thăm chính thức đến Hàn Quốc. Đáp lại thiện chí này từ Nhật 

Bản, năm 1984, Chun Doo Hwan cũng trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thăm 

viếng Nhật Bản, mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản. Càng về 

cuối những năm 80 của thế kỷ XX, Hàn Quốc càng có nhiều nỗ lực hơn trong việc xây 

dựng chính sách đối ngoại hoà bình với các nước láng giềng. Sự thành công của 

Olympic Seoul 1988 và phong trào dân chủ hoá ở Hàn Quốc đã góp phần mang đến 

một hình ảnh tích cực, cởi mở và thân thiện hơn của quốc gia này ra thế giới. Chính tại 

thời điểm đó, sự chấm dứt của Chiến tranh Lạnh về mặt hình thức (1989) đã tạo ra 

những xáo trộn nhất định trong cơ cấu quyền lực vốn đã được ổn định thông qua sự đối 

đầu mà hai siêu cường Xô - Mỹ tạo ra suốt gần nửa thế kỷ. 

Sau sự kiện Mỹ và Liên Xô đưa ra thông cáo về sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh 

(1989), chính phủ Hàn Quốc đã xác định việc xúc tiến quan hệ ngoại giao với Nhật 

Bản là nhiệm vụ chính trị then chốt nhằm duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu 

vực. Tuy nhiên, cho đến cuối thập niên 80, làn sóng và tư tưởng chống Nhật ở Hàn 

Quốc vẫn chưa hề lắng dịu. Mặc dù vậy, những động thái tích cực từ phía hai nước, 

đặc biệt là từ phía Nhật Bản đã khiến tình hình được cải thiện. Tháng 5 năm 1990, 

trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae Woo, 

Nhật hoàng Akihito chính thức đưa ra lời xin lỗi về quãng thời gian nô dịch Triều Tiên 

gần nửa thế kỷ trước, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc về “những tủi nhục, đau khổ 

do chúng tôi mang lại mà người dân các bạn phải chịu đựng trong suốt khoảng thời 

gian đầy bất hạnh đó” [238]. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản biểu thị sự thừa nhận chân 

thành về những tội ác đã gây ra trong chiến tranh đối với bán đảo Triều Tiên nói chung 

và Hàn Quốc nói riêng. Tiếp đó, Thủ tướng Nhật Bản Kaifu Toshiki (1991) và 

Murayama (1995) cũng bày tỏ sự hối hận chân thành của mình về những hành động 

trong quá khứ của Nhật Bản. Đây được xem là điểm khởi đầu tốt đẹp hơn cho mối 

quan hệ chính trị - ngoại giao vốn rạn nứt nghiêm trọng do nhiều rào cản lịch sử, chính 

trị giữa hai quốc gia láng giềng này. Kể từ đó, các chuyến viếng thăm giữa những nhân 

vật chính trị cao cấp, các nguyên thủ quốc gia, chính khách được tổ chức với mật độ 

cao hơn so với thời kỳ trước. Thông qua các chuyến viếng thăm, các nhà lãnh đạo, 

quan chức cấp cao đã có cơ hội trao đổi quan điểm về những vấn đề chung, bao gồm cả 

việc cải thiện, duy trì, mở rộng mối quan hệ hợp tác. Cả hai bên đã ký kết với nhau rất 

nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực 
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Đối với Hàn Quốc, sau Chiến tranh Lạnh là thời điểm mà quốc gia này tạm gác 

lại những bất đồng, những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ để hướng tới một mối 

quan hệ căn bản hơn với Nhật Bản. Có nhiều lý do để giải thích cho sự thay đổi này. 

Trước hết, mức độ phụ thuộc của nền kinh tế Hàn Quốc vào Nhật Bản tính đến những 

năm đầu thập niên 90 còn khá cao. Thêm vào đó, Hàn Quốc cũng cần có sự ủng hộ của 

Nhật Bản trong việc giải quyết những vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Hơn nữa, mối 

quan hệ với Nhật Bản cũng là một mắt xích trong trục tam giác Mỹ - Nhật Bản - Hàn 

Quốc. Trật tự hai cực Yalta sụp đổ, thế giới đang nỗ lực hướng tới một trật tự đa cực 

cùng với những tác động nhất định của làn sóng chủ nghĩa khu vực, nhất là trên lĩnh 

vực kinh tế - chính trị càng khiến Hàn Quốc phải tích cực điều chỉnh mối quan hệ với 

Nhật Bản. Năm 1998, Thủ tướng Obuchi Keizo trong Tuyên bố chung Nhật Bản - Hàn 

Quốc cũng thừa nhận “những khổ đau và tàn khốc mà Nhật Bản đã gây ra cho dân tộc 

Triều Tiên trong suốt thời gian bị quốc gia này nô dịch” đồng thời bày tỏ sự hối hận và 

gửi lời xin lỗi chân thành” [185]. Nhật Bản đã rất nỗ lực trong việc hàn gắn lại mối 

quan hệ với Hàn Quốc thông qua chính sách “ngoại giao xin lỗi này”. Đáp lại thái độ 

đó của Nhật Bản, các Tổng thống Hàn Quốc cũng cho thấy sự cởi mở nhất định trong 

mối quan hệ song phương. Tổng thống Kim Dae Jung chấp nhận lời xin lỗi đồng thời 

đánh giá cao thái độ thành khẩn của Nhật Bản đối với những vấn đề trong quá khứ. 

Cùng với những lời xin lỗi, chính phủ Nhật còn quyết định hỗ trợ 100 tỷ yên cho một 

dự án 10 năm nghiên cứu về lịch sử, đất nước và con người châu Á, trong đó có Hàn 

Quốc, đồng thời dự kiến hỗ trợ riêng 10 tỷ yên và xây dựng các trung tâm dạy nghề 

cho những phụ nữ Hàn Quốc và các nước châu Á từng bị ép làm “phụ nữ mua vui” cho 

quân đội Nhật [12: 16]. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản từ thời Thủ tướng Kaifu đã 

tích cực giải quyết những vấn đề chính trị nhạy cảm khác từ quá khứ, đặc biệt là vấn đề 

phân biệt đối xử với người Hàn Quốc thuộc thế hệ thứ ba đang cư trú ở Nhật Bản, đồng 

thời tiến tới những cải cách mang tính đột phá ở nhiều lĩnh vực như là bãi bỏ yêu cầu 

dấu vân tay đối với những công dân Hàn Quốc du lịch đến Nhật Bản trong vòng hai 

năm. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc tại thời điểm này đã đạt được thỏa thuận dựa trên ba 

nguyên tắc chủ yếu nhằm hướng tới “kỷ nguyên mới Nhật - Hàn”: Một là, thúc đẩy 

giao lưu, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau nhằm tăng thêm tình hữu nghị Nhật - Hàn; Hai là, 

có những đóng góp đối với hòa bình, hòa giải, sự thịnh vượng và tự do của khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương; Ba là, hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu [179]. 
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Những dấu hiệu tích cực như trên cho thấy sự “mở lòng” trong việc cởi bỏ những 

nút thắt lịch sử giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Trên thực tế, mối quan hệ hòa dịu hơn với 

Nhật Bản đã được hoạch định trong các mục tiêu ngoại giao của Hàn Quốc vào đầu thế 

kỷ mới, nhất là trong bối cảnh sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Tổng thống Roh Tae 

Woo với những mục tiêu chính trị và an ninh cụ thể, trước hết là nhằm đối phó với vấn 

đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như tương lai chính trị của Mỹ ở khu vực. Với 

sự toan tính trên, Tổng thống Roh Tae Woo đã định hướng Hàn Quốc cải thiện mối 

quan hệ với Nhật Bản. Tiếp sau đó, người tiền nhiệm của Roh Tae Woo là Kim Young 

Sam, ngay sau khi lên nắm quyền (1993), mặc dù có những mâu thuẫn nhất định trong 

đường lối đối ngoại, song nhìn chung Kim Young Sam cũng chú trọng đến nhân tố 

Nhật Bản, ít nhất là trong thời kỳ đầu của nhiệm kỳ. Cụ thể, Tổng thống Kim Young 

Sam đã tách vấn đề kinh tế ra khỏi vấn đề lịch sử và xây dựng mối quan hệ đối tác hữu 

nghị hướng tới tương lai trên cơ sở coi Tokyo là “tâm trục” trong chính sách đối ngoại 

của mình [26: 42]. Mặc dù vậy, bước vào giữa thập niên 90, mối quan hệ Nhật Bản - 

Hàn Quốc vẫn chưa thực sự ổn định do sự thay đổi trong đường lối đối ngoại cũng như 

sự bùng phát của tư tưởng chống Nhật. 

Một trong những điểm nhấn chính trị - ngoại giao đáng chú ý giữa hai nước 

chính là việc ký kết Tuyên bố chung Hàn Quốc - Nhật Bản: Quan hệ đối tác hướng 

tới thế kỷ XXI giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung và Thủ tướng Nhật Keizo 

Obuchi vào tháng 10 năm 1998. Đây được xem là một sự kiện chính trị trọng đại 

của cả Hàn Quốc và Nhật Bản khi những người đứng đầu hai quốc gia này cùng 

chung tay cam kết “xây dựng một mối quan hệ bền vững, láng giềng, thân thiện 

trong thế kỷ XXI”, “cùng đối diện với quá khứ, phát triển mối quan hệ dựa trên sự 

hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau” [179]. Trên thực tế, việc ký kết những Tuyên bố về 

việc thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị đều chủ yếu dựa trên những toan tính 

chiến lược của cả hai quốc gia này. Trong bối cảnh tình hình chính trị - an ninh khu 

vực có nhiều biến động, đây được xem là giải pháp tối ưu nhất cho cả Hàn Quốc và 

Nhật Bản nhằm đối mặt với những khó khăn đó. Về phía Hàn Quốc, Tuyên bố 

chung này sẽ góp phần củng cố mối quan hệ đồng minh chiến lược tay ba giữa Hàn 

Quốc - Mỹ - Nhật Bản ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Đông Á 

nói riêng. Bên cạnh đó, những tín hiệu tích cực từ mối quan hệ với Nhật Bản sẽ hỗ 

trợ Hàn Quốc trong việc phục hồi và phát triển kinh tế sau những chấn động từ cuộc 
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khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á năm 1997. Còn đối với Nhật Bản, đây là thời 

điểm quốc gia này đang nỗ lực xây dựng hình ảnh “quốc gia hòa bình” trong mắt 

công chúng và bạn bè thế giới, không chỉ thông qua việc tích cực viện trợ nhận đạo, 

viện trợ phát triển cho các nước đang phát triển mà còn qua nỗ lực cải thiện quan hệ 

với các nước láng giềng như Hàn Quốc, Trung Quốc. 

Ngoài ra, bản Tuyên bố chung còn thể hiện nỗ lực của chính phủ Nhật trong 

việc xóa bỏ rào cản của quá khứ thông qua việc thay đổi chính sách đối xử với cộng 

đồng người Hàn Quốc đang chiếm số lượng đông nhất trong số những kiều dân ở 

Nhật Bản. Với việc Thủ tướng Obuchi bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc đối với người dân 

Triều Tiên về những hành động trong quá khứ, Tổng thống Kim Dae Jung hi vọng 

Hàn Quốc và Nhật Bản có thể xây dựng được mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, 

hợp tác và phát triển thông qua việc thắt chặt mối quan hệ chính trị, ngoại giao, 

thông tin liên lạc, đẩy mạnh cơ chế hợp tác ba bên Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc. 

Những thành tựu hợp tác song phương được cả Hàn Quốc và Nhật Bản đánh 

giá rất cao và đặc biệt hoan nghênh, đồng thời cam kết sẽ phối hợp với nhau cùng 

vượt qua những lằn ranh của quá khứ, tiến tới xây dựng tương lai. Tuy nhiên, vấn 

đề chính trị vốn là một vấn đề nhạy cảm, khó có thể giải quyết trong một sớm một 

chiều mà cần có sự nỗ lực, kiên trì lâu dài và hợp tác từ cả hai phía, nhất là từ phía 

Nhật Bản. Những ký ức đau thương trong khoảng thời gian bị đô hộ khiến người 

Hàn Quốc không dễ dàng chấp nhận cũng như tin tưởng vào thiện chí và sự chân 

thành của Nhật Bản khi mà chính phủ Nhật vẫn chưa có cái nhìn nhất quán về 

những hành động bị đánh giá là “xâm lược” trong quá khứ, được thể hiện rõ nét qua 

vấn đề sách giáo khoa, những tranh chấp chủ quyền vùng lãnh thổ trên biển và đặc 

biệt là vấn đề phụ nữ mua vui bị ép làm nô lệ tình dục trong suốt thời gian chiến 

tranh. Theo một cuộc khảo sát vào năm 2002, có 33,4% số người Hàn Quốc được 

hỏi có cái nhìn không thiện chí về Nhật Bản, đến năm 2012, con số đó là 44,1%50. 

Rõ ràng những tiến triển trên bình diện hợp tác kinh tế không thể khỏa lấp những 

rào cản về chính trị mà đặc biệt là những dấu ấn từ quá khứ. 

Bên cạnh những chuyến thăm viếng trao đổi cấp cao, trong thập niên 90, hai 

Chính phủ còn tiến hành mở rộng giao lưu để nâng cao hiểu biết cho các cán bộ hai 

nước. Điển hình là việc tiến hành giao lưu giữa thành viên của hai Quốc hội, những 

                                                           
50 Xem bảng 10, phần phụ lục 
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nhà lập pháp trẻ, mở rộng các hoạt động của Liên minh Nghị viện Hàn - Nhật (South 

Korea - Japan Parliamentary Union)51 để hỗ trợ cho việc giao lưu thường xuyên hơn 

trong tương lai. Tính đến năm 2013, đã có 36 cuộc họp hội đồng thường niên được tổ 

chức (ngoại trừ các năm 1976, 1980, 1995, 2000, 2008, 2009, 2012) [141: 274]. 

Ngoài ra, Hàn Quốc và Nhật Bản còn tích cực tổ chức các cuộc đối thoại, hội 

nghị, hội thảo, chủ yếu là Hội nghị Thượng đỉnh và Hội nghị Bộ trưởng. 

Hội nghị Thượng đỉnh thường được tổ chức thông qua các cuộc gặp gỡ giữa 

những người đứng đầu nhà nước hay chính phủ hai. Nội dung chủ yếu của các Hội 

nghị thượng đỉnh nhằm bàn bạc, thắt chặt tình hữu nghị trên cơ sở trao đổi các vấn đề 

thu hút sự quan tâm của cả hai quốc gia trên mọi lĩnh vực. Các Hội nghị Thượng đỉnh 

giữa Hàn Quốc và Nhật Bản được tổ chức dưới hình thức song phương và đa phương, 

trong đó Hội nghị Thượng đỉnh ba bên Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc được 

lãnh đạo ba nước nhất trí tổ chức thường niên và luân phiên kể từ năm 2000 [188]. 

Trên bình diện song phương, Hội nghị Thượng đỉnh năm 1998 nhân chuyến thăm 

Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung là sự kiện đáng chú ý, tạo bước 

ngoặt đưa mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, đặc biệt khi lãnh đạo hai nước 

cùng ra được bản Tuyên bố về quan hệ đối tác Hàn Quốc - Nhật Bản hướng tới thế kỷ 

XXI. Tại hội nghị này, Thủ tướng Nhật Bản Obuchi Keizo cũng lần đầu tiên đưa ra 

lời xin lỗi chính thức bằng văn bản đến nhân dân Hàn Quốc và được Tổng thống Hàn 

Quốc Kim Dae Jung chấp thuận. Lãnh đạo hai nước cũng đã nhất trí sẽ nỗ lực cải 

thiện quan hệ chính trị thông qua tăng cường sự hiểu biết, giao lưu văn hoá, đặt nền 

móng cho làn sóng Hallyu phát triển cực thịnh ở Nhật Bản đầu những năm 2000. 

Năm 2003, nhân chuyến thăm của chính thức của Tổng thống Hàn Quốc Roh 

Moo Hyun sang Nhật Bản, chính phủ hai tiếp tục đạt được “Tuyên bố chung về Hội 

nghị Thượng đỉnh Nhật Bản - Hàn Quốc - Xây dựng nền tảng hợp tác Nhật Bản - 

Hàn Quốc hướng tới kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng ở Đông Bắc Á”. Thông 

qua hội nghị thượng đỉnh và tuyên bố chung này, Hàn Quốc và Nhật Bản cùng nhất 

trí tìm kiếm các giải pháp để củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu 

biết lẫn nhau [193]. 

                                                           
51 Liên minh Nghị Viện Hàn – Nhật được ra đời chính thức vào năm 1975 với mục đích nhằm trao đổi, bàn bạc về các 

lĩnh vực chính như an ninh và đối ngoại, kinh tế và khoa học, xã hội, văn hoá, luật pháp và những chương trình nghị sự 

mang tính định hướng cho tương lai giữa các nhà lập pháp (lawmakers), chính trị gia (politicians) Hàn Quốc và Nhật 

Bản.  
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Tiếp đó, Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi trong chuyến viếng thăm 

Bali, Indonesia để dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN+3 đã cùng với Tổng thống 

Hàn Quốc Roh Moo Hyun tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nhật Bản - Hàn Quốc. 

Những nội dung chủ yếu được hai bên đưa ra thảo luận liên quan chủ yếu đến lĩnh 

vực an ninh, quốc phòng và chính trị, điển hình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều 

Tiên và nỗ lực xây dựng hợp tác ba bên Hàn - Trung - Nhật. Theo đó, cả Thủ tướng 

Koizumi và Tổng thống Roh Moo Hyun đều nhất trí thắt chặt quan hệ an ninh, 

chính trị giữa tam giác Mỹ - Hàn - Nhật, đồng thời khởi động cho giai đoạn hợp tác 

tốt đẹp với các nước khác trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc và Nga. 

Một thập niên sau Hội nghị năm 1998, ngày 21/4/2008, Tổng thống Hàn Quốc 

Lee Myung Bak và Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda tổ chức một Hội nghị 

Thượng đỉnh tại Tokyo, nhất trí về việc xây dựng mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật 

Bản hướng tới tương lai và xây dựng mối quan hệ đối tác chín muồi dựa trên chính 

sách ngoại giao thực dụng của Tổng thống. Tổng thống Lee Myung Bak và Thủ 

tướng Fukuda nhất trí tăng cường hợp tác trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của 

Bắc Triều Tiên, việc Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản cũng như mở rộng 

giao lưu song phương thanh niên và trong các lĩnh vực khác. Ngoài ra, Tổng thống 

Lee và thủ tướng Fukuda cũng đã nhất trí duy trì quan hệ hợp tác song phương 

nhằm thúc đẩy Bắc Triều Tiên công bố đầy đủ các chương trình vũ khí hạt nhân của 

nước này theo cam kết đã ký kết với Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Nga 

tại bàn đàm phán sáu bên. Theo hiệp định giao lưu thanh niên, hai nước cũng nhất 

trí tăng gấp đôi số lượng thanh niên Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia vào chương 

trình trao đổi thanh thiếu niên hai nước (Working Holiday Visa Program) lên 7.200 

người vào năm 2009 và 10.000 người vào năm 2012 [224]. 

Cùng trong năm 2008, tiến trình hợp tác ba bên Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn 

Quốc đạt được thành tựu to lớn. Hội nghị Thượng đỉnh tam giác Trung - Nhật - Hàn 

được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 12 năm 2008 với sự tham gia của Thủ 

tướng Nhật Bản Taro Aso, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Tổng thống Hàn 

Quốc Lee Myungbak [211]. Các bản kế hoạch cho hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, 

chính trị, an ninh, khoa học công nghệ và môi trường cũng được công bố. 

Trên cơ sở định hướng chính sách trong các hội nghị Thượng đỉnh, các hội 

nghị Bộ trưởng hay các cuộc hội đàm giữa các bộ trưởng hai nước được tiến hành 
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nhằm tạo ra một kênh đối thoại, bàn bạc, giải quyết những vấn đề chung của hai 

bên. Trong giai đoạn đầu khi cuộc Chiến tranh Lạnh mới kết thúc, giữa hai nước 

hầu như không tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng trừ Hội nghị Ngoại trưởng được tổ 

chức vào năm 1995. Chỉ đến sau khi hai nước ký kết Tuyên bố chung năm 1998 

hướng tới một mối quan hệ bền chặt hơn, các cuộc hội đàm ở cấp Bộ trưởng mới 

được xúc tiến tích cực. Tuyên bố chung về quan hệ đối tác Hàn Quốc - Nhật Bản 

hướng tới thế kỷ XXI đã nêu rõ ”… lãnh đạo hai nước quyết định duy trì và tăng 

cường những cuộc thăm viếng lẫn nhau và các cuộc hội đàm thân mật một cách 

thường xuyên và đẩy mạnh hơn nữa các cuộc hội đàm cấp bộ trưởng trên nhiều lĩnh 

vực, nhất là giữa bộ Ngoại giao hai nước. Họ cũng nhất trí rằng một cuộc gặp gỡ 

giữa các bộ trưởng hai nước sẽ được tổ chức sớm nhất có thể nhằm thúc đẩy trao 

đổi quan điểm giữa các bộ trưởng có trách nhiệm liên quan đến việc thực thi chính 

sách” [185]. Từ đó, các hoạt động đối thoại song phương giữa các bộ trưởng của 

Hàn Quốc và Nhật Bản mới được xúc tiến mạnh mẽ. Ngay sau đó, tháng 11 năm 

1998, Hội nghị các Bộ trưởng Nội các Nhật Bản - Hàn Quốc được tổ chức tại quận 

Kagoshima, Nhật Bản với sự tham gia của Thủ tướng, Ngoại trưởng và các thành 

viên nội các của cả hai nước. Ngoài ra, Hàn Quốc và Nhật Bản còn có các cuộc tiếp 

xúc, gặp gỡ cấp bộ trưởng thông qua các diễn đàn đa phương, nổi bật nhất là APEC 

(từ năm 1989), ASEAN+3 (từ năm 2002), EAS (từ năm 2007 với Hội nghị Bộ 

trưởng năng lượng tổ chức tại Singapore). Các kênh song phương và đa phương này 

đều là những cầu nối góp phần giúp Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường mối quan 

hệ chính trị thông qua hiểu biết lẫn nhau và đối thoại. 

Như vậy, có thể thấy việc phát triển các kênh đối thoại cấp cao song phương 

và đa phương đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối 

ngoại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Nếu như trong thập niên 80, quan hệ chính trị 

Hàn Quốc - Nhật Bản chưa có nhiều khởi sắc thì kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết 

thúc cho đến năm 2013, mối quan hệ này đã được cải thiện nhiều và thu được một 

số thành tựu quan trọng, phát triển vượt trội hơn so với giai đoạn trước, thể hiện qua 

các cuộc hội đàm song phương, đa phương giữa các nguyên thủ quốc gia. Qua đó, 

cả hai nước có thể thảo luận, bàn bạc về các vấn đề chung hay đưa ra đối sách cho 

những khúc mắc trong quan hệ song phương, đồng thời đóng góp tiếng nói cho sự 

phát triển ổn định, hòa bình và an ninh khu vực. 
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3.2.2. Thái độ của Hàn Quốc và Nhật Bản về những vấn đề liên quan đến di sản 

quá khứ 

3.2.2.1. Vấn đề về phụ nữ mua vui (comfort women) 

Một trong những khúc mắc lớn nhất trên phương diện lịch sử - chính trị cản 

trở mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong suốt hơn nửa thế kỷ qua chính là 

vấn đề về những nô lệ tình dục Hàn Quốc bị ép buộc phục vụ, mua vui (tiếng Hàn 

gọi là 위안부 hay là 정신대) cho quân đội Nhật Bản trong suốt thời gian bán đảo 

Triều Tiên bị quốc gia này chiếm đóng và sáp nhập (1910 - 1945). Đối tượng phụ 

nữ bị cưỡng ép tương đối đa dạng, từ các bé gái vị thành niên hơn 10 tuổi đến 

những phụ nữ đã kết hôn gần 30 tuổi. Họ bị đưa vào nhà thổ bằng nhiều hình thức 

như bị bắt cóc, bị bán đi, bị lừa khi đi xin việc, hoặc bị binh lính, cảnh sát triệu tập 

cưỡng chế dưới danh nghĩa của các Chongshindae52. Các con số thống kê về tổng số 

phụ nữ bị quân Nhật bắt đưa đi không hề được công khai trong bất cứ văn tự giấy tờ 

nào của Chính phủ Nhật Bản, nhưng theo các nhà nghiên cứu ước tính có thể lên tới 

200.000 người [171], đa phần là từ Triều Tiên và Trung Quốc. Cho đến trước thập 

niên 1990, Hàn Quốc từng nhiều lần kêu gọi Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi công khai 

và bồi thường cho các nạn nhân nhưng Tokyo vẫn giữ thái độ im lặng và khẳng 

định rằng những điều này thuộc quy ước thuộc địa năm 1910 - 1945 được áp dụng 

trên bán đảo Triều Tiên. Trong nội dung của Hiệp ước quan hệ cơ bản Hàn Quốc - 

Nhật Bản được ký kết vào năm 1965, vấn đề này cũng không được nhắc tới. Vấn đề 

phụ nữ mua vui bắt đầu được chú ý từ thập niên 70 cuả thế kỷ XX nhờ sự ra đời của 

Hiệp hội Phụ nữ châu Á (Asia’s Women Association) với mục đích thu hút sự quan 

tâm của dư luận. Mặc dù vậy, lúc bấy giờ những nỗ lực này phần nào không đem lại 

hiệu quả như mong muốn do thiếu các chứng cứ thuyết phục và sự hời hợt từ cả 

chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Vấn đề này chỉ được biết đến rộng rãi hơn trong những năm 1990 khi hàng 

trăm nạn nhân tình dục trước đây đã mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình. Cứ mỗi 

ngày thứ tư hàng tuần, trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, diễn ra một cuộc tập 

hợp mang tên “Biểu tình ngày thứ tư”. Đây là cuộc biểu tình do các cụ bà từng là 

                                                           
52 Chongshindae là các nhóm lao động tự nguyện tập hợp những phụ nữ Triều Tiên bị đưa sang Nhật Bản để lao động 

trong các nhà máy, hầm mỏ phục vụ cho quân đội Nhật Bản, nhưng thực chất họ bị biến thành nô lệ tình dục cho các binh 

lính Nhật.  
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nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến cùng với các đoàn thể dân sự đứng ra tổ chức, có 

sự tham gia của nhiều người dân trong và người nước ngoài. Họ cũng thường xuyên 

liên kết với các tổ chức phi chính phủ khác trên thế giới để tổ chức các cuộc hội 

họp, biểu tình khắp nơi nhân những ngày kỷ niệm đặc biệt, ví dụ như ngày Quốc tế 

phụ nữ hay Quốc khánh Hàn Quốc 15 tháng 8 để kêu gọi Tokyo giải quyết triệt để 

vấn đề Phụ nữ bị ép buộc mua vui trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc biểu tình 

thứ Tư bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 1992. Tiếng hô vang trong cuộc biểu tình thứ 

Tư không chỉ đến tai Chính phủ Hàn Quốc mà còn vọng ra toàn thế giới. Nhờ đó 

mà năm 1993, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành một Luật đặc biệt để hỗ trợ những 

nạn nhân bị ép mua vui thời chiến và khởi công xây dựng “Ngôi nhà chia sẻ” làm 

nơi an dưỡng tuổi già cho họ. Tháng 8 năm 1993, Chánh văn phòng Nội các Nhật 

Bản Yohei Kono chính thức có văn bản đề cập đến việc các lực lượng quân đội 

Nhật Bản trong quá trình tham gia chiến tranh ở nhiều nước châu Á đã thành lập 

những “khu giải trí”, trung chuyển và sử dụng phụ nữ của các quốc gia này, “phần 

lớn là từ bán đảo Triều Tiên” với mục đích “giải khuây” thông qua ”dỗ dành, ép 

buộc”. Qua đó đưa ra lời xin lỗi đối với những phụ nữ đã bị ép buộc làm nô lệ tình 

dục :”Không thể phủ nhận đây là một hành động có sự tham gia của các quan chức 

trong quân đội, đã xúc phạm nặng nề đến danh dự và nhân phẩm của rất nhiều phụ 

nữ. Chính phủ Nhật Bản muốn nhân cơ hội này một lần nữa đưa ra lời xin lỗi và sự 

hối lỗi một cách chân thành và rộng rãi đến những người (không phân biệt xuất xứ) 

đã phải chịu đựng những nỗi đau vô hạn và những vết thương về mặt vật chất, tinh 

thần không thể nào bù đắp được khi bị coi là phụ nữ mua vui” [180]. 

Vào năm 1995, trong khuôn khổ dự án xây dựng Quỹ phụ nữ châu Á, Thủ 

tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama đã gọi vấn đề “phụ nữ mua vui” như một “vết 

sẹo” và là điều “ hoàn toàn không thể tha thứ”, đồng thời gửi lời xin lỗi sâu sắc đến 

những phụ nữ đã phải “chịu những tổn thương về tinh thần và vật chất mà họ mãi 

mãi không bao giờ có thể nguôi ngoai được” [181]. Chính phủ Nhật Bản cũng đã 

cam kết không tái diễn tình trạng này, đồng thời xem xét những tư liệu có liên quan 

đến các phụ nữ mua vui như một bài học lịch sử. Mặc dù chính phủ Nhật Bản đã 

đưa ra xin lỗi chính thức vào các năm 1993 và 1995 về những hành động tàn bạo 

của binh lính Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai song đây vẫn là vấn đề 

góp phần khiến mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản thêm rạn nứt. Đã có nhiều người 
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lớn tiếng chỉ trích Tuyên bố Kono năm 1993 và Tuyên bố Murayama năm 1995 là 

sự biểu hiện của cảm xúc cá nhân từ những người lãnh đạo riêng biệt (hai Thủ 

tướng Nhật Bản đương nhiệm lúc đó) chứ không phải tuyên bố xin lỗi chính thức từ 

chính phủ Nhật Bản. Đã có rất nhiều phụ nữ Hàn Quốc từ chối cả lời xin lỗi và sự 

viện trợ từ quỹ Phụ nữ châu Á của Nhật Bản và chỉ có hơn 60 phụ nữ Hàn Quốc 

đồng ý nhận trợ cấp tài chính từ quỹ này [161]. Cho đến thời điểm năm 2013, 

những lời xin lỗi trên vẫn chưa được phía Hàn Quốc chấp thuận. 

Vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật giờ đây đã được công nhận như là 

một vấn đề bạo lực tình dục đối với nữ giới, một vấn đề nữ quyền cần được giải 

quyết. Chủ đề này đang được đề cập và thảo luận trong các nghị quyết của Liên 

Hợp Quốc và nhiều nước khác. Sau khi Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết vào ngày 

30 tháng 7 năm 2007, thì Hạ viện Hà Lan và Nghị viện châu Âu (EP) cũng thông 

qua nghị quyết lần lượt vào ngày 8 tháng 11 năm 2007 và 12 tháng 12 năm 2007 về 

vấn đề phụ nữ mua vui. Ngay từ năm 1992, các nạn nhân châu Á đã liên kết lại với 

nhau thông qua Hội nghị đoàn kết châu Á (Asian Solidarity Conference) để thúc 

giục Nhật Bản phải chịu trách nhiệm trước lịch sử [171]. Những người dân Nhật 

Bản cũng đã thể hiện sự hối lỗi sâu sắc đến những phụ nữ bị xem là “mua vui” Hàn 

Quốc. Vào năm 2008, những người dân sống tại đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa 

(Nhật Bản) đã xây dựng bia Arirang để tưởng nhớ những phụ nữ Hàn Quốc từng bị 

quân đội Nhật chà đạp. Bia Arirang cũng là lời tạ tội của nhân dân Nhật Bản đối với 

những người phụ nữ là nạn nhân đã phải gánh chịu đau thương do đế quốc Nhật gây 

ra. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản trước sức ép của dư luận trong và ngoài nước 

vẫn kiên quyết cho rằng vấn đề nô lệ tình dục Hàn Quốc đã được giải quyết, đồng 

thời trích dẫn lời xin lỗi của Chánh văn phòng Nội các Yohei Kono năm 1993. 

Những tuyên bố này tất nhiên không thể nào hài lòng người láng giềng Hàn Quốc, 

đặc biệt những phụ nữ Hàn Quốc từng bị xem là “công cụ mua vui”. Theo khảo sát 

của đài truyền hình BBC, số lượng những người phụ nữ này còn sống suy giảm dần 

qua từng năm, nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy “nhận được một lời xin lỗi đầy đủ 

và chân thành”, nhất là khi các sách giáo khoa của Nhật Bản vẫn tiếp tục phớt lờ về 

vấn đề này còn một số quan chức Nhật Bản vẫn khẳng định những người phụ nữ 

này làm việc trong nhà thổ một cách tự nguyện. Những người phụ nữ này vẫn tiếp 

tục chờ đợi một lời xin lỗi chính thức từ phía Chính phủ Nhật Bản [241]. 



95 

Trước những tranh cãi dai dẳng về vấn đề trên, trong phiên họp toàn thể ngày 

28 tháng 8 năm 2012, Ủy ban Ngoại vụ, Thương mại và Thống nhất thuộc Quốc hội 

Hàn Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Nhật Bản chính thức xin lỗi những 

phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm "nô lệ tình dục" cho quân đội Nhật trước và trong 

Chiến tranh thế giới thứ hai. Nghị quyết yêu cầu Nhật Bản bồi thường cho các nạn 

nhân này, đồng thời nhấn mạnh hành động trên của quân đội Nhật là "tội ác chống 

lại phẩm giá con người trên toàn cầu." 

Nghị quyết cũng đề nghị Nhật Bản "giáo dục hành vi nhằm không để tái diễn 

lịch sử đáng buồn này và có trách nhiệm đối với các tội ác chống lại loài người khi 

có hành vi ép buộc phụ nữ mua vui" [226]. Ngày 15 tháng 10, Hàn Quốc đã trình 

vấn đề trên ra phiên họp ủy ban nhân quyền của Đại hội đồng Liên hợp quốc, qua 

đó, kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế cung cấp các biện pháp điều trị và 

bồi thường cho các nạn nhân bạo lực tình dục thời chiến. Phát biểu tại phiên họp 

của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc, Đại sứ Hàn Quốc Shin Dong Ik cho rằng 

rằng bất chấp những tiến bộ về luật pháp về việc bảo vệ phụ nữ khỏi hành động bạo 

lực tình dục trong chiến tranh, “những hình thức vi phạm nhân quyền quá mức như 

vậy tiếp tục là nguyên nhân gây quan ngại sâu sắc đối với cộng đồng quốc tế” 

[229]. Mặc dù không nhắc đến tên Nhật Bản, nhưng rõ ràng phát biểu của Đại sứ 

Hàn Quốc về “những phụ nữ mua vui” đang tiếp tục chịu đựng “những nỗi đau vô 

hạn” chủ yếu nhằm thẳng vào Nhật Bản khi ông nhấn mạnh rằng vấn đề này vẫn 

chưa được giải quyết. Đáp lại động thái trên, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp 

quốc Kazuo Kodama thừa nhận vấn đề “phụ nữ mua vui” là sự lăng mạ nghiêm 

trọng danh dự và phẩm giá của phần lớn phụ nữ và chính phủ Nhật Bản đã đưa ra 

lời xin lỗi và sự hối hận chân thành tới những phụ nữ này. Tuy nhiên, ông Kodama 

cho rằng các vấn đề liên quan đến bồi thường, tài sản và kiện tụng liên quan đến 

Chiến tranh thế giới thứ hai đã được giải quyết bằng hiệp định song phương năm 

1965 bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Ông cũng nói rõ rằng Quỹ Phụ nữ 

châu Á được thành lập năm 1995 để hỗ trợ những “phụ nữ mua vui” tuổi đã già 

bằng cách trợ giúp y tế và xã hội cũng như cung cấp tiền cứu trợ, đồng thời khẳng 

định chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa hỗ trợ cho hoạt động của quỹ này. 

Phía Hàn Quốc vẫn cho rằng Nhật Bản tiếp tục chối bỏ trách nhiệm pháp lý đối với 

các nạn nhân bị buộc làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật. Những cáo buộc của 
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Hàn Quốc không phải là không có lý khi trong nội bộ các đảng phái Nhật Bản, 

những thành viên của các đảng bảo thủ vẫn ra sức bảo vệ quan điểm rằng Nhật Bản 

không có trách nhiệm trực tiếp, thậm chí có một số nhân vật còn công khai cho rằng 

nô lệ tình dục là vấn đề cần thiết “Khi các binh sĩ mạo hiểm mạng sống dưới làn 

đạn, họ cần phải giải tỏa ở đâu đó, và rõ ràng là cần hệ thống các phụ nữ giải 

khuây” [231]. Những phát ngôn dù không phải là từ phía Chính phủ, song nó khiến 

mối quan hệ của hai nước xấu đi và Chính phủ Hàn Quốc càng có cơ sở để tin rằng 

Nhật Bản chưa bao giờ thực tâm để đối mặt với quá khứ. 

Tính cho đến thời điểm năm 2013, vấn đề “phụ nữ mua vui” cùng với việc tranh 

chấp đảo Dokdo/Takeshima được xem là hai khúc mắc lớn nhất đưa quan hệ Hàn 

Quốc - Nhật Bản đi vào ngõ cụt và một khi chưa đạt được thỏa thuận về những vấn đề 

này, thế giới khó trông chờ vào một sự hợp tác toàn diện và ổn định hơn giữa hai nước 

lớn của châu Á. Tiến trình đàm phán về một lời xin lỗi thỏa đáng và bồi thường danh 

dự cho các “phụ nữ mua vui” này không chỉ tạo ra một làn sóng rộng rãi ở Hàn Quốc 

mà còn ở hàng loạt các nước trong khu vực đã từng chịu những mất mát dưới sự cai trị 

của Nhật Bản trong quá khứ. Những lời chỉ trích vẫn hướng về phía Nhật Bản khi 

chính quyền ông Shinzo Abe luôn tỏ ra hoài nghi về việc có hay không việc phụ nữ 

mua vui bị ép buộc làm nô lệ tình dục. Vấn đề này tưởng chừng được giải quyết khi 

chính phủ hai nước đạt được thoả thuận vào tháng 12 năm 2015, theo đó chính phủ 

Nhật Bản đồng ý xin lỗi và đóng góp khoảng 1 tỷ yên (khoảng 8,3 triệu USD tại thời 

điểm đó) hỗ trợ chính phủ Hàn Quốc giúp đỡ những nạn nhân còn sống, xoa dịu phần 

nào nỗi đau mà các nạn nhân phải chịu đựng trong suốt 70 năm qua. Tuy nhiên, thoả 

thuận này không nhận được sự đồng thuận của dư luận hai nước. Những người theo 

đảng bảo thủ của ông Shinzo Abe cho rằng đây là điều không cần thiết, còn công luận 

Hàn Quốc lên án thoả thuận này thực chất là sự bán rẻ phẩm giá của những nô lệ tình 

dục vì một vài lợi ích ngắn hạn. Những phong trào biểu tình đòi Nhật Bản công khai 

xin lỗi vẫn lan rộng tại Hàn Quốc và nhất là trước Đại sứ quán Nhật. 

Có thể thấy, tiến trình đàm phán của Hàn Quốc và Nhật Bản về việc sử dụng 

nô lệ tình dục trong chiến tranh từ thập niên 80 đến năm 2013 khá bế tắc khi hai bên 

đều tỏ rõ quan điểm cứng rắn và không chịu nhượng bộ. Nhìn chung, nô lệ tình dục 

thời chiến là một trong những vấn đề nhạy cảm và cực kỳ khó giải quyết, có tác 

động tiêu cực đến quan hệ song phương Hàn Quốc - Nhật Bản. 
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Tiến trình giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

phản ánh sự chuyển dịch rõ nét về địa vị kinh tế, chính trị nội tại hai quốc gia này và 

trong quan hệ với nhau. Vào giai đoạn trước những năm 90, Hàn Quốc ít nhiều vẫn là 

quốc gia phụ thuộc vào sự hỗ trợ về kinh tế của Nhật Bản, đi kèm theo đó là một số 

nhân nhượng trên bình diện chính trị. Thêm vào đó, sự thống trị liên tục của nền độc tài 

kể từ khi lập quốc cho đến trước năm 1988 đã khiến cho vấn đề này tạm thời bị vùi lấp 

cùng với các phong trào dân chủ. Cho đến khi Hàn Quốc đạt được sự phát triển kinh tế 

đáng kinh ngạc kể từ những năm 80, kết hợp với thắng lợi của các phong trào dân chủ 

đã giúp cho tiếng nói của các nhà hoạt động xã hội về các vấn đề nhân quyền, trong đó 

có “phụ nữ mua vui” trở nên mạnh mẽ hơn. Sự chuyển dịch dần dần từ quan hệ bất đối 

xứng sang tương đối đối xứng hơn về kinh tế với Nhật Bản là một phần nguyên nhân 

khiến Hàn Quốc trở nên cứng rắn hơn nữa với Nhật Bản trong vấn đề này. 

Bên cạnh đó, “phụ nữ mua vui” là vấn đề có sự kết hợp chặt chẽ của những 

mâu thuẫn có giá trị về lịch sử, tính dân tộc và cả tính quốc tế. Phần lớn những xung 

đột chính trị giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đều mang tính lịch sử và tính dân tộc, 

nhưng xét trên một khía cạnh nào đó, nó vẫn là những vấn đề có triển vọng giải 

quyết được nếu hai bên có sự đồng thuận, kiềm chế và tuân theo sự dàn xếp của luật 

pháp quốc tế. Vấn đề “phụ nữ mua vui” lại trở nên khó đoán định hơn, không chỉ 

bởi vì nó thuộc phạm trù nhân quyền, mà còn là nỗi đau và sự sỉ nhục khó có thể 

nguôi ngoai trong ký ức của người dân Triều Tiên nói chung và Hàn Quốc nói riêng 

qua nhiều thế hệ. Một trong những lý do mà người Hàn Quốc từ chối tất cả những 

lời xin lỗi trước đó của chính phủ Nhật Bản53 vì không đề cập một cách cụ thể về 

vấn đề “phụ nữ mua vui”. Do đó, cũng có thể xem đây là khúc mắc không hề nhỏ 

cản trở Hàn Quốc và Nhật Bản phát triển quan hệ chính trị ngoại giao theo chiều 

hướng tích cực và tốt đẹp hơn. Vấn đề đã và sẽ còn tác động tiêu cực đến quan hệ 

chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản một khi các nạn nhân và chính phủ Nhật Bản không 

đạt được sự đồng thuận nhất định, bởi vì tiếng nói của công luận Hàn Quốc và các 

nạn nhân đó mới mang tính quyết định, còn chính phủ Hàn Quốc chỉ đóng vai trò 

đem các vấn đề trên đến gần hơn với quốc tế, đồng thời cũng sử dụng nó như là một 

cách để gia tăng tầm ảnh hưởng của mình. 
                                                           
53 Trước đó, các thủ tướng Nhật Bản đã từng xin lỗi người dân Hàn Quốc về quá khứ xâm lược bán đảo Triều Tiên vào 

các năm 1993 (Hosokawa Morihiro), 1995 (Murayama Tomiichi), 1998 (Obuchi Keizo), 2009 (Hatoyama Yukio) và 

2010 (Naoto Kan) 
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3.2.3.2. Vấn đề thăm viếng đền Yasukuni 

Bên cạnh những khúc mắc về lịch sử và tranh chấp lãnh thổ, mối quan hệ 

chính trị giữa Hàn Quốc và Nhật Bản còn vấp phải những rào cản nổi lên từ những 

chuyến thăm viếng đền Yasukuni của các nguyên thủ quốc gia Nhật Bản. Động thái 

trên của Nhật Bản đã liên tục dấy lên làn sóng phản đối từ những nước láng giềng, 

đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc, những quốc gia luôn cho rằng đó là hành 

động “khơi lại vết thương chiến tranh”54. Người ta luôn cho rằng có một mối liên hệ 

đặc biệt giữa ngôi đền Yasukuni và chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến Nhật Bản. 

Trong suốt thời gian gây chiến và nô dịch, ngôi đền Yasukuni đã bị coi là sự hiện 

thân cho “những kẻ bao biện cho chiến tranh và chối bỏ những yêu cầu xin lỗi, bồi 

thường cho những nạn nhân chiến tranh vì những tội ác đã gây ra, từ những nước 

láng giềng như Hàn Quốc, Trung Quốc và các quốc gia khác” [219] 

Ngay năm sau đó, người kế nhiệm Fukuda Takeo cũng đến thăm Yasukuni. 

Một vài thủ tướng khác sau đó cũng đã đến viếng đền từ 1979: Masayoshi Ohira 

vào năm 1979; Zenko Suzuki năm 1980, 1981 và 1982; Yasuhiro Nakasone năm 

1983 và 1985 (lần viếng sau ông ấy đã dùng tiền của Chính phủ để mua hoa cho 

mục đích viếng Đền - một hành động mang tính biểu tượng cao); sau đó là Thủ 

tướng Ryutaro Hashimoto vào năm 1996; Thủ tướng Junichiro Koizumi, người đã 

viếng đền tổng cộng sáu lần (2001, 2002, 2003, 2004, 2005 và 2006); Thủ tướng 

Shinzo Abe (2013). Các cuộc viếng thăm này của các thủ tướng đã bị một vài nước 

láng giềng chính thức lên tiếng phản đối từ năm 1985 vì họ xem đó là một nỗ lực để 

khơi gợi lại tinh thần quân phiệt Nhật Bản. 

Việc các nguyên thủ quốc gia Nhật Bản thường xuyên tiến hành những chuyến 

viếng thăm và tưởng niệm ở đền Yasukuni là một trong những nguyên nhân tạo nên 

những xung đột với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là với Hàn Quốc55. 

                                                           
54 Đền Yasukuni được xây dựng năm 1869 dưới thời Thiên hoàng Minh Trị được Bộ Lục quân và Hải quân duy trì đến 

năm 1946, lúc nước Nhật bại trận trong Đại chiến Thế giới thứ hai. Tiền thân của đền thờ này là Tōkyō Shōkonsha (đền 

gọi hồn người chết tại Tokyo), được xây dựng tại cố đô Kyoto (Nhật Bản) vào năm 1886 để vinh danh những người lính 

đã chiến đấu và hi sinh cho công cuộc cải cách Duy tân và sự nghiệp lật đổ Mạc phủ. Đến năm 1875, Thiên hoàng Minh 

Trị quyết định dời Tōkyō Shōkonsha về Tokyo và đổi tên thành Yasukuni với mục đích biến đền này trở thành một địa 

điểm linh thiêng, đề cao bản sắc dân tộc và là nền tảng tinh thần cho Nhật Bản. Vào năm 1879, ngôi đền được đặt lại tên 

Yasukuni Jinja, sau đó trở thành một trong những biểu tượng đặc biệt cho Thần đạo Nhật Bản, và là một trong những nơi 

linh thiêng được lựa chọn cho việc thờ phụng những “chiến sĩ” hi sinh cho nước Nhật, đồng thời trên phương diện tinh 

thần, nó còn mang trọng trách “ nâng cao tinh thần chiến đấu và khích lệ sự cống hiến của dân tộc cho chiến tranh” [148] 
55 Trong ký ức của người dân Hàn Quốc nói riêng và dân tộc Triều Tiên nói chung vẫn chưa quên Nhật Bản đã buộc họ 

đến cúng lễ ở các đền thờ Thần đạo Shinto, bắt họ đi lính trong Thế chiến thứ hai khiến nhiều người bỏ mạng. Khoảng 
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Thực tế lịch sử đã cho thấy việc các nguyên thủ quốc gia Nhật Bản liên tục 

viếng thăm ngôi đền đầy tranh cãi này đã tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến mối 

quan hệ chính trị - ngoại giao Hàn Quốc - Nhật Bản. Trong cuộc bầu Chủ tịch đảng 

(LDP) tháng 4 năm 2001, việc ứng cử viên Koizumi thông báo sẽ thăm đền 

Yasukuni ngày 15 tháng 8 năm 2001 đã khiến cho phía Hàn Quốc nổi giận. Đại sứ 

Hàn Quốc ở Tokyo cũng có phản hồi về vấn đề này với các nhà cầm quyền Nhật 

Bản. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc phản đối công khai cuộc thăm đền 

Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản. Các phương tiện thông tin đại chúng Hàn Quốc 

cũng chỉ trích gay gắt động thái này của ông Koizumi, nhiều cuộc biểu tình chống 

Nhật nổ ra ở Seoul. Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cũng có những phản 

ứng nhất định trước sự việc này. Thủ tướng Koizumi cũng là người viếng thăm ngôi 

đền này nhiều nhất với tần suất gần như là một năm một lần trong suốt nhiệm kỳ 

của mình (2001 - 2006) gây ra nhiều sóng gió ngoại giao giữa Nhật Bản với hai 

nước láng giềng là Hàn Quốc và Trung Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã phản đối tất 

cả những cuộc viếng thăm của Thủ tướng Koizumi bằng cả lý lẽ lẫn hành động, 

đồng thời bày tỏ sự “tiếc nuối sâu sắc” [104: 83]. 

Ngoại trưởng Hàn Quốc ngay sau đó đã có những động thái mạnh mẽ buộc 

các chính khách Nhật Bản không được tiếp tục thực hiện các chuyến viếng thăm 

đến địa điểm này. Tuy nhiên, Thủ tướng Koizumi vẫn tiếp tục phớt lờ những phát 

biểu từ phía chính phủ Hàn Quốc. Sau chuyến viếng thăm vào năm 2005 của ông 

Koizumi, Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki Moon đã thẳng thắn trao đổi rằng rào cản 

chính trị lớn nhất trong quan hệ hai nước chính là những cuộc viếng thăm đền 

Yasukuni của ông Koizumi. Thêm vào đó, Cheong Wa Dae (Văn phòng phủ Tổng 

thống) cũng đe dọa sẽ hủy cuộc gặp gỡ cấp cao song phương giữa hai bên để trả 

đũa. Trong các cuộc viếng thăm sau đó của Thủ tướng Koizumi, Hàn Quốc cũng có 

những phát ngôn tương tự. Sau khi Koizumi rời nhiệm sở, chính phủ Nhật bắt đầu 

có động thái đánh giá lại mối quan hệ với Hàn Quốc thông qua vấn đề Yasukuni. 

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso (2008 - 2009) có ý không tới viếng đền Yasukuni vì 

                                                                                                                                                                                
40.000 người Triều Tiên đã chết khi phục vụ trong quân đội Nhật hồi chiến tranh và cũng được thờ ở đền Yasukuni. Một 

quan chức Chính phủ Hàn Quốc nói rằng, thật là vô nghĩa khi thờ binh lính người Triều Tiên trong một ngôi đền tôn vinh 

tội phạm chiến tranh loại A, vì người Triều Tiên chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Vì thế, cuộc thăm 

Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản khiến dân Triều Tiên tức giận, chính phủ Hàn Quốc phản kháng dữ dội, báo chí Hàn 

Quốc lên án Nhật Bản, nhiều cuộc biểu tình chống Nhật đã nổ ra. Ngay ở nước Nhật Bản, mỗi khuynh hướng chính trị có 

một cách nhìn về tính biểu tượng của ngôi đền, gây ra cuộc tranh luận về Yasukuni 
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"sẽ là sai lầm nếu để những người đã hy sinh mạng sống quý giá của mình trong 

chiến tranh bị biến thành vấn đề chính trị" [227]. Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản 

(DPJ) đối lập Yukio Hatoyama cũng tuyên bố ông sẽ không tới viếng Đền Yasukuni 

nếu trở thành thủ tướng. Những vị Thủ tướng kế nhiệm sau đó của Nhật Bản cũng 

tỏ ra khá thận trọng với vấn đề này. Bằng chứng là cho đến trước khi Shinzou Abe 

nhậm chức, không có một Thủ tướng Nhật Bản nào viếng thăm ngôi đền Yasukuni. 

Giữa lúc tình trạng căng thẳng tạm thời lắng dịu thì vào năm 2013, một loạt các 

nghị sĩ đã liên tiếp tổ chức viếng thăm đền Yasukuni. Giữa làn sóng chỉ trích gay 

gắt, những người thuộc đảng bảo thủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã lên tiếng bênh 

vực hành động viếng thăm đền Yasukuni của các thành viên Nội các, đồng thời cho 

rằng đó chỉ đơn thuần là “lời chia buồn chân thành trước vong linh những người đã 

hi sinh mạng sống của mình cho tổ quốc” [159]. Ngay sau những phát ngôn đó, 

Hàn Quốc lập tức triệu hồi ngay đại sứ của mình về nước. Tổng thống Hàn Quốc 

Park Geun-Hye cũng có những bình luận dường như nhằm vào hành động thăm đền 

Yasukuni của các bộ trưởng và nghị sỹ Nhật Bản. Tổng thống Park Geun Hye cho 

rằng trong bối cảnh quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong 

nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị - an ninh thì những động thái cố chấp của 

Nhật Bản về lịch sử có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nhật Bản với các nước 

Đông Bắc Á. 

Vấn đề ngôi đền Yasukuni trong mối quan hệ chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản có 

thể được ví như rào cản, khiến mối quan hệ này nhiều lần đi vào ngõ cụt bởi những 

mâu thuẫn, bất đồng. Cùng với những tranh cãi xoay quanh vấn đề phụ nữ giải 

khuây, ngôi đền Yasukuni cũng trở thành “nỗi đau” quá khứ mà người dân Hàn Quốc 

không thể nào nguôi ngoai được. Không chỉ gây ra những xung đột với các nước láng 

giềng, vấn đề Yasukuni còn khiến các đảng phái chính trị của Nhật Bản bị chia rẽ sâu 

sắc, bởi nó động chạm đến một vấn đề nhạy cảm là chủ nghĩa quân phiệt. Khó có thể 

lý giải một cách chính xác mục đích viếng thăm ngôi đền này của một số nguyên thủ 

quốc gia Nhật Bản dù họ luôn ý thức được rằng điều này sẽ gây ra sự phản ứng dữ 

dội từ chính phủ các nước láng giềng, nhất là Hàn Quốc và Trung Quốc, đồng thời 

ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của chính Nhật Bản. Nguyên nhân có vẻ thuyết phục 

nhất chính là việc những tranh cãi này xuất phát từ khác biệt trong nhận thức về ý 

nghĩa của việc thăm viếng ngôi đền Yasukuni giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung 
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Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Koizumi Junichiro từng bị các nước láng giềng, trong đó 

có Hàn Quốc chỉ trích rất dữ dội khi viếng thăm đền Yasukuni mỗi năm một lần trong 

suốt nhiệm kỳ của mình. Từ khi tranh cử với tư cách là ứng cử viên của đảng LDP 

cho đến lúc mãn nhiệm, lập trường của Thủ tướng J. Koizumi về việc các nguyên thủ 

Nhật Bản viếng thăm đền Yasukuni luôn nhất quán, đó là biểu hiện sự biết ơn và luôn 

tự nhắc nhở rằng sự thịnh vượng của Nhật Bản ngày nay có sự đóng góp công sức 

của những người đã hi sinh trong chiến tranh [189]. Đáp trả lại những phát biểu của 

Thủ tướng J. Koizumi, bộ Ngoại giao Hàn Quốc luôn quan ngại rằng đối tượng được 

thủ tướng Nhật Bản (Koizumi) bày tỏ sự biết ơn và kính trọng đó bao gồm “ tội phạm 

chiến tranh, những kẻ đã phá huỷ nền hoà bình thế giới và gây ra những tổn thất 

không thể diễn tả được cho các nước láng giềng” [190]. Có cùng quan điểm với Thủ 

tướng J. Koizumi, Thủ tướng Shinzo Abe, người đã thực hiện chuyến viếng thăm đền 

Yasukuni ngay sau khi đắc cử vào năm 2013 cũng cho rằng”nền hoà bình và thịnh 

vượng mà nước Nhật ngày nay được tận hưởng không được tạo ra chỉ bởi những 

người đang sống. Sự hoà bình và thịnh vượng đó được xây đắp bởi sự hi sinh quý giá 

của những người đã ngã xuống vì hạnh phúc cho những người họ thương yêu như vợ, 

con cái, và cả đấng sinh thành đã dưỡng dục họ” [201]. Tuy nhiên, những lập luận 

của các vị thủ tướng Nhật Bản không thể làm hài lòng và không hề có sức thuyết 

phục với Hàn Quốc. Một câu hỏi được đặt ra đó là các vị thủ Tướng này viếng đền 

Yasukuni với tư cách gì? Nếu là với tư cách nguyên thủ quốc gia một nước thì vấn đề 

này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quan hệ song phương Nhật Bản - Hàn Quốc, 

Nhật Bản - Trung Quốc và sự cố kết giữa tam giác Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn 

Quốc trong khu vực. Còn nếu với tư cách cá nhân, như lý lẽ mà Thủ tướng Koizumi 

từng giãi bày, rằng đó chỉ là “vấn đề thuộc về cảm tính” (a matter of heart - kokoro 

no mondai) chứ không phải là một “tranh cãi ngoại giao” (diplomatic issue) [195] 

có vẻ không hợp lý dưới cái nhìn của chính phủ các nước láng giềng, bởi vì Hàn 

Quốc, hay Trung Quốc, chưa bao giờ coi đó là vấn đề cá nhân như cách Thủ tướng 

Koizumi Junichiro hay Thủ tướng Shinzo Abe sau này biện giải, mà ngược lại càng 

làm trầm trọng hơn quan hệ song phương. Hơn nữa, hoàn toàn khác với những người 

tiền nhiệm, việc thủ tướng Koizumi Junichiro luôn thông báo trước về chuyến thăm 

của mình là một trong những dấu hiệu khiến dư luận trong và ngoài nước cho rằng 

ông Koizumi viếng đền Yasukuni trong tư cách thủ tướng hơn là cá nhân và điều này 



102 

là vi hiến nếu chiểu theo Hiến pháp mới của Nhật Bản. Những vị Thủ tướng thăm 

đền Yasukuni đa phần đều giải thích rằng việc cầu nguyện cho những linh hồn của 

các tội phạm chiến tranh đã mất không phải là tôn thờ họ, mà nhắc nhở về việc Nhật 

Bản sẽ không bao giờ tiến hành chiến tranh thêm một lần nào nữa. Nhưng Hàn Quốc 

thì vẫn giữ vững quan điềm cho rằng hành động đó chính là việc phá hoại nền hoà 

bình khu vực [202]. Do đó, xét về tính cá nhân hay tập thể thì việc các thủ tướng 

Nhật Bản viếng đền Yasukuni đều vấp phải sự phản đối từ dư luận và có thể khơi 

mào cho các cuộc chiến tranh ngoại giao. 

Nhân tố tiếp theo có thể xét đến trong tranh cãi về viếng thăm đền Yasukuni 

chính là những toan tính chính trị của các thủ tướng Nhật Bản. Người ta cho rằng, 

động cơ của các thủ tướng Nhật Bản khi viếng đền Yasukuni có liên quan đến các 

nhóm chính trị cánh hữu như nhóm Japan War-Bereaved Families Association 

(JABF) hay còn gọi là Nihon Izokukai, là nhóm đại diện cho quyền lợi của gia đình 

các cựu binh trong thời chiến; nhóm Nippon Kaigi (the Japan Conference) hay Jinja 

Honcho (the Association of Shinto Shrines)…Các nhóm này có chủ trương gây sức 

ép và khuyến khích các thủ tướng Nhật Bản viếng đền Yasukuni. Phần lớn những 

thành viên của các tổ chức này đều có mối quan hệ mật thiết với đảng LDP và 

thường xuyên cử những đại biểu của mình tham gia nghị viện với tư cách là các 

chính trị gia thuộc đảng LDP [139: 200]. Thủ tướng Koizumi Junichiro là người có 

quan hệ tương đối mật thiết với nhóm Nihon Izokukai còn Thủ tướng Shinzo Abe là 

thành viên của nhóm Nippon Kaigi. Mức độ thân thiết giữa các vị thủ tướng viếng 

đền Yasukuni với các chính trị gia cánh tả có thể khác nhau, nhưng đa phần họ đều 

muốn tận dụng sự hậu thuẫn và ủng hộ của các nhóm này. 

Nhìn chung, Yasukuni là một vấn đề nhạy cảm thể hiện sự xung đột rõ nét 

giữa quan điểm và cách nhìn nhận của các bên liên quan đến giá trị và ý nghĩa biểu 

tượng của ngôi đền này. Bên cạnh đó, đền Yasukuni còn liên quan đến động cơ 

chính trị của các chính trị gia và đụng chạm đến quyền lợi của các nhóm hoạt động 

chính trị. Do đó, nó liên quan đến cả những vấn đề chính trị trong và ngoài nước 

Nhật, phản ánh sự khác biệt trong nhận thức giữa những người thuộc thế hệ cũ và 

mới. Những tranh cãi xung quanh đền Yasukuni giữa Hàn Quốc và Nhật Bản còn là 

biểu hiện của sự e ngại về sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản, khi Shinzo 

Abe là một chính trị gia cánh hữu điển hình, có chính sách đối ngoại cứng rắn và 



103 

được bọc lót bởi một lực lượng cánh hữu hùng hậu. Điều này chắc chắn khiến quan 

hệ chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản trở nên khó tìm được tiếng nói chung hơn và Mỹ 

cũng không mong muốn điều này xảy ra, bởi vì nó ảnh hưởng đến nỗ lực xây dựng 

tam giác Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc của quốc gia này ở khu vực Đông Bắc Á và 

khiến Mỹ cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải đóng vai trò là người hoà giải giữa hai 

nước đồng minh thân cận này của mình. 

3.2.3.3. Vấn đề tranh chấp chủ quyền hòn đảo Dokdo/Takeshima 

Đảo Dokdo, hay còn gọi là Takeshima hay Liancourt là hòn đảo hiện nay đang 

nằm trong vòng tranh chấp về mặt chủ quyền giữa hai quốc gia Nhật Bản và Hàn 

Quốc, cách đảo Ulleung của Hàn Quốc 93 km về phía đông và cách đảo Okinawa 

của Nhật Bản 157 km về phía tây bắc [101] với tổng diện tích vào khoảng 187,450 

km2. Hòn đảo Dokdo/Takeshima được đánh giá cao chủ yếu về giá trị kinh tế, nhất 

là về nguồn động thực vật phong phú và trữ lượng tài nguyên thiên nhiên dồi dào. 

Những tranh cãi giữa Hàn Quốc và Nhật Bản về chủ quyền hòn đảo 

Dokdo/Takeshima nảy sinh từ những tư liệu lịch sử xuất hiện khá sớm được cả hai 

bên đưa ra. Tuy nhiên, cho đến những năm đầu thập niên 90, vấn đề này vẫn được 

chính phủ hai bên kiềm chế tốt trên tinh thần tôn trọng những điều khoản đã được 

ký kết trong Hiệp ước quan hệ cơ bản (1965). 

Tranh chấp quần đảo Takeshima/ Dokdo thực sự căng thẳng trở lại kể từ năm 

1996 khi cả chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đều tiến hành thông qua UNCLOS và 

đưa ra những quan điểm chính thức về EEZ, đi kèm với đó là những hành động 

nhằm khẳng định chủ quyền quốc gia. Sau sự kiện chính phủ Hàn Quốc công bố kế 

hoạch xây dựng đập chắn sóng và cầu cảng trên quần đảo này, Ngoại trưởng Nhật 

Bản Yukihiko Ikeda công khai đáp trả bằng việc tái khẳng định chủ quyền chủ 

quyền Nhật Bản tại đây và tiến hành cuộc tập trận quân sự tại vùng biển quanh quần 

đảo Takeshima/ Dokdo với lý do là để " tự vệ". Do những diễn biến trở nên căng 

thẳng, Bộ quốc phòng Hàn Quốc ngay sau đó đã quyết định hủy bỏ một cuộc diễn 

tập quân sự gần quần đảo này để tránh những xung đột với Nhật Bản. Trong cùng 

năm 1996, ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều diễn ra những sự kiện có những tác 

động nhất định đến đường lối đối ngoại nói chung và động thái, lập trường về vấn 

đề Dokdo/Takeshima nói riêng. Ở Hàn Quốc, trước khi cuộc bầu cử Quốc hội chính 

thức diễn ra, nhiều cuộc tuần hành và phong trào “chống Nhật” dâng cao trong toàn 
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quốc với các yêu cầu phóng thích các tàu bè và thuyền viên bị phía Nhật Bản bắt 

giữ trái phép. Về phía Nhật Bản, năm 1996 là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng 

thống. Ứng cử viên của đảng LDP, Hashimoto Ryutaro đắc cử. Hashimoto được 

xem là một trong những người có ảnh hưởng lớn trong trào lưu dân tộc chủ nghĩa 

(nationalism) ở Nhật Bản lúc bấy giờ trong hoàn cảnh làn sóng chỉ trích người tiền 

nhiệm Murayama Tomiichi dâng cao bởi những phát ngôn trong tuyên bố 

Murayama, thừa nhận và xin lỗi về những tội ác của đế quốc Nhật trong chiến 

tranh. Sau khi thắng cử, Thủ tướng Hashimoto tiến hành công kích Hàn Quốc trong 

vấn đề Dokdo, đơn phương tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lí và bắt giữ 

các tàu bè của Hàn Quốc đánh cá trong các khu vực đang tranh chấp56. 

Vấn đề Dokdo/Takeshima một lần nữa lại thực sự nóng hơn hết khi vào năm 

2002, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Khoa học, Công nghệ Nhật Bản đã thông 

qua cuốn lịch sử của Meiseisha và Jitkyosha với nội dung chủ yếu nhằm khẳng định 

lại chủ quyền của Nhật Bản đối với Dokdo/Takeshima và xem xét lại những quan 

điểm, ý kiến về chủ nghĩa đế quốc Nhật. Phía Hàn Quốc cho rằng cuốn sách gần 

như đã bỏ qua mọi lý luận về lịch sử, pháp lý từ phía Hàn Quốc. Điều này chứng tỏ 

Nhật Bản chưa bao từ bỏ ý định tranh chấp chủ quyền hòn đảo này. Sự kiện đã gây 

nên làn sóng phẫn nộ ở những nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc ở Hàn Quốc. Họ 

đã biểu tình và đốt những lá cờ Nhật Bản biểu thị sự phản đối gay gắt. Năm 2003, 

Hàn Quốc đáp trả bằng cách phát hành tem có in biểu tượng Dokdo. Ngay sau đó, 

Nihon Shidokai, một nhóm thuộc phe cánh tả của Nhật Bản đã khiến phía Hàn 

Quốc nổi giận khi tuyên bố về kế hoạch đổ bộ lên hòn đảo Dokdo. 

Kể từ sau sự kiện chính phủ Nhật Bản cho xuất bản những cuốn sách lịch sử 

để khẳng định chủ quyền của mình tại quần đảo này, căng thẳng lại tiếp tục leo 

thang vào năm 2005, khi Nhật Bản tổ chức "Ngày Takeshima" tại quận Shimane, 

nơi mà Nhật Bản từng sáp nhập Takeshima vào như một phần lãnh thổ kể từ năm 

1905. Năm 2006, chính phủ Nhật Bản liên tục cử các tàu khảo sát, nghiên cứu hải 

dương đến điểm tranh chấp để thu thập tư liệu về quần đảo này, lực lượng hải quân 

                                                           
56 Năm 1996, cả ba nước có nhiều tranh chấp trên biển ở khu vực Đông Á là Hàn Quốc (29/1/1996), Trung Quốc 

(7/6/1996) và Nhật Bản (20/6/1996) đều phê chuẩn bộ Công ước này. Ngay sau đó, Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu có 

những hành động tuyên bố hoặc tái khẳng định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của quốc gia mình. Điều này đã góp phần 

khiến những tranh cãi về vùng lãnh thổ trên biển, đặc biệt là Dokdo/Takeshima giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trở nên gay 

gắt hơn trước.  
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của Hàn Quốc cũng liên tục tuần tra đề ngăn chặn các tàu khảo sát tiếp cận lãnh thổ 

của mình. Hàng loạt cuộc biểu tình, tuần hành nổ ra trước Đại sứ quán Nhật Bản đặt 

tại Seoul đã khiến Hội nghị thượng đỉnh song phương Hàn Quốc - Nhật Bản bị hủy 

bỏ và Nhật Bản buộc phải triệu hồi đại sứ về nước. 

Việc Chính phủ Nhật Bản chính thức đưa vấn đề tranh chấp quần đảo 

Takeshima/ Dokdo vào sách giáo khoa lịch sử năm 2008 để giảng dạy trong nhà 

trường đã ảnh hưởng xấu đến quan hệ ngoại giao của hai nước. Mặc dù số lượng 

những học sinh được học những quyển sách này không nhiều, song nó góp phần 

dấy lên làn sóng “chống Nhật” mạnh mẽ khắp Hàn Quốc. Các cuộc biểu tình nổ ra 

trước cửa đại sứ quán, Hàn Quốc rút đại sứ tại Nhật Bản về nước để phản ứng lại 

hành động này của chính phủ Nhật Bản, đồng thời xem xét và tiến hành thay thế bổ 

sung thêm lực lượng thủy quân lục chiến để trấn giữ các hòn đảo nhỏ trong quần 

đảo Takeshima/ Dokdo. 

Kể từ thời điểm đó, mối quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật 

Bản xoay quanh vấn đề tranh chấp đảo Dokdo/Takeshima trở nên căng thẳng hơn bao 

giờ hết. Năm 2012, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myungbak tiến hành chuyến thăm 

chính thức đến đảo Dokdo. Đây được xem là một “đòn giáng ngoại giao” trực tiếp đến 

mối quan hệ “hữu nghị” với Nhật Bản. Theo thông tin của hãng truyền thông Kyodo, 

Nhật Bản ngay lập tức triệu hồi đại sứ tại Hàn Quốc về nước; các cuộc họp thường 

niên của bộ trưởng bộ tài chính hai nước cũng bị hủy bỏ. Thủ tướng Nhật Bản 

Yoshihiko Noda đã chỉ trích mạnh mẽ chuyến thăm viếng của Tổng thống Lee 

Myungbak “... điều này trái với lập trường của chúng tôi rằng Takeshima, dưới cả góc 

độ lịch sử và luật pháp quốc tế, là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Nhật 

Bản...” [208]. Thủ tướng Noda cũng gọi chuyến viếng thăm của Tổng thống Lee 

Myungbak là điều “cực kỳ đáng tiếc” khi mà cả ông và Tổng thống Hàn Quốc đã cố 

gắng thúc đẩy một tương lai tốt đẹp hơn giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Lee Myungbak 

là vị Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thực hiện chuyến viếng thăm đến hòn đảo đang 

nằm trong diện tranh chấp này với Nhật Bản. Trước đó, vào tháng 7 năm 2008, Thủ 

tướng Hàn Quốc Han Seung Soo cũng đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên với tư cách 

là nguyên thủ quốc gia tới đảo Dokdo. Hàn Quốc ngay sau đó đã khẳng định chủ quyền 

của mình đối với đảo Dokdo trong sách Trắng quốc phòng năm 2012. Đáp trả lại, Nhật 

Bản cũng thể hiện chủ quyền của mình với nhóm đảo tranh chấp thông qua sách Xanh 
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ngoại giao, khẳng định đây là “lãnh thổ cố hữu” của Nhật Bản. Những động thái này 

đã buộc Hàn Quốc lên tiếng “cực lực phản đối Sách Xanh Ngoại giao Nhật Bản bao 

gồm tuyên bố phi lý về chủ quyền đối với quần đảo Dokdo, phần lãnh thổ không thể 

tách rời” của quốc gia này. Phía Hàn Quốc cho rằng “việc sửa chữa quan điểm lịch sử 

sai lầm là nền tảng cho các mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản” và kêu gọi Nhật 

Bản rút lại tuyên bố trên [233]. 

Tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản về chủ quyền hòn đảo Dokdo/ Takeshima 

có thể được xem là mâu thuẫn tồn tại lâu dài và dai dẳng nhất trong tất cả những mâu 

thuẫn chính trị giữa hai quốc gia này. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhất 

là khi vấn đề Dokdo/Takeshima ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia trên rất nhiều phương 

diện, đặc biệt là trên bình diện kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng. 

Trước hết, nhân tố đầu tiên tác động mạnh mẽ đến tranh chấp Dokdo/Takeshima 

giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong suốt nhiều năm liền là tư tưởng chống Nhật (anti - 

Japanese sentiment) ở Hàn Quốc và vấn đề “chủ nghĩa dân tộc” ở cả hai quốc gia này. 

Trên thực tế, tư tưởng chống Nhật là một trong những biểu hiện rõ nét nhất của chủ 

nghĩa dân tộc Hàn Quốc. Do đó, nó luôn được các chính trị gia Hàn Quốc sử dụng như 

một trong những công cụ hữu hiệu để tuyên truyền cho mục tiêu chính trị của mình. 

Trong lịch sử, Tổng thống Hàn Quốc Lee Syngman từng dùng tư tưởng chống Nhật và 

vấn đề Dokdo làm “chiêu bài chính trị” để thu hút sự ủng hộ cho chính quyền của mình. 

Bên cạnh đó, việc tuyên bố chủ quyền đối với Dokdo/Takeshima phần nào đó thể hiện 

cho niềm tự hào của dân tộc Hàn Quốc trước Nhật Bản, là “cứu cánh” về mặt tâm lý và 

tinh thần cho người dân Hàn Quốc khi đã trải qua khoảng thời gian đau thương bị thống 

trị và bóc lột tàn tệ trong quá khứ. Do đó, việc Nhật Bản tham gia tranh chấp đảo 

Dokdo/Takeshima, kết hợp cùng những tranh cãi từ vấn đề Yasukuni và sách giáo khoa 

lịch sử càng khiến tư tưởng bài Nhật ăn sâu bén rễ và âm ỉ trong xã hội Hàn Quốc. 

Phong trào Dokdo (Dokdo Movement) [10; 2] xuất hiện từ đầu những năm 2000 là một 

trong những minh chứng rõ nét nhất cho khuynh hướng chống Nhật và chủ nghĩa dân tộc 

Hàn Quốc, đã thu hút sự tham gia của đông đảo các tổ chức xã hội với hàng loạt các sự 

kiện được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền Dokdo. Có thể thấy, các 

nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc đối với vấn đề Dokdo/Takeshima không chỉ đơn thuần là 

việc dành lấy chủ quyền từ góc độ lịch sử và lợi ích dân tộc, mà còn để củng cố địa vị 

chính trị trong nước và tranh thủ sự ủng hộ từ quần chúng nhân dân. 
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Trong trường hợp của Nhật Bản, quốc gia này đương nhiên cũng có nhiều lý 

do để giành lấy chủ quyền với đảo Takeshima để củng cố quyền và lợi ích quốc gia 

cũng như nhu cầu chính trị trong nước. Một số nhà nghiên cứu cho rằng Nhật Bản 

dường như dành nhiều sự quan tâm hơn cho vấn đề tranh chấp lãnh thổ phương Bắc 

với Nga và chỉ xem vấn đề Dokdo/Takeshima là tranh chấp thứ yếu. Trên bình diện 

khu vực, Nhật Bản hiện nay là quốc gia có nhiều xung đột liên quan đến lãnh thổ 

lãnh hải với nhiều nước láng giềng như Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc. Trên thực tế, 

những mối tranh chấp dường như có vẻ không liên quan đến nhau này lại có một sự 

liên kết nhất định. Và nếu như Nhật Bản “thất bại” một trong số những tranh chấp 

chủ quyền với các nước kể trên những tác động tiêu cực sẽ dần xuất hiện, nhất 

khiến quốc gia này thất thế trong các “mắt xích” còn lại. 

Nhân tố thứ hai tác động đến tranh chấp Dokdo/Takeshima giữa Hàn Quốc và 

Nhật Bản là giá trị về dự trữ tài nguyên thiên nhiên của hòn đảo này, đặc biệt là dầu mỏ 

và gas hydrate (methan hydrate). Theo như khảo sát của các chuyên gia Hàn Quốc, trữ 

lượng khí gas thăm dò được ở đáy biển xung quanh khu vực Dokdo/Takeshima ước 

tính vào khoảng 600 triệu tấn mét khối, có thể đáp ứng nhu cầu sự dụng khí đốt cho 

quốc gia này trong vòng 30 năm [225]. Đây là một điểm đáng chú ý bởi cả Hàn Quốc 

và Nhật Bản đều là những quốc gia thường xuyên phải đối diện với vấn đề thiếu hụt 

năng lượng và buộc phải nhập khẩu năng lượng và khí đốt từ bên ngoài. Với môi 

trường tự nhiên thuận lợi, đảo Dokdo/Takeshima còn mang lại nguồn lợi không nhỏ về 

du lịch cho Hàn Quốc với khoảng 100 ngàn lượt khách mỗi năm. 

Ngoài ra, mặc dù không được đánh giá cao về trữ lượng nước ngọt cung cấp 

cho sinh hoạt, nhưng sự đa dạng về sinh học và số lượng thuỷ hải sản ở vùng biển 

Dokdo/Takeshima được dự đoán đem lại giá trị kinh tế to lớn cho quốc gia nào sở 

hữu hòn đảo này với sản lượng lên tới 12 triệu tấn (1985) [53: 24]. Sau khi Thoả 

thuận về đánh bắt cá giữa Hàn Quốc - Nhật Bản được ký kết năm 2002 đã quy định 

số lượng hải sản mà Hàn Quốc được đánh bắt 149.200 tấn và Nhật Bản là 94.000 

tấn [56: 81]. Theo công ước của Liên Hợp Quốc và Luật biển (UNCLOS) ban bố 

vào năm 1982, các quốc gia có quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản và đánh bắt 

cá trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Điều này một lần nữa thổi bùng lên sự căng 

thẳng trong quan hệ song phương Hàn Quốc - Nhật Bản khi vào năm 1996, cả hai 

quốc gia này đều thông qua bản công ước này để thiết lập vùng đặc quyền kinh tế, 

và tất nhiên, tranh chấp Dokdo/Takeshima là điểm mấu chốt của vấn đề này. 
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Trên bình diện chính trị - an ninh, đảo Dokdo/Takeshima có vị trí địa chiến lược 

về an ninh-quốc phòng, rất thuận lợi trong việc quan sát hoạt động của hạm đội Thái 

Bình Dương của Nga cũng như các động thái quân sự của lực lượng hải - không quân 

của Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản tại khu vực biển này. Trong quá khứ, một trong 

những nhân tố làm nên chiến thắng của Hải quân Nhật Bản trong chiến tranh Nga - 

Nhật (1904 - 1905) chính là việc Nhật Bản đã thiết lập một đài quan sát ở 

Dokdo/Takeshima để thăm dò động tĩnh của hải quân Nga. Theo nghiên cứu của tiến sĩ 

Cho Seong Ryoul, đảo Dokdo/Takeshima được ví như một chốt chặn quan trọng kết 

nối các tuyến đường biển quan trọng từ phương Bắc và cũng là tuyến trung chuyển của 

tàu bè muốn đi vào vùng Biển Đông [172]. Hiện nay, Hàn Quốc đã thiết lập một hệ 

thống rada ở Dokdo như một căn cứ chiến lược để quan sát từng động thái của Bắc 

Triều Tiên, hải quân Nhật Bản và hạm đội của Nga trên biển. Nếu Nhật Bản dành được 

quyền kiểm soát Dokdo thì hòn đảo này cũng sẽ được sử dụng với mục đích tương tự. 

Với vị trí chiến lược và giá trị kinh tế như vậy, đảo Dokdo/Takeshima đã trở 

thành mục tiêu tranh chấp của cả Hàn Quốc và Nhật Bản, là một nhân tố góp phần 

quan trọng làm rạn nứt thêm mối quan hệ vốn đã chất chứa rất nhiều mâu thuẫn khó 

dung hòa giữa hai quốc gia này. Tương tự như tranh chấp Biển Đông giữa Trung 

Quốc, nhân tố gây nhiều căng thẳng, quan ngại trong khu vực, với Việt Nam và một 

số nước liên quan, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều đang nỗ lực đưa ra những chứng 

cứ lịch sử để chứng minh chủ quyền của mình và trên thực tế, cả hai quốc gia đều 

đã từng hoặc đang nắm quyền kiểm soát hòn đảo này. Cuộc chiến chủ quyền này 

được dự báo sẽ còn tiếp diễn, thu hút sự quan tâm của một số nước liên quan, đặc 

biệt là Mỹ. Đứng dưới góc độ toan tính chiến lược, Mỹ hẳn không mong muốn hai 

đồng minh quan trọng của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nảy sinh mâu 

thuẫn, do đó đã nhiều lần thúc giục Hàn Quốc và Nhật Bản nhanh chóng giải quyết 

những bất đồng này. Còn đối với Trung Quốc, quốc gia này cũng được dự đoán là 

một ẩn số xen vào giữa mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản thông qua việc tận dụng 

những mâu thuẫn, nhất là khi Nhật Bản cũng đang có tranh chấp với Trung Quốc về 

chủ quyền đảo Điếu Ngư/Senkaku. Rõ ràng, vấn đề Dokdo/Takeshima có những 

ảnh hưởng nhất định đến quan hệ chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản, là một trong 

những nhân tố quan trọng nhất góp phần khiến mối quan hệ này trở nên bấp bênh và 

khó tìm được tiếng nói chung hơn bao giờ hết. 
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  Tiểu kết Chương 3 

Từ những vấn đề trong quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản xuyên 

suốt từ năm 1980 đến năm 2013, có thể rút ra được những điểm chính sau: 

Thứ nhất, kinh tế được xem là điểm sáng trong mối quan hệ song phương, thể 

hiện sự hợp tác và liên quan chặt chẽ với nhau xuyên suốt trong và sau Chiến tranh 

Lạnh. Mặc dù có nhiều vấn đề tồn tại, nhưng dấu ấn kinh tế trở nên rõ nét nhất và 

đóng vai trò khá chủ đạo trong quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản (1980 - 2013). Quan hệ 

thương mại thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trong suốt thập niên 80, Hàn 

Quốc trở thành một thị trường đầu tư được Nhật Bản dành nhiều sự quan tâm nhờ 

những lợi thế so sánh về nhân công và chi phí. Tuy nhiên, càng về sau, do những xáo 

trộn nhất định về chính trị và kinh tế, nhất là sự tăng giá về lao động và phụ phí vận 

tải, cộng thêm sự nổi lên của các thị trường của các nước đang phát triển như Trung 

Quốc hay ASEAN đã và đang thu hút sự quan tâm và chuyển hướng của các nhà đầu 

tư và kinh doanh Nhật Bản, Hàn Quốc. Đó là một trong những nhân tố khiến sự 

tương tác giữa hai quốc gia này không còn được như trước. Mặc dù vậy, thông qua 

các diễn đàn đa phương, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn có sự hợp tác nhất định nhằm 

hướng tới xây dựng một FTA Đông Á, mà mục tiêu trước mắt là FTA Trung - Hàn - 

Nhật và FTA Hàn Quốc - Nhật Bản đang trong tiến trình đàm phán 

Thứ hai, trên bình diện chính trị, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng thể hiện sự nỗ 

lực trong việc dàn xếp và giải quyết những khúc mắc từ quá khứ, nhất là từ đầu thập 

niên 90 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, có thể thấy vấn đề chính 

trị hoàn toàn lấn át và tạo ra nhiều rào cản trong quan hệ hai nước hơn so với kinh 

tế. Điều này thể hiện rất rõ qua tâm lý, thái độ thù địch và yếu tố dân tộc chủ nghĩa 

của Hàn Quốc đối với Nhật Bản. Các vấn đề nêu trên đã và đang tồn tại dai dẳng, 

chi phối rất nhiều đến sự hợp tác giữa hai bên. Thêm vào đó, các yếu tố như Mỹ, 

Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên cũng tác động, khiến cho mối quan hệ này luôn 

diễn biến thất thường. 
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CHƯƠNG 4. 

MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUAN HỆ KINH TẾ, 

CHÍNH TRỊ HÀN QUỐC - NHẬT BẢN TỪ NĂM 1980  

ĐẾN NĂM 2013 
 

Trải qua hơn ba thập niên (1980 - 2013), quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản, chịu 

sự tác động của rất nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan đã đạt được những thành 

tựu đáng ghi nhận, song cũng tồn tại không ít hạn chế và rào cản. Xuyên suốt thời 

điểm giao thời giữa trong và sau Chiến tranh lạnh, Hàn Quốc và Nhật Bản đều có sự 

điều chỉnh về chính sách đối ngoại, nhất là trên hai bình diện kinh tế, chính trị để 

phù hợp với hoàn cảnh mới, cũng như đáp ứng những nhu cầu và lợi ích đặt ra. 

Trong bức tranh toàn cảnh của trật tự quan hệ quốc tế ở Đông Bắc Á, những thay 

đổi hay dao động thăng trầm của mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản không chỉ có 

tác động đến bản thân mỗi nước, mà còn có ảnh hưởng đến các chủ thể liên quan và 

lợi ích kinh tế, chính trị, an ninh của từng nước trong khu vực. 

4.1. Những thành tựu và hạn chế 

4.1.1. Những thành tựu 

Trước hết, quá trình hợp tác kinh tế song phương giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

giai đoạn 1980 - 2013 đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, là một trong 

những nhân tố đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc. 

Trên thực tế, những thành tựu đạt được trong giai đoạn này có nền tảng từ năm 

1965, khi Hiệp định quan hệ cơ bản Hàn Quốc - Nhật Bản được ký kết. Đó được 

xem là khung pháp lý đầu tiên và căn bản nhất, hợp thức hoá và thúc đẩy quan hệ 

kinh tế song phương phát triển. Có thể thấy, Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong 

sự phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc, góp phần giúp Hàn Quốc đạt được mức 

tăng trưởng GDP thực tế từ 5,7% (1965) lên tới 11% năm 1987 [61: 10], đạt mức 

tăng trưởng cao nhất trong gần 3 thập niên kể từ khi hai nước tiến hành bình thường 

hoá quan hệ đối ngoại. Trong quá trình hiện đại hoá nền kinh tế của Hàn Quốc ở 

thập niên 80, các công ty Nhật Bản đóng vai trò là cầu nối, hỗ trợ chuyển giao khoa 

học kỹ thuật. Các doanh nghiệp sản xuất đồ điện tử, ô tô và công nghiệp máy móc 

của Hàn Quốc có sự phụ thuộc nhất định vào các công ty Nhật Bản [85: 25]. Những 

chỉ số trên đã phần nào cho thấy “kì tích sông Hàn” mà Hàn Quốc cho cả thế giới 
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chiêm ngưỡng thông qua Olympic Seoul 1988 đáng ngưỡng mộ như thế nào. Đó 

cũng là một trong những tiền đề để Hàn Quốc chính thức gia nhập OECD năm 

1996, chính thức tham gia vào quá trình toàn cầu hoá thương mại thế giới, hướng 

tới phát triển kinh tế bền vững. 

Thứ hai, trong thời gian từ năm 1980 đến năm 2013, trong quan hệ kinh tế, 

Hàn Quốc và Nhật Bản đã trở thành những đối tác thương mại, đầu tư quan trọng 

của nhau. 

Từ năm 1980 đến giữa thập niên đầu của thế kỷ XXI, Nhật Bản luôn giữ vững 

vị trí top đầu trong số các đối tác thương mại quan trọng với Hàn Quốc, nhất là trên 

phương diện nhập khẩu. Cho đến cuối năm 1982, thặng dư thương mại của Nhật 

Bản với Hàn Quốc lên tới gần 30 tỷ USD. Chỉ bắt đầu từ năm 2006, Nhật Bản mới 

bị Trung Quốc vượt qua, từ đó Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất 

của Hàn Quốc cho đến thời điểm nghiên cứu hiện tại (2013), nhưng Nhật Bản vẫn 

là một trong những đối tác kinh tế tương đối quan trọng mà Hàn Quốc không thể bỏ 

qua. Bảng 2 phần phụ lục cho thấy trong một thập niên, cụ thể là qua các năm 1991, 

1995, 1999, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ hai sau Mỹ. Đặc biệt, trong 

năm 1995, kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản của Hàn Quốc đạt 32,606 tỷ USD, 

vượt qua Mỹ. Bước vào thập niên đầu của thế kỷ XXI, Nhật Bản vẫn giữ vững vị trí 

hàng đầu trong kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc. Mặc dù sau đó bị Trung Quốc 

vượt qua song Nhật Bản vẫn duy trì vị thế là một trong những đối tác thương mại 

hàng đầu của Hàn Quốc. Năm 2013, tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc với 

Nhật Bản đạt 120,081 triệu USD, chiếm 11,2% tổng giá trị xuất nhập khẩu của Hàn 

Quốc57. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc sau Trung Quốc và 

Mỹ. Tương tự, số liệu năm 2013 cũng cho thấy Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn 

thứ 3 của Nhật Bản sau Mỹ và Trung Quốc tính theo tổng giá trị xuất nhập khẩu58. 

Trong cơ cấu xuất nhập khẩu giữa hai nước, các mặt hàng được Hàn Quốc nhập 

khẩu từ Nhật Bản chủ yếu là trang thiết bị, máy móc, linh kiện. Theo đó cả Hàn Quốc 

và Nhật Bản đều thu được lợi ích nhất định. Hàn Quốc sử dụng máy móc công nghệ 

cao từ Nhật Bản để hiện đại hoá công nghiệp và nông nghiệp, nâng cao hàm lượng 

công nghệ trong sản xuất. Trong khi với Nhật Bản, quốc gia này có thể xuất khẩu 

                                                           
57 Tổng hợp từ các chỉ số của Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc 
58 Số liệu được lấy từ trang chủ bộ Tài chính Nhật Bản, http://www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm  

http://www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm
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máy móc, các sản phẩm của mình ra nước ngoài. Sự tương tác hai bên cùng có lợi 

này góp phần duy trì quan hệ trao đổi xuất nhập khẩu giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

trong suốt nhiều thập niên. Sự chuyển đổi từ quan hệ thương mại nội ngành theo 

chiều dọc (Vertical Intra - Industry Trade - VIIT) trong thập niên 1980, sang thương 

mại nội ngành chiều ngang như hiện nay, phản ánh những thay đổi về cơ cấu và chất 

lượng trong trao đổi thương mại hai chiều. Những năm 1980, Nhật Bản thông qua 

FDI và các công ty đa quốc gia, đóng vai trò đầu đàn trong mô hình “đàn nhạn bay”, 

dẫn dắt các hoạt động sản xuất, vốn và khoa học kỹ thuật cho các nước trong khu 

vực, còn Hàn Quốc là một mắt xích quan trọng trong mô hình đó. Tuy nhiên, cùng 

với sự phát triển của nền sản xuất trong nước, Hàn Quốc đã có thể sản xuất ra một số 

sản phẩm có chức năng tương tự những sản phẩm cần nhập khẩu từ Nhật Bản, đồng 

thời phần nào giảm bớt lợi thế sản xuất của Nhật Bản trong các nhóm hàng này. Điều 

này cho thấy sự phát triển trong trình độ sản xuất của Hàn Quốc, từ việc phải liên kết 

với các công ty Nhật Bản để trao đổi và học hỏi về công nghệ, đã dần dần cạnh tranh 

lại với Nhật Bản ở chính những mặt hàng mà Nhật Bản có ưu thế hơn, thậm chí Hàn 

Quốc còn nhỉnh hơn Nhật Bản ở chỗ nắm bắt thị hiếu của từng thị trường và cải tiến 

mẫu mã cho phù hợp. Bài học về sự vươn lên của Samsung trong cuộc cạnh tranh 

khốc liệt về thị trường smartphone, dần dần vượt qua hãng smartphone hàng đầu của 

Nhật Bản từng thống trị thị trường thế giới những năm 2000 là một ví dụ điển hình. 

Trên lĩnh vực đầu tư, vào đầu những năm 80, tuy lượng đầu tư có suy giảm ít 

nhiều so với những năm 70 bởi sự mất ổn định của tình hình chính trị Hàn Quốc, 

nhưng không quá đáng kể. Bằng chứng là năm 1983, tổng số vốn tích luỹ của các 

nhà đầu tư Nhật Bản vào Hàn Quốc đạt 843,4 triệu USD, chiếm đến 49,5% số vốn 

đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc và gần gấp đôi Mỹ (đạt 471,4 triệu USD, chiếm 

27,7 %) [128: 177]. Mặc dù vậy, cho đến trước năm 1998, quá trình đầu tư của Nhật 

Bản vào Hàn Quốc vẫn thiếu tính ổn định. Hàn Quốc vốn là một quốc gia nặng về 

dân tộc chủ nghĩa, chủ yếu là do nền kinh tế chưa đủ mạnh đã khiến Hàn Quốc có 

xu hướng dè dặt hơn với các nhà đầu tư nước ngoài để tránh rơi vào trường hợp bị 

thao túng và lũng đoạn. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn, thù hằn chính trị trong suốt 

thời kỳ bị đô hộ đã tạo ra tâm lý kỳ thị của Hàn Quốc đối với các nhà đầu tư Nhật 

Bản, khiến cho các nguồn đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI của Nhật 

Bản dành cho Hàn Quốc ít nhiều bị hạn chế. 
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Những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ châu Á năm 

1997 - 1998 đã phần nào giúp Hàn Quốc và Nhật Bản xích lại gần nhau hơn. Tại 

thời điểm đó, Hàn Quốc rất chú trọng việc thu hút đầu tư từ nước ngoài nên đã ban 

hành Luật khuyến khích đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, việc Hàn Quốc và Nhật Bản 

ra được bản Tuyên bố chung năm 1998 cũng góp phần thúc đẩy quan hệ đầu tư 

được thuận lợi hơn. Đặc biệt khi Hiệp định đầu tư song phương Hàn Quốc - Nhật 

Bản được ký kết vào năm 2002, quan hệ đầu tư Hàn Quốc - Nhật Bản tương đối sôi 

nổi và ổn định hơn giai đoạn trước. Hiệp định này hướng tới khả năng đầu tư bằng 

việc xây dựng khung thể chế xúc tiến tự do hóa đầu tư, tạo ra tiền đề cho quá trình 

tự do hóa hơn nữa trong cơ chế Hiệp định thương mại tự do Nhật Bản - Hàn Quốc 

(JKFTA). Việc hợp tác đầu tư của Hàn Quốc và Nhật Bản cũng được đẩy mạnh. 

Hàn Quốc đã áp dụng nguyên tắc đầu tư trực tiếp trong kinh doanh nới lỏng các giới 

hạn và thủ tục trong việc cấp giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp nước ngoài59. 

Nhờ đó, FDI của Nhật Bản vào Hàn Quốc đạt được những kết quả khả quan. Ấn 

tượng nhất là thời điểm năm 2012, đầu tư từ Nhật Bản đóng góp đến 28% tổng số 

FDI vào Hàn Quốc, ghi nhận mức kỷ lục đạt 4,54 tỷ USD [239], khiến Nhật Bản trở 

thành nhà đầu tư lớn nhất đối với thị trường Hàn Quốc tại thời điểm đó, vượt qua 

Mỹ (3,6 tỷ USD), Hongkong (1,6 tỷ USD) và Singapore (1,4 tỷ USD) [200]. 

Thứ ba, chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản luôn thể hiện những nỗ lực vượt bậc 

nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan đến lịch sử, quá khứ. Sau khi Chiến tranh 

Lạnh kết thúc, tiến trình này càng đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. 

Trước hết, không thể phủ nhận những nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc và Nhật 

Bản trong việc giải quyết những vấn đề thuộc về “di sản quá khứ” mà đầu tiên là yêu 

cầu Nhật Bản đưa ra những lời xin lỗi chính thức về khoảng thời gian chiếm đóng bán 

đảo Triều Tiên (1910 - 1945). Năm 1991, Thủ tướng Nhật Bản Kaifu Toshiki cũng bày 

tỏ sự hối hận chân thành của mình về những hành động trong quá khứ của Nhật Bản, 

đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ kiên quyết không lặp lại những hành động đã gây ra 

những hậu quả bi thảm. Đến năm 1995, Thủ tướng Nhật Bản T. Murayama trong bài 

                                                           
59 Các nguyên tắc đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc chủ yếu được dựa trên Luật Khuyến khích đầu tư nước ngoài (Foreign 

Investment Promotion Act – FIPA) được ban hành năm 1998 với các nội dung cốt lõi như đồng ý cho các nhà đầu tư 

nước ngoài tiếp cận hầu hết các loại hình kinh doanh ở Hàn Quốc; Các nhà đầu tư tiềm năng chỉ cần thông báo cho các 

cơ quan chính phủ có liên quan thay vì phải tìm kiếm sự đồng thuận. Nói cách khác, đạo luật này ra đời nhằm đảm bảo 

quyền được đối xử công bằng của các nhà đầu tư ngoài nước như các nhà đầu tư trong nước. 
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phát biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh đã thừa nhận ” Nhật Bản đã 

theo đuổi một chính sách đối ngoại sai lầm và trượt dài trên con đường đi đến chiến 

tranh”... đồng thời gọi hành động của nước Nhật trong quá khứ là “xâm lược”, “đã gây 

ra những thiệt hại to lớn và sự đau khổ tột cùng cho nhân dân nhiều nước, đặc biệt là 

những quốc gia châu Á” [182]. Việc thực hiện chính sách “ngoại giao xin lỗi” này của 

Nhật Bản mặc dù không thể xoá nhoà những “vết thương” trong lòng người dân Hàn 

Quốc, nhưng cũng phần nào xoa dịu được mối quan hệ song phương luôn căng thẳng 

giữa hai quốc gia này, đồng thời cho thấy sự khôn khéo của chính phủ Nhật Bản. Thời 

kỳ sau Chiến tranh lạnh là thời điểm Nhật Bản nỗ lực tìm kiếm chỗ đứng về mặt chính 

trị trong khu vực, gia tăng vai trò và sự hiện diện ở châu Á. Hơn ai hết, Nhật Bản rất 

cần cải thiện mối quan hệ với các nước láng giềng thân cận, đặc biệt là Hàn Quốc và 

Trung Quốc. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng tích cực duy trì mối quan hệ với Nhật Bản 

để tìm kiếm lợi ích về kinh tế, chính trị và an ninh. Những động thái tích cực từ phía 

Nhật Bản đã cho thấy triển vọng hợp tác chính trị giữa hai nước bất chấp những rào 

cản cố hữu khác. Điển hình là việc Hàn Quốc và Nhật Bản ra “Tuyên bố chung về 

quan hệ đối tác mới Hàn Quốc - Nhật Bản hướng tới thế kỷ XXI”. Dưới thời Tổng 

thống Kim Dae Jung, Hàn Quốc xây dựng một chính sách đối ngoại hoà bình, thân 

thiện với Nhật Bản. Trên cơ sở Tuyên bố chung (1998), hợp tác trên lĩnh vực chính trị, 

ngoại giao giữa hai nước ngày càng được thắt chặt thông qua việc triển khai hệ thống 

liên lạc, trao đổi thông tin khẩn cấp giữa hai quân đội và đẩy mạnh cơ chế hợp tác ba 

bên Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc [13: 42]. 

Năm 2002, mặc dù có nhiều xung đột sau chuyến viếng thăm ngôi đền 

Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản Koizumi nhưng cả hai nước đều cố gắng kiềm 

chế để chuẩn bị cho sự kiện hai nước trở thành đồng chủ nhà của World Cup 2002. 

Việc Nhật Bản và Hàn Quốc hợp tác với nhau đăng cai thành công World Cup 2002 

đã góp phần làm hoà dịu những căng thẳng chính trị giữa hai quốc gia này. Đây 

cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 66 năm thành lập của FIFA, có hai quốc gia đồng 

đăng cai World Cup. Trên thực tế, Hàn Quốc đã cố gắng tách bạch những tranh 

chấp chính trị với vấn đề nói trên và Nhật Bản cũng có những động thái nhất định 

để xoa dịu sự phẫn nộ từ các chính trị gia cánh hữu, điển hình nhất là sự hiện diện 

của Nhật hoàng Akihito trong buổi khai mạc World Cup. Sự trao đổi giữa chính phủ 

hai nước về an ninh, thị thực, thông tin liên lạc… là bắt buộc. Cùng trong năm 
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2002, Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung và Thủ tướng Nhật Bản Koizumi đã ra 

được một bản Thông cáo chung (joint communique) tỏ rõ quyết tâm thúc đẩy hợp 

tác song phương và nâng cấp lên một tầm cao mới, trong bối cảnh cả hai quốc gia 

vừa mới đồng tổ chức thành công World Cup 2002 [71: 72]. Sự kiện World Cup 

2002 không chỉ mang lại những thuận lợi cho nền kinh tế Hàn Quốc mà còn giúp 

cho mối quan hệ giữa quốc gia này với các nước láng giềng, đặc biệt là Nhật Bản và 

CHDCND Triều Tiên hoà dịu hơn. 

Ngoài việc yêu cầu Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi, Hàn Quốc và kể cả phía Nhật 

Bản còn nỗ lực thiết lập các kênh đối thoại song phương và đa phương nhằm giải 

quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, an ninh bằng phương thức đối thoại hoà bình. Đặc 

biệt là sau năm 1998, sau việc Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung và Thủ tướng 

Nhật Bản Obuchi đạt được bản Tuyên bố chung giữa Hàn Quốc - Nhật Bản, mối 

quan hệ chính trị giữa hai quốc gia càng được thắt chặt hơn trước. Tiêu biểu là sự 

kiện vào tháng 9 năm 1999, Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai được tổ chức tại đảo Jeju, 

Hàn Quốc với sự tham dự của thủ tướng và các bộ trưởng. Tại hội nghị, thủ tướng 

Keizo Obuchi của Nhật Bản và Thủ tướng Kim Jong Pil của Hàn Quốc đã thỏa thuận 

lấy năm 2002 làm “Năm giao lưu quốc gia Nhật Bản - Hàn Quốc (The Year of 

Japan-ROK National Exchange) [191]. Mục đích của sự kiện này nhằm thắt chặt mối 

quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai quốc gia thông qua việc cùng chung tay tổ 

chức sự kiện đồng đăng cai World Cup 2002, tăng cường sự hợp tác, hiểu biết lẫn 

nhau và củng cố mối quan hệ song phương hướng tới thế kỷ XXI. Không chỉ dừng lại 

ở những hội nghị song phương, mối quan hệ chính trị giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

còn được củng cố thông qua những kênh đối thoại đa phương, đặc biệt là giữa tam 

giác Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc. Tháng 11 năm 1999, sự kiện những nhà 

lãnh đạo của Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc đã có buổi gặp gỡ bên lề Hội nghị 

Thượng đỉnh ASEAN + 3 là cột mốc đánh dấu cho tiến trình hợp tác ba bên. Năm 

2008, Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc đã lần đầu tiên 

được tổ chức tại Nhật Bản [199], cho thấy những nỗ lực trong việc tìm kiếm sự hỗ 

trợ, hợp tác và giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại trên tất cả các lĩnh vực, 

trong đó có chính trị. Kể từ thời điểm năm 2008, đều đặn mỗi năm (trừ năm 2013), 

Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc đều được đều đặn tổ chức 

thường niên. Tính đến năm 2012 là Hội nghị lần thứ 5 (5/2012) được tổ chức. 
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4.1.2. Hạn chế 

Trước hết là sự mất cân bằng trong quan hệ thương mại. Hàn Quốc luôn ở 

trong tình trạng nhập siêu với Nhật Bản với giá trị ngày càng lớn. 

Điều này một phần do hình thức mậu dịch của Hàn Quốc với Nhật Bản có nhiều 

điểm tương đồng, nhưng hàng hóa và dịch vụ của Hàn Quốc lại không thể cạnh tranh 

được với hàng hóa và dịch vụ của Nhật Bản. Hơn thế nữa, Hàn Quốc cũng nhập chủ 

yếu máy móc, trang thiết bị và các linh kiện phục vụ cho quá trình sản xuất từ Nhật 

Bản. Ngoại trừ thời điểm năm 1997 - 1998, do tác động của cuộc khủng hoảng tài 

chính - tiền tệ châu Á, kim ngạch thương mại song phương giảm mạnh từ 42,678 tỷ 

USD (1997) xuống còn 29,078 tỷ USD (1998), do đó, thâm hụt thương mại cũng 

giảm từ -13,136 tỷ USD xuống còn - 4,602 tỷ USD. Còn lại, có thể thấy thâm hụt 

thương mại tăng mạnh theo thời gian, tỷ lệ thuận với sự gia tăng kim ngạch thương 

mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Mức thâm hụt thương mại mở rộng kể từ năm 2002 

và có thể chia thành hai giai đoạn: 2003 - 2005 và kể từ 2006 trở đi. Trong giai đoạn 

đầu tiên, mức thâm hụt chỉ tăng từ 14,713 tỷ USD vào năm 2002 lên 14,621 tỷ USD 

năm 2005, trong đó nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu. Ở giai đoạn thứ hai, thâm 

hụt thương mại giữa Hàn Quốc với Nhật Bản tăng đột biến, trong đó nhập khẩu tăng 

vượt trội còn xuất khẩu thậm chí còn có dấu hiệu suy giảm vào năm 2013, đạt 34,662 

tỷ USD, giảm 4,134 tỷ USD so với năm 201260. Trên thực tế, mặc dù từ giữa những 

năm 90, chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực để giảm bớt những thâm hụt đó thông qua 

chính sách đa dạng hóa nhập khẩu, tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng 

tài chính - tiền tệ năm 1997 - 1998, với nhu cầu cấp bách là cần tái kiến thiết nền kinh 

tế, Hàn Quốc buộc phải từ bỏ chính sách đó vào năm 1999, đồng thời tích cực xúc 

tiến việc ký kết hiệp định song phương với Nhật Bản. Theo số liệu từ Ngân hàng Hàn 

Quốc (Bank of Korea), giá trị thâm hụt thương mại của Hàn Quốc trong vòng 10 năm 

(tính đến thời điểm năm 2008) đã đạt 174,9 tỷ USD, trong đó, chỉ riêng giá trị thâm 

hụt với Nhật Bản đã tăng từ 22,1 tỷ USD (2005) lên 25,3 tỷ USD (2008). Tình trạng 

nhập siêu tính đến hết năm 2013 vẫn tiếp diễn với giá trị thâm hụt ngày càng lớn. 

Trong năm 2013, tổng kim ngạch thương mại Hàn Quốc - Nhật Bản đạt 94,691 tỷ 

USD nhưng Hàn Quốc đã nhập siêu 25,367 tỷ USD. Nếu đối chiếu trong tương quan 

quan hệ thương mại với các nước khác trong khu vực, thì mặc dù Hàn Quốc có tổng 

                                                           
60 Xem bảng 6 phần phụ lục 



117 

thâm hụt thương mại tích lũy với Nhật Bản cao, nhưng lại tạo ra thặng dư thương mại 

tích luỹ lớn với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, lần lượt là 138,9 tỷ USD và 

162,9 tỷ USD [174]. Năm 2008, Hàn Quốc thậm chí còn xuất siêu 14,459 tỷ USD 

sang Trung Quốc. Điều đó cho thấy thâm hụt thương mại trở thành vấn đề mang tính 

cố hữu trong quan hệ thương mại Hàn Quốc - Nhật Bản tính cho tới thời điểm năm 

2013. Tuy nhiên, vấn đề này được dự đoán sẽ khắc phục phần nào, khi Hàn Quốc 

đang nỗ lực giảm dần sự phụ thuộc vào Nhật Bản về các nguyên vật liệu chính (key 

components and materials) 

Việc Hàn Quốc nhập khẩu nhiều linh kiện, máy móc và bán thành phẩm từ 

Nhật Bản đã góp phần khiến thâm hụt thương mại của quốc gia này với Nhật Bản 

trở thành vấn đề mang tính cấu trúc. Bởi vì các nhà kinh doanh Hàn Quốc càng 

tăng cường đầu tư vào sản xuất các sản phẩm có sử dụng nhiều máy móc và thiết bị, 

thành phẩm nhập từ Nhật Bản để tạo ra các sản phẩm xuất khẩu sang nhóm các 

nước thứ ba thì giá trị nhập khẩu với Nhật Bản càng tăng. Nói cách khác, sự tăng 

trưởng của kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc ra bên ngoài (bao gồm đối với Nhật 

Bản) đều tạo ra tính liên đới với sự gia tăng về nhập khẩu các loại máy móc cần 

thiết từ Nhật Bản. Nói cách khác, sự tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu của Hàn 

Quốc ra bên ngoài, bao gồm cả Nhật Bản đều kéo theo sự tăng trưởng về nhập khẩu 

linh kiện, nguyên liệu và hàng hóa từ Nhật Bản. Năm 2002 được xem là thời điểm 

bùng nổ xuất khẩu của Hàn Quốc, do đó nó tất yếu dẫn đến thâm hụt thương mại 

giữa Hàn Quốc với Nhật Bản cũng gia tăng theo cấp số nhân. Vì vậy, có thể thấy 

rằng khoảng cách về sự thâm hụt thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản rất khó 

giải quyết bởi tính liên đới như trên. Hơn nữa, sự thâm hụt đó còn phụ thuộc nhiều 

vào mức dao động của tỷ giá hối đoái Yen - USD - Won. Nếu tỷ giá giữa Yen - 

USD hay Won - USD thay đổi, giá trị thương mại cũng sẽ thay đổi theo. Chẳng hạn 

như kể từ năm 2004, đồng yên Nhật có dấu hiệu suy yếu, trong khi đồng won lên 

giá. Tỷ giá hối đoái giữa yên và won được thu hẹp đáng kể, trong khi tỷ giá hối đoái 

yên - USD giảm từ 108,9 năm 2004 lên 110,2 năm 2005 và 116,3 năm 2006 thì tỷ 

giá sức mua won - yên thay đổi từ 1029,9 xuống 930,7 và 821,5 [9:49]. 

Mặt khác, kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chiếm tỷ 

lệ tương đối khiêm tốn so với kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản với Mỹ và 

Trung Quốc. 
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Một điểm nữa đáng lưu ý là mặc dù giá trị kim ngạch thương mại giữa Hàn 

Quốc và Nhật Bản có sự tăng tiến theo thời gian, tuy nhiên, nếu so sánh dưới góc độ 

tăng trưởng với từng quốc gia, kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản với Hàn Quốc 

mới chỉ bằng ¼ kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản với Mỹ và chưa bằng một 

nửa kim ngạch với Trung Quốc. Hàng hoá của Hàn Quốc khi thâm nhập vào thị 

trường nội địa của Nhật Bản mặc dù có chất lượng tương đối tốt song giá thành cao 

nên rất khó cạnh tranh với hàng hóa Trung Quốc. Do đó, giá trị thương mại của 

Nhật Bản với Hàn Quốc không thực sự cao, chỉ chiếm 5,8% tổng giá trị thương mại 

của Nhật Bản năm 2002, một con số tương đối khiêm tốn so với 23,4% của Mỹ và 

13,5% của Trung Quốc. 

Thứ hai, quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Nhật Bản (1980 - 2013) thể hiện sự cạnh 

tranh quyết liệt trên một số lĩnh vực cụ thể, trong đó Nhật Bản, từ vị thế là nước 

cung cấp vốn, viện trợ, đầu tư và chuyển giao khoa học, công nghệ cho Hàn Quốc, 

đã dần dần đánh mất vị thế kinh tế hàng đầu trong khu vực, đồng thời bị Hàn 

Quốc61 quay trở lại cạnh tranh dữ dội trên một số lĩnh vực cụ thể. Đây có thể không 

hẳn là một hạn chế nhưng cũng là một trong những vấn đề đặt ra, đồng thời cũng có 

thể xem là một đặc điểm trong quan hệ hai nước. 

Từ những năm 60 đến giữa những năm 80 của thế kỷ XX là thời điểm Hàn 

Quốc nhận rất nhiều viện trợ từ Nhật Bản thông qua nhiều kênh khác nhau, chủ yếu 

là viện trợ không hoàn lại, viện trợ với lãi suất thấp. Đến những năm cuối thập niên 

1980, cùng với việc Hàn Quốc vươn lên hàng ngũ các nước có nền kinh tế phát triển 

với kỳ tích sông Hàn, Nhật Bản cũng giảm dần viện trợ không hoàn lại và viện trợ 

với lãi suất thấp cho quốc gia này, thay vào đó là tăng cường hợp tác trên phương 

diện trao đổi kỹ thuật. Cho đến đầu những năm 2000, Nhật Bản chính thức đưa Hàn 

Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia nhận ODA. Sự phát triển không ngừng của nền 

kinh tế đã giúp Hàn Quốc dần dần trở thành một trong những đối thủ cạnh tranh 

mạnh mẽ với Nhật Bản trên một số lĩnh vực nhất định. Lấy ví dụ, vào những năm 60, 

70 của thế kỷ XX, một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung hay Hyundai 

Motor đều có sự hợp tác chặt chẽ với các công ty Nhật Bản để học hỏi thêm về khoa 

học kỹ thuật, công nghệ sản xuất ô tô và các mặt hàng điện tử khác. Theo ước tính, từ 

năm 1962 đến năm 1987, các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã ký 183 giấy phép công 

                                                           
61 và cả Trung Quốc, một quốc gia cũng được Nhật Bản hỗ trợ rất nhiều về vốn và đầu tư 



119 

nghệ một nửa trong số đó là với các công ty Nhật Bản [137: 185]. Dưới sự hỗ trợ của 

các công ty Nhật Bản, các doanh nghiệp Hàn Quốc bắt đầu có thể sản xuất được các 

mặt hàng điện tử có hàm lượng công nghệ cao như lò vi sóng, ti vi màn hình phẳng, 

điện thoại di động, ô tô….62. Dần dần, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc trở thành quốc 

gia có ngành công nghiệp ô tô, điện tử và dân dụng hàng đầu khu vực, trực tiếp cạnh 

tranh trở lại với hàng Nhật Bản. Năm 2013, tập đoàn tư bản lớn nhất Hàn Quốc 

Samsung đứng thứ 5 trong top các doanh nghiệp hàng đầu thế giới do tạp chí Fortune 

bình chọn theo doanh thu, vượt qua cả Apple và Sony, hai “ông trùm” công nghệ của 

Mỹ và Nhật Bản [237]. Những thành tựu mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang 

gặt hái được trên một số phương diện, thực sự là thách thức không hề nhỏ với sự phát 

triển có phần chững lại của Nhật Bản. 

Thứ ba, trở ngại rõ ràng nhất trong thúc đẩy quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Nhật Bản 

đó chính là chưa thể ký kết được Hiệp định thương mại tự do song phương (JKFTA). 

JKFTA được xúc tiến đàm phán từ năm 2001, nhưng đến năm 2004 thì bị đình 

trệ do có quá nhiều bất đồng. Trên thực tế, nếu như Hiệp định này được ký kết sẽ 

mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia. Chẳng hạn như thương mại và 

đầu tư được mở rộng hơn, các hàng rào thuế quan và phi thuế quan dần được gỡ bỏ, 

tính cạnh tranh được gia tăng đồng thời có sự trao đổi, hợp nhất và tương tác mạnh 

mẽ hơn về vốn, nhân công và thị trường giữa các nước thành viên. Đồng thời, các 

dòng chảy FDI kết hợp cùng sự trao đổi về khoa học công nghệ, máy móc khi FTA 

được ký kết được dự đoán cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Nhìn chung, JKFTA được kỳ 

vọng sẽ trở thành cầu nối giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, không chỉ trong hợp 

tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản mà còn thúc đẩy CJKFTA (China - Japan - 

South Korea FTA). Tuy nhiên, vấn đề tồn tại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản khiến cho 

tiến trình này bị chậm lại và gặp không ít thách thức. Đây cũng được xem là một 

trong những hạn chế lớn của quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Nhật Bản. 

Ngoài ra, những tác động tiêu cực mà di sản quá khứ để lại trong quan hệ hai 

nước như tranh chấp chủ quyền biển đảo, vấn đề thăm viếng đền Yasukuni, “phụ nữ 

mua vui” và tranh cãi xung quanh sách giáo khoa lịch sử cũng như sự phát triển của 

                                                           
62 Trong quá trình hợp tác với Kawasaki Heavy Industry và Mitsubishi , Hyundai Motor đã được hai công ty hỗ trợ cả về 

vốn lẫn kỹ thuật và thiết kế mẫu mã, đồng thời đào tạo trực tiếp cho hơn 200 kỹ sư người Hàn Quốc tại Nhật Bản. Xe 

Pony Hyundai đời đầu của hãng được thực hiện dựa trên sự chuyển giao công nghệ và động cơ từ Mitsubishi. Năm 1984, 

Hyundai Motor lần đầu tiên xuất khẩu mẫu xe Excel sang Canada, và sau đó là Mỹ (1986) [74: 232] 
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chủ nghĩa dân tộc ở hai nước… cũng làm cản trở phần nào sự mở rộng quan hệ kinh 

tế hai nước và khiến cho quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản trải qua nhiều thăng trầm. 

Các vấn đề này không dễ giải quyết trong một sớm một chiều hay có hướng 

giải quyết cụ thể, mà tồn tại dai dẳng kể từ khi hai quốc gia tiến hình bình thường 

hoá quan hệ ngoại giao đến nay. Như vậy, yếu tố lịch sử là một trong những yếu tố 

chi phối mạnh mẽ đến quan hệ chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản, bất chấp việc từ sau 

Chiến tranh lạnh, cả hai nước đều thực hiện một chính sách đối ngoại tích cực. 

Vấn đề Dokdo/Takeshima và vấn đề phụ nữ mua vui có thể được xem là hai 

mâu thuẫn tồn tại lâu dài và dai dẳng nhất trong tất cả những mâu thuẫn chính trị 

giữa hai quốc gia này, bởi lẽ nó không chỉ liên quan đến những “di sản” quá khứ từ 

thời thuộc địa ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia trên rất nhiều phương diện, đặc biệt là 

về niềm tự tôn dân tộc. Ngoài ra, vấn đề Dokdo/Takeshima còn tác động đến quyền 

lợi của Hàn Quốc trên bình diện kinh tế, an ninh, quốc phòng. 

Đối với vấn đề phụ nữ mua vui, gần đây, vào đầu năm 2016, phía Hàn Quốc 

đã chỉ trích mạnh mẽ và bác bỏ những luận điểm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, 

phủ nhận việc "ép" tuyển phụ nữ trên bán đảo Triều Tiên làm "phụ nữ mua vui", 

cụm từ ám chỉ những người bị ép làm nô lệ tình dục phục vụ binh sĩ Nhật trong 

Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời nhấn mạnh lại một lần nữa việc quân đội 

Nhật Bản ép tuyển "phụ nữ mua vui" là "sự thật và là thực tế lịch sử không thể chối 

cãi"63. Những phong trào biểu tình đòi Nhật Bản công khai xin lỗi vẫn lan rộng tại 

Hàn Quốc và nhất là trước Đại sứ quán Nhật. Tháng 12 năm 2015, phía Hàn Quốc 

đã đạt được thỏa thuận với Nhật Bản về vấn đề này, theo đó Thủ tướng Nhật Bản 

Shinzo Abe đã đưa ra lời xin lỗi chính thức đối với những phụ nữ bày tỏ “hối hận 

sâu sắc” về những gì mà các nhà sử học nói là hàng chục ngàn phụ nữ và trẻ gái, 

hầu hết là từ các nước châu Á, bị buộc phục vụ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản. Nhật 

Bản có kế hoạch bồi thường cho Hàn Quốc 1 tỷ yên (khoảng 8,3 triệu USD). Bên 

cạnh đó, thỏa thuận mới này cũng yêu cầu Hàn Quốc không tiếp tục thảo luận vấn 

đề này và ngừng chỉ trích Nhật Bản trước công chúng. Ông Abe cho rằng các thế hệ 

người Nhật trong tương lai thông thể bị buộc phải xin lỗi mãi về những điều mà họ 

đã không làm. 

                                                           
63  Thông tấn xã Việt Nam (2016), Hàn Quốc bác tuyên bố của Nhật Bản về vấn đề "phụ nữ mua vui", 

http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-bac-tuyen-bo-cua-nhat-ban-ve-van-de-phu-nu-mua-vui/367302.vnp, 19/01/2016 
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4.3. Đặc điểm 

Do chịu nhiều tác động của tình hình thế giới và khu vực trong và sau Chiến 

tranh lạnh, quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản từ năm 1980 đến năm 2013 trên hai 

lĩnh vực kinh tế, chính trị có những đặc điểm chính như sau: 

Thứ nhất, tuy cùng ý thức hệ, chế độ chính trị - xã hội và cùng là đồng minh 

của Mỹ nhưng quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản trong giai đoạn 1980 - 2013 vẫn trải 

qua những thăng trầm. 

Đặc điểm này có liên quan đến ba yếu tố: Một là, những diễn biến của tình hình 

thế giới và khu vực (hay có thể gọi là điều kiện ngoại cảnh); Hai là, bối cảnh kinh tế, 

chính trị của từng nước; Ba là, chính sách đối ngoại theo từng đời tổng thống/thủ 

tướng. Giữa Hàn Quốc và Nhật Bản luôn tồn tại trở ngại rất lớn là các vấn đề liên 

quan đến chính trị, lịch sử và nó là nguyên nhân chủ yếu đưa đến những rạn nứt 

thường xuyên. Chẳng hạn như vào thời điểm năm 1996, khi Hashimoto Ryutaro đắc 

cử trong cuộc bầu cử thủ tướng Nhật Bản, giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên tiếp xảy 

ra những mâu thuẫn liên quan đến chính trị. Hashimoto được nhận xét là vị thủ tướng 

theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa và có đường lối đối ngoại cứng rắn bởi tư 

tưởng và động thái ngoại giao của ông, nhất là khi còn hoạt động với tư cách là Bộ 

trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Nhật Bản (Ministry of International Trade and 

Industry of Japan - MITI) (1994 - 1995)64. Hashimoto có cùng quan điểm với lãnh tụ 

đảng đối lập là Ozawa Ichiro, người đã công khai chỉ trích gay gắt Hàn Quốc và 

Trung Quốc sử dụng giáo dục như là một công cụ để truyền bá cho tư tưởng chống 

Nhật (Anti - Japanese sentiment). Đồng thời, vị thủ tướng này đã thực hiện cuộc 

viếng thăm ngôi đền Yasukuni (29/7/1996), gây ra sự phản đối từ các nước láng 

giềng. Riêng đối với Hàn Quốc, căng thẳng ngoại giao bùng phát khi Ngoại trưởng 

Nhật Bản Ikeda công khai tuyên bố chủ quyền với đảo Liancourt, hay còn gọi là 

Dokdo/Takeshima. Thủ tướng Hashimoto lại ủng hộ quan điểm này một cách công 

khai (1996). Đáp trả lại, Tổng thống Hàn Quốc Kim Young Sam, người từng theo 

đuổi chính sách đối ngoại khá thân thiện với Nhật Bản trong giai đoạn đầu của nhiệm 

kỳ, điển hình là việc đề ra chính sách “ngoại giao bốn bên”, nhấn mạnh củng cố quan 

hệ với Mỹ và Nhật Bản trong khi nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga và Trung Quốc, đã 
                                                           
64 Theo tờ Washington Post, Hashimoto Ryutaro là người đứng đầu Hiệp hội những gia đình mất mát trong chiến tranh 

(Association of War-Bereaved Families), một nhóm tập hợp người thân của những người lính tử trận trong Chiến tranh 

thế giới thứ hai 



122 

ngay lập tức thay đổi quan điểm, cùng với Trung Quốc công khai chống Nhật mạnh 

mẽ. Cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Kim Young Sam, quan hệ Hàn 

Quốc - Nhật Bản vẫn cực kỳ căng thẳng. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 1998 - 

2003, mối quan hệ này lại được hàn gắn nhờ nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Kim 

Dae Jung và Thủ tướng Nhật Bản Obuchi Keizo. Thành tựu lớn nhất mà hai quốc gia 

này đạt được trong quan hệ hữu nghị song phương là việc ra được bản Tuyên bố 

chung về quan hệ đối tác Hàn Quốc - Nhật Bản (1998), đồng thời đồng đăng cai 

thành công World Cup 2002. Nhưng giai đoạn sau đó, mối quan hệ này lại đứt gãy 

nhanh chóng vì một loạt các vấn đề chính trị. 

Thứ hai, đây là mối quan hệ giữa một cường quốc kinh tế thứ hai thế giới (trước 

khi bị Trung Quốc vượt qua vào năm 2010) đang nỗ lực xác lập vai trò, ảnh hưởng 

chính trị quốc tế tương xứng với sức mạnh kinh tế, với một “cường quốc bậc trung” 

đang từng bước vươn lên về kinh tế và chính trị ở khu vực và thế giới. Mối quan hệ này 

đã có sự chuyển biến, rõ nhất trên lĩnh vực kinh tế, trong đó Hàn Quốc từ chỗ phụ thuộc 

vào Nhật Bản đã dần dần xác lập mối quan hệ bình đẳng, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh. 

Trong mối quan hệ này, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều có những mục đích và toan 

tính khác nhau. Hàn Quốc rất muốn tận dụng sự hỗ trợ từ Nhật Bản để phục hồi và phát 

triển kinh tế, và thực tế đã chứng minh vai trò quan trọng của Nhật Bản trong sự vươn 

lên mạnh mẽ của quốc gia này. Từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX, kinh tế Hàn Quốc 

có những bước chuyển mình quan trọng. Từ vị trí của một nước nghèo, phải đi nhận viện 

trợ và phụ thuộc rất nhiều vào vốn, khoa học công nghệ từ nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ 

và Nhật Bản ở những năm 1960, 1970, Hàn Quốc dần dần rút ngắn được khoảng cách 

phát triển cũng như thoát dần khỏi sự phụ thuộc về kinh tế vào các quốc gia đó. Tuy 

nhiên, phải tới giữa thập niên 1990, Hàn Quốc mới bắt đầu xác lập vị thế của một cường 

quốc hạng trung về kinh tế, thể hiện qua việc Hàn Quốc gia nhập OECD vào năm 1996 

và sự phục hồi nhanh chóng của quốc gia này sau cuộc khủng hoảng năm 1997 - 1998 để 

trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới vào năm 2002 tính theo GDP. Kinh 

tế là một trong những nhân tố cấu thành nên sức mạnh tổng hợp quốc gia. Nhờ sự phát 

triển kinh tế, kết hợp với những đặc điểm về địa lý mà Hàn Quốc đưa ra những mục tiêu 

và tham vọng xác lập vị thế của cường quốc hạng trung về chính trị65. 

                                                           
65 Các nhà nghiên cứu cho rằng Hàn Quốc thể hiện vai trò của một quốc gia hạng trung về chính trị và ngoại giao kể từ 

thời điểm Tổng thống Roh Moo Hyun (2003 – 2008) lần đầu tiên giới thiệu vai trò trung gian của Hàn Quốc, vừa là cầu 
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Đối với Nhật Bản, mặc dù luôn nằm trong top những nền kinh tế hàng đầu thế 

giới trong suốt nhiều thập niên sau Chiến tranh lạnh, nhưng địa vị về chính trị của 

Nhật Bản lại không tương xứng với tiềm lực kinh tế. Xét về chính trị, Nhật Bản chỉ 

được đánh giá là một quốc gia tầm trung, trái ngược hoàn toàn với vị thế cường quốc 

kinh tế mà mình đang nắm giữ. Để thoát khỏi tình cảnh trên, Nhật Bản đã sử dụng 

sức mạnh kinh tế để tìm kiếm những lợi ích chính trị thông qua việc nỗ lực cải thiện 

quan hệ kinh tế, chính trị với các nước láng giềng và các nước trong khu vực, trong 

đó có Hàn Quốc. Thông qua mối quan hệ với Hàn Quốc, Nhật Bản mong muốn có 

được sự đồng thuận và hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề trong khu vực, thông 

qua các kênh song phương hoặc đa phương. Dù giai đoạn sau này, sự phụ thuộc kinh 

tế của Hàn Quốc vào Nhật Bản không còn lớn như trước nhưng Nhật Bản và Hàn 

Quốc vẫn là những đối tác thương mại hàng đầu của nhau trên bình diện khu vực. 

Thứ ba, trong quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản, yếu tố kinh tế và chính trị có 

mối quan hệ tác động qua lại và nhìn chung, quan hệ kinh tế có những tiến triển 

tương đối tích cực hơn chính trị. Kể từ khi chính thức bình thường hoá quan hệ 

ngoại giao năm 1965 cho đến trước thập niên 1990, quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản 

phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là thương mại và viện trợ, nhưng 

trên bình diện chính trị lại rất nguội lạnh. Điều này thể hiện rõ qua các chỉ số 

thương mại song phương. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu trên lĩnh vực kinh tế, 

song về chính trị, Hàn Quốc và Nhật Bản lại không mấy mặn mà với nhau. Trong 

suốt thập niên 1980, hai sự kiện nổi bật nhất chính là cuộc viếng thăm chính thức và 

đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Nakasone (1983) và Tổng thống Hàn Quốc Chun 

Doo Hwan (1984), nhưng mục đích chủ yếu lại xuất phát từ gói viện trợ trị giá 4 tỷ 

USD mà Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ cho Hàn Quốc. Những bất đồng xung quanh 

vấn đề sách giáo khoa, cộng với việc Hàn Quốc luôn chờ đợi một lời xin lỗi chính 

thức từ Chính phủ Nhật Bản về những vấn đề trong quá khứ là nguyên nhân chủ 

yếu cho mọi tranh cãi chính trị. Chỉ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Nhật Bản 

quay lại chính sách nhập Á, chú trọng cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. 

Cùng với chính sách “ngoại giao xin lỗi” của Nhật Bản, Hàn Quốc cũng bắt đầu đa 

                                                                                                                                                                                
nối vừa là quốc gia trung tâm dưới khẩu hiệu “Kỷ nguyên hoà bình và thịnh vượng Đông Bắc Á” (Northeast Asian Era of 

Peace and Prosperity ). Tuy nhiên, phải đến nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Myung Bak, thuật ngữ “cường quốc hạng 

trung”, hay còn gọi là “jung gyeon guk” (중건국) mới chính thức được sử dụng rộng rãi khi Tổng thống Lee tuyên bố về 

chính sách đối ngoại Hàn Quốc toàn cầu (Global Korea) của mình [32: 150] 
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dạng hoá chính sách đối ngoại, mở rộng quan hệ với các nước khác trong khu vực, 

nhưng vẫn nỗ lực thắt chặt liên minh với Mỹ và Nhật Bản. Sự xen cài lợi ích về cả 

kinh tế lẫn an ninh khiến Hàn Quốc dù không mấy mặn mà song cũng không thể từ 

bỏ mối quan hệ với Nhật Bản. Về kinh tế, Hàn Quốc cần sự hỗ trợ từ Nhật Bản, 

nhất là trong thập niên 1970, 1980. Điều này đã trở nên quá rõ ràng thông qua 

những thông số và phân tích kinh tế kể trên. Kể cả khi nền kinh tế Hàn Quốc đã gặt 

hái được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, Hàn Quốc đạt đến vị thế của cường quốc 

kinh tế thứ 4 châu Á, thì Nhật Bản vẫn là một trong những đối tác quan trọng, nhất 

là về thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, về chính trị, Hàn Quốc lại không thực sự 

nhiệt tình với Nhật Bản. Hai quốc gia này có nhiều ràng buộc về quan hệ đồng minh 

với Mỹ và chia sẻ những lợi ích thiết thực về an ninh (vị trí địa lý, vấn đề hạt nhân, 

chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc…), nhưng lại có nhiều sự lựa chọn cho việc tạo 

dựng quan hệ chính trị song phương. Mỹ luôn tỏ ra lo ngại khi Hàn Quốc ngày càng 

xích dần về phía Trung Quốc, không chỉ về kinh tế mà còn chính trị, an ninh, trong 

khi Nhật Bản, ngoài Mỹ là đồng minh thân cận, có xu hướng dịch chuyển quan hệ 

đối ngoại về phía các quốc gia Đông Nam Á. Hơn nữa, việc tách bạch kinh tế với 

chính trị trong quan hệ Hàn Quốc với Nhật Bản dường như là điều rất khó khăn. Nó 

chỉ xảy ra khi lãnh đạo một trong hai nước, hoặc cả hai bên đều có sự cân nhắc giữa 

lợi ích và nguy cơ, nghĩa là buộc phải lựa chọn một trong hai, nhất là từ phía Hàn 

Quốc66, mà Tổng thống Park Chung Hee là một minh chứng rõ ràng nhất. 

Thứ tư, sự thăng trầm trong mối quan hệ giữa hai nước phụ thuộc khá nhiều vào 

ý thức chính trị cá nhân của các đời tổng thống Hàn Quốc, thủ tướng Nhật Bản. 

Mỗi đời tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản đều có những quan 

điểm chính trị những điểm không giống nhau, điều này tác động đến mối quan hệ 

vốn đã “tương đối mong manh” giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, đặc biệt là sau Chiến 

tranh lạnh. Tổng thống Hàn Quốc Kim Young Sam vào thời kỳ đầu nhiệm kỳ đã thi 

hành chính sách “ngoại giao tứ cường”, tăng cường mối quan hệ với một số đồng 

minh thân cận và đồng minh chiến lược trong đó có Nhật Bản. Tuy nhiên, vào nửa 

sau nhiệm kỳ của mình, Kim Young Sam lại lên tiếng chỉ trích Nhật Bản vì những 

                                                           
66 Sở dĩ nói rằng điều này xuất phát phần nhiều từ phía Hàn Quốc, là bởi vì Nhật Bản lại có sự phân tách khá rạch ròi 

giữa hai vấn đề này khi theo đuổi chính sách seikei bunri (tách chính trị ra khỏi kinh tế). Đây là chính sách mà Nhật Bản 

đã sử dụng hiệu quả trong suốt ba thập niên từ 1960 đến 1990, và đến nay vẫn còn có tác dụng với trường hợp của 

CHDCND Triều Tiên. 
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mâu thuẫn xung quanh Dokdo/Takeshima, đồng thời tổ chức họp báo chung với chủ 

tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, tuyên bố :”Chúng ta phải cảnh giác chống lại 

chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Mặc dù nửa thế kỷ đã trôi qua từ khi kết thúc cuộc 

chiến tranh giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc nhưng các chính trị gia 

người Nhật vẫn cố tình nhìn nhận sai lệch về vấn đề lịch sử giữa các bên. Chúng tôi 

(Hàn Quốc) sẽ sửa thói xấu này của Nhật Bản” [26: 42]. Sự thiếu nhất quán này 

cho thấy việc dự đoán sự phát triển của quan hệ chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản 

tương đối khó khăn, bởi nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là quan điểm 

chính trị và định hướng chính sách đối ngoại của những người đứng đầu nhà nước. 

Thêm vào đó, quan hệ chính trị song phương còn chịu sự chi phối của điều kiện 

ngoại cảnh, tác động của các vấn đề trong và ngoài nước, tình hình bán đảo Triều 

Tiên. Mặc dù cải thiện quan hệ vẫn là mục tiêu hàng đầu của các quốc gia kể từ sau 

khi Chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng đối với Hàn Quốc và Nhật Bản, đây là một con 

đường đầy chông gai khi có quá nhiều rào cản xuất hiện. 

Thứ năm, quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản chịu sự tác động 

lớn của chủ nghĩa dân tộc. 

Theo Anthony D.Smith, thế giới hiện đại được phân chia thành các quốc gia 

(nations) [140: 1]. Theo đó, các quốc gia này được quy định theo lịch sử địa lý lãnh 

thổ, dân cư; cùng nhau chia sẻ những giá trị lịch sử, văn hoá đại chúng, nền kinh tế 

riêng lẻ (single economy), quyền lợi và nghĩa vụ chung cho tất cả mọi người. Các yếu 

tố trên được hợp thức hoá thành những nguyên tắc của chủ nghĩa dân tộc. Còn theo 

quan điểm từ phía học giả Trần Nam Tiến, chủ nghĩa dân tộc là một hệ tư tưởng, tình 

cảm hay hình thức văn hóa, hoặc một phong trào tập trung vào quốc gia hay dân tộc. Ở 

một góc độ khác, chủ nghĩa dân tộc là xu hướng tư tưởng tuyệt đối hóa giá trị dân tộc 

mình, đặt dân tộc mình ở vị trí cao nhất trong toàn bộ hệ thống giá trị, đi đến chỗ khoa 

trương, bài ngoại, tự phụ, coi dân tộc mình cao hơn tất cả và gây thiệt hại cho dân tộc 

khác [222]. Bản thân chủ nghĩa dân tộc không phải là một khái niệm tiêu cực, mà tuỳ 

theo cách hiểu và biểu hiện của nó để suy xét xem nó tác động tích cực hay tiêu cực 

đến sự phát triển của một quốc gia và mối quan hệ giữa hai, hay nhiều nước với nhau. 

Đối với Hàn Quốc, khi bàn về chủ nghĩa dân tộc trong quan hệ với Nhật Bản, 

thì tư tưởng chống Nhật (anti Japanese) là một trong những biểu hiện rõ ràng và tiêu 

biểu nhất. Tư tưởng chống Nhật ở Hàn Quốc bắt đầu xuất hiện rầm rộ từ năm 1948 
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và trở thành một trong những đặc điểm trong chính sách đối ngoại của Tổng thống 

Rhee Syngman đối với Nhật Bản. Làn sóng chống Nhật phát triển mạnh mẽ từ những 

ký ức đau thương của dân tộc Triều Tiên dưới ách thống trị của Nhật Bản, ăn sâu bén 

rẽ vào tâm thức của nhiều thế hệ người dân Hàn Quốc nói riêng và toàn bán đảo 

Triều Tiên nói chung. Do đó, những vướng mắc chính trị giữa hai quốc gia này đóng 

vai trò là nhân tố xúc tác để khởi phát tư tưởng chống Nhật luôn âm ỉ trong lòng xã 

hội Hàn Quốc. Khi đề cập đến khía cạnh này, có một vấn đề Theo nghiên cứu của 

Japan Institute for National Fundamentals (Nhật Bản), tư tưởng chống Nhật ở Hàn 

Quốc có khuynh hướng gia tăng ở giới trẻ hơn là những người già [73: 4]. Khuynh 

hướng này đương nhiên có tác động lớn đến tình hình nội trị của Hàn Quốc cũng như 

quan hệ của Hàn Quốc với Nhật Bản. Lấy ví dụ, năm 1998, Tổng thống Hàn Quốc 

Kim Dae Jung và Thủ tướng Nhật Bản Obuchi ký kết được một bản Tuyên tuyên bố 

về hợp tác song phương, vốn được xem là một sự kiện trọng đại và cột mốc quan 

trọng trong quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản. Tuy nhiên, từng ấy vẫn không đủ xoa dịu 

làn sóng chống Nhật trong xã hội Hàn Quốc đương thời, khi mà người Hàn Quốc 

luôn cảm thấy Nhật Bản chưa thực sự thể hiện sự hối lỗi về khoảng thời gian nô dịch 

và phàn nàn về những phát biểu mang tính kích động của những người Nhật có lập 

trường bảo thủ. Những tranh cãi xung quanh chủ quyền đảo Dokdo/Takeshima và 

vấn đề nô lệ tình dục chưa được giải quyết cũng là hai trong số những nhân tố chủ 

chốt “duy trì” sự phát triển của khuynh hướng chống Nhật. Điển hình là sự dâng cao 

của làn sóng chống Nhật vào năm 2011, khi Toà án Hiến pháp Hàn Quốc cho rằng 

chính phủ Hàn Quốc đã vi phạm quyền lợi của những nô lệ tình dục trong chiến tranh 

vì đã không buộc Nhật Bản chịu trách nhiệm và bồi thường cho họ [77: 192]. Nắm 

bắt tâm lý và khuynh hướng chính trị của người dân, kể từ thập niên 90 trở đi các 

chính trị gia Hàn Quốc thường sử dụng khuynh hướng chống Nhật như một công cụ 

để gia tăng sự ủng hộ và tín nhiệm hơn là thoả thuận với Nhật Bản để đổi lấy những 

lợi ích kinh tế [73: 5]. Điển hình là việc Tổng thống Kim Young Sam trong giai đoạn 

sau nhiệm kỳ của mình đã lên tiếng chỉ trích Nhật Bản về vấn đề Dokdo/Takeshima, 

đồng thời “liên minh” với Trung Quốc để chống Nhật. 

Đối với Nhật Bản, chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng của quốc gia này gần như bị 

tan vỡ và không còn xuất hiện phổ biến trước công luận thế giới sau khi bị đánh bại 

trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, chủ nghĩa này trong lòng xã hội Nhật 
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Bản không mất đi, mà được biến thể dưới nhiều hình thức và phương diện (kinh tế, 

giáo dục, văn hoá…). Chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản được biểu hiện dưới cả hai thái 

cực đối lập: hoà giải và xét lại. Bước vào thập niên 90 của thế kỷ XX, làn sóng hoà 

giải chiếm ưu thế khi Nhật Bản có nhiều động thái ngoại giao xin lỗi với các nước 

láng giềng, đặc biệt là với Hàn Quốc. Năm 1993, Hosokawa Morihiro là vị Thủ 

tướng Nhật đầu tiên công khai sử dụng cụm từ “xâm lược” đối với cuộc chiến tranh 

mà Nhật Bản gây ra ở các nước châu Á. Năm 1995, nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết 

thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi cũng đã 

gọi đây là “cuộc chiến tranh sai lầm”. Nhờ đó, mối quan hệ chính trị giữa Nhật 

Bản và các nước láng giềng trở nên hoà dịu hơn. Đây cũng là lý do chính mà thập 

niên 90 được gọi là kỷ nguyên vàng của sự hoà giải Đông Á. Thế nhưng kỷ nguyên 

vàng này nhanh chóng bị phá vỡ bằng sự kiện Thủ tướng Nhật Koizumi viếng thăm 

đền Yasukuni năm 2001. Koizumi cũng trở thành vị Thủ tướng Nhật viếng thăm 

đền Yasukuni nhiều nhất, liên tục từ năm năm 2001 đến năm 2006. Nhìn chung, các 

vấn đề tranh cãi đến nay giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trên bình diện lịch sử đều chủ 

yếu là biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc, đặc biệt là trong vấn đề tranh cãi sách giáo 

khoa và tranh chấp đảo. Nếu như ở Hàn Quốc có làn sóng chống Nhật thì ở Nhật 

Bản cũng có khuynh hướng chống Hàn, chủ yếu xuất phát từ các nhóm có tư tưởng 

cực hữu, điển hình là nhóm Zaitokukai và Shuken67. Từ cuối những năm đầu của 

thế kỷ XXI, nhóm Zaitokukai đã tổ chức một loạt phong trào chống Hàn mạnh mẽ 

dưới hình thức biểu tình trên đường phố, dùng những lời lẽ thù địch để tấn công 

cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống ở Nhật Bản. 

Thứ sáu, quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản luôn chịu ảnh hưởng 

mạnh mẽ từ yếu tố Mỹ, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. 

Các nhân tố này đều có tác động hai mặt, vừa thúc đẩy, vừa kìm hãm. Mỹ là 

nhân tố đầu tiên cần nhắc tới khi phân tích quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản. Với tư 

cách là đồng minh thân thiết, nỗ lực của Mỹ là nhằm tạo ra tam giác Mỹ - Nhật - Hàn 

                                                           
67 Zaitokukai và Shuken là sự tập hợp một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, có tư tưởng phân biệt quốc gia mạnh 

mẽ núp dưới danh nghĩa chủ nghĩa yêu nước (patriotism), thù địch với những người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản, 

đa phần là anti Korean và anti Chinese. Trên thực tế, tưởng này xuất hiện từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, và được 

xem là một trong những hệ quả của xã hội Nhật Bản hậu thế chiến. Nói chính xác hơn, đối tượng mà nhóm này hướng tới 

là những người nhập cư. Shuken được thành lập chính thức bởi nhà hoạt động cánh hữu Nishimura Shuhei vào năm 

2006, còn Sakurai Makoto là người sáng lập ra Zaitokukai. Mặc dù thành lập muộn như Zaitokukai có sức ảnh hưởng 

mạnh mẽ hơn nhờ sử dụng internet và các mạng xã hội để tuyên truyền. Theo điều tra của tờ the Diplomat, cho đến năm 

2013, Zaitokukai có khoảng 14000 thành viên, sinh sống ở khắp Nhật Bản [213].  
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ở Đông Á nói riêng và Đông Bắc Á nói chung nhằm kiềm chế Liên Xô, Trung Quốc 

và CHDCND Triều Tiên trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh. Sau khi Chiến tranh 

lạnh kết thúc, Mỹ lại càng cần có sự hỗ trợ của Hàn Quốc và Nhật Bản để đối phó với 

sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trên cả bình diện kinh tế, chính trị và an ninh, 

đồng thời giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Thực tế lịch sử đã 

chứng minh mối quan hệ tay ba Mỹ - Nhật - Hàn được ràng buộc với nhau, trước hết 

là thông qua ý thức hệ, sau đó là lợi ích chung, và Mỹ luôn nỗ lực để hai đồng minh 

thân cận của mình xích lại gần nhau hơn, bằng một thái độ trung lập trong mọi tranh 

chấp. Tuy nhiên, không phải lúc nào những động thái của Mỹ đều đóng vai trò là chất 

xúc tác mà vấn đề Dokdo/Takeshima là một khía cạnh điển hình. 

Trung Quốc luôn là một ẩn số đáng chú ý trong quan hệ Hàn Quốc - Nhật 

Bản. Cả hai quốc gia này, một mặt đều sợ sự đe doạ từ chủ nghĩa bá quyền và sự 

trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, nhưng mặt khác lại muốn cộng tác với Trung 

Quốc để khai thác thị trường khổng lồ. Không thể phủ nhận sức hút từ thị trường 

1,3 tỷ dân (số liệu năm 2013) này, nhất là trên bình diện kinh tế. Việc Hàn Quốc và 

Nhật Bản nỗ lực đàm phán FTA đa phương với Trung Quốc đã cho thấy điều này. 

Tuỳ theo từng vấn đề cụ thể mà Trung Quốc có thể tác động tích cực hay tiêu cực 

đến quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản. Trong vấn đề hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, rõ 

ràng với vị thế và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc với CHDCND Triều Tiên, Hàn 

Quốc chắc chắn sẽ cân nhắc nghiêng về phía Trung Quốc hơn là Nhật Bản. Tuy 

nhiên, Hàn Quốc cũng không thể bỏ qua Nhật Bản vì những ràng buộc với Mỹ. Mặc 

dù vậy, cộng tác hay xích lại gần, không có nghĩa là trở thành đồng minh lâu dài và 

truyền thống. Trong bối cảnh sự gia tăng của làn sóng dân tộc chủ nghĩa và việc các 

quốc gia đều đề cao lợi ích của riêng mình, thì quan hệ giữa nước này với nước 

khác đều dựa trên quyền lợi, và là đồng minh không bền vững. Sự lớn mạnh nhanh 

chóng của Trung Quốc cũng khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lo sợ, đặc biệt là 

Mỹ. Do đó, Mỹ luôn mong muốn Nhật Bản liên kết với Hàn Quốc để tạo ra một thế 

gọng kiềm, kìm hãm sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Còn Hàn Quốc 

thì cần sự hỗ trợ của cả Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc trong cuộc đàm phán về vấn 

đề hạt nhân với CHDCND Triều Tiên. Với Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc cần sự ủng 

hộ, còn với Trung Quốc, Hàn Quốc muốn tận dụng sức ảnh hưởng của quốc gia này 

trong việc gây áp lực với CHDCND Triều Tiên. 
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Tóm lại, quan hệ kinh tế, chính trị giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là một mối 

quan hệ khá đặc biệt. Mặc dù sau Chiến tranh Lạnh, những cuộc xúc tiến ngoại giao 

và các kênh đối thoại được phát triển hơn, tạo ra nhiều cơ chế hợp tác mới, nhưng 

đường lối và chính sách đối ngoại qua các đời cầm quyền của các nguyên thủ quốc 

gia hai nước thiếu sự nhất quán. Khi nhận xét về mối quan hệ này, nhiều chuyên gia 

nghiên cứu đã dùng cụm từ “frenemies”68 để miêu tả tính chất của nó. Còn học giả 

Victo D Cha thì có một thuật ngữ rất phổ biến - quasi alliance và dành riêng để 

nhận xét về quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Cụm từ này dùng để chỉ việc Hàn 

Quốc và Nhật Bản chia sẻ với nhau về mặt lợi ích chung, đặc biệt là về kinh tế và 

an ninh, nhưng lại chia rẽ sâu sắc về lịch sử và chính trị. Những tranh chấp và các 

thách thức đặt ra kể trên thực chất chính là biểu hiện của sự chia rẽ đó. Theo Victor 

D.Cha, quasi alliances là một khái niệm biểu thị việc các quốc gia không duy trì 

mối quan hệ đồng minh với nhau nhưng lại chia sẻ chung một đồng minh thân cận69 

(Mỹ). Điều này đúng với bản chất của quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản khi hai quốc 

gia này thực chất chỉ là những “đối tác” (partner), được khẳng định thông qua 

Tuyên bố chung về đối tác Hàn Quốc - Nhật Bản hướng tới thế kỷ XXI năm 1998. 

4.3. Tác động của mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản (1980 - 2013) đối với hai 

nước và đối với khu vực 

4.3.1. Đối với Hàn Quốc 

Về kinh tế, Nhật Bản có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Hàn 

Quốc, nhất là trong những năm 60, 70 của thế kỷ XX. Bước sang thập niên 80, mặc 

dù tình hình chính trị trong nước có nhiều xáo trộn nhưng Nhật Bản vẫn là một 

trong những quốc gia hợp tác và hỗ trợ rất nhiều cho Hàn Quốc, đóng góp vào sự 

phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc. Theo lý thuyết của Alexander G. Kron thì sự 

phát triển nhanh chóng của các nước NICs Đông Á, trong đó có Hàn Quốc, chính là 

nhờ vào việc biết cách tận dụng các xung lực phát triển, đặc biệt là vốn và công 

nghệ của Mỹ và Nhật Bản. Nhờ đó, các nước này có thể rút ngắn được khoảng cách 

với các nước phát triển trong thời gian ngắn, đồng thời xác lập ra một mô hình kinh 

tế thị trường tư bản chủ nghĩa mới, mô hình phát triển rút ngắn hiện đại [24: 30]. 

                                                           
68 frenemy là cụm từ kết hợp giữa friend (bạn bè) và enemy (kẻ thù), dùng để diễn tả một mối quan hệ giả tạo, trên danh 

nghĩa là bạn bè nhưng thực chất là kẻ thù 
69 Victor D. Cha (2000), Abandonment, Entrapment, and Neoclassical, International Study Quaterly (2000) 44, 261 – 

291, pp 261 
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Trên thực tế, Nhật Bản được ví như là một “hình mẫu” của nền kinh tế Hàn Quốc. 

Mục tiêu mà người Hàn Quốc đặt ra, đó là làm những gì mà người Nhật làm, nhưng với 

tốc độ nhanh hơn và giá thành rẻ hơn. Nhật Bản trở thành mục tiêu phấn đấu và cạnh 

tranh của Hàn Quốc. Sự ảnh hưởng về mặt khuôn mẫu còn thể hiện qua những nét 

tương đồng giưã các tập đoàn độc quyền zaibatsu và chaebol như tính gia đình trị, có 

sức mạnh kinh tế và có sự móc nối với các chính trị gia, hoạt động xuyên quốc gia với 

nhiều chi nhánh trên khắp thế giới…Nhìn chung, mặc dù không giống nhau hoàn toàn 

nhưng việc để các tập đoàn này trở thành “xương sống”, chi phối hầu khắp các huyết 

mạch kinh tế quốc gia là điểm chung căn bản giữa kinh tế Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Trước thập niên 90, kinh tế Hàn Quốc có sự phụ thuộc nhất định vào sự viện trợ, 

đầu tư từ Nhật Bản. Vào năm 1980, Nhật Bản đã cung cấp cho Hàn Quốc tổng cộng 

427 tỷ yen dưới cả hai hình thức viện trợ không hoàn lại và cho vay nợ với lãi suất thấp 

[33: 101]. Sau đó, Hàn Quốc còn dùng sức ép từ Mỹ và sức ép chính trị để đạt được 

thoả thuận về gói viện trợ kinh tế trị giá 4 tỷ USD (1983) với Nhật Bản. Chỉ trong vòng 

một thời gian ngắn, cho đến giữa những năm 80, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia nhận 

được lượng ODA nhiều nhất từ Nhật Bản (sau này bị thay thế bởi Trung Quốc). Hàn 

Quốc sử dụng những khoản ODA từ Nhật Bản để hiện đại hoá cơ sở hạ tầng đô thị và 

xây dựng hệ thống nước thải, phát triển nông nghiệp….Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn 

nhận được sự chuyển giao khoa học và công nghệ từ Nhật Bản thông qua vốn FDI. 

Theo các thống kê từ phía Hàn Quốc, từ năm 1962 đến năm 1991, quốc gia này đã 

nhận được 3683 máy móc và các thiết bị khoa học công nghệ từ Nhật Bản với giá trị 

lên tới 1,5 tỷ USD [33: 101]. Sự hỗ trợ từ Nhật Bản là một trong những nhân tố tiên 

quyết kích thích nền kinh tế Hàn Quốc phát triển với tốc độ cao. Đến giữa thập niên 80, 

Hàn Quốc nằm trong top những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Kỳ tích 

sông Hàn của quốc gia này đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ khi được chiêm ngưỡng tại 

Thế vận hội năm 1988. Năm 1996, Hàn Quốc gia nhập vào Tổ chức Hợp tác và Phát 

triển kinh tế (OECD). Mặc dù phải chịu những hậu quả nặng nề từ cuộc khủng hoảng 

tài chính - tiền tệ châu Á 1997 - 1998 nhưng Hàn Quốc vẫn được xem là một trong 

những nền kinh tế hàng đầu khu vực. Tính đến năm 2013, dù Nhật Bản và Hàn Quốc 

không còn giữ vị trí đầu tiên trong số các đối tác thương mại quan trọng nhất của nhau, 

nhưng thương mại hai chiều vẫn đạt được kết quả khả quan. 

Mặc dù vậy, sự gia tăng hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn không thể tránh 
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khỏi những tác động trái chiều, rõ nét nhất là vấn đề thâm hụt thương mại của Hàn 

Quốc với Nhật Bản ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, Hàn Quốc vẫn phụ thuộc Nhật 

Bản (và Mỹ) trên một số lĩnh vực như linh kiện, thiết bị hiện đại. Đây cũng chính là 

một trong những nguyên nhân dẫn tới việc thâm hụt thương mại với Nhật Bản khó 

có thể khoả lấp được trong một thời gian ngắn. Thâm hụt thương mại cũng là một 

trong những nguyên nhân dẫn tới việc Hàn Quốc ngần ngại trong việc ký kết FTA 

với Nhật Bản, vì nếu dỡ bỏ hết tất cả các hàng rào thuế quan, hàng máy móc, đồ gia 

dụng và các mặt hàng có hàm lượng kỹ thuật cao của Hàn Quốc chắc chắn sẽ khó 

cạnh tranh với Nhật Bản, trong khi đó Nhật Bản lại không tự do hoá toàn bộ nông 

nghiệp, lĩnh vực được Hàn Quốc cho là có lợi thế so sánh hơn. Điều đó có thể dẫn 

tới thâm thụt thương mại của Hàn Quốc với Nhật Bản đã lớn nay lại càng lớn hơn. 

Trên bình diện chính trị, việc duy trì quan hệ hợp tác với Nhật Bản góp phần 

giúp Hàn Quốc tạo được vị thế cân bằng trong việc giải quyết các vấn đề khu vực. 

Trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên có được sự ủng hộ và hậu thuẫn không hề nhỏ 

của Trung Quốc, Hàn Quốc cũng cần tranh thủ sự đồng thuận của Nhật Bản, quốc 

gia duy nhất có cùng chung đồng minh chiến lược (Mỹ) với mình ở khu vực Đông 

Bắc Á. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng cùng tham gia nhiều diễn đàn, tổ chức hợp tác 

đa phương như ASEAN+3, APEC… nên việc tạo dựng mối quan hệ chính trị, ngoại 

giao tốt đẹp với quốc gia láng giềng này phần nào giúp Hàn Quốc xây dựng được 

hình ảnh và vị thế của một quốc gia ôn hoà, trung lập trong khu vực, đồng thời tạo 

ra sự ổn định về chính trị để phát triển kinh tế, xã hội. 

Tuy nhiên, những mâu thuẫn, xung đột về vấn đề sách giáo khoa lịch sử, phụ 

nữ mua vui, thăm viếng đền Yasukuni và đặc biệt là Dokdo/Takeshima đã dần dần 

bẻ gãy những mối liên kết rời rạc giữa hai quốc gia này. Các mâu thuẫn trên góp 

phần không ngừng thúc đẩy làn sóng chống Nhật ở Hàn Quốc, lên đến đỉnh điểm 

sau chuyến viếng thăm đảo Dokdo/Takeshima của Tổng thống Lee Myungbak 

(2012). Năm 2012 - 2013 có thể xem là thời điểm quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản 

chạm đáy trong suốt hơn một thập niên đầu thế kỷ XXI. 

Nhìn chung, quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản có những tác động và cả tiêu cực, 

nhưng rõ ràng, Hàn Quốc ràng buộc với Nhật Bản thông qua nhiều yếu tố, cả về địa 

lý lẫn lợi ích kinh tế, chính trị, an ninh. Đặc biệt, duy trì quan hệ với Nhật Bản góp 

phần giúp Hàn Quốc thắt chặt hơn nữa liên minh tay ba Mỹ - Nhật - Hàn trong bối 
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cảnh khu vực Đông Bắc Á có nhiều biến động khó đoán định, nhất là từ phía Trung 

Quốc và CHDCND Triều Tiên. Nếu mối quan hệ này được thắt chặt thì sẽ góp phần 

duy trì sự ổn định và phát triển của cả Hàn Quốc và Nhật Bản. 

4.3.2. Đối với Nhật Bản 

Từ thập niên 80 của thế kỷ XX, Nhật Bản đã là một trong những nền kinh tế hàng 

đầu thế giới nhưng về chính trị, quốc gia này chỉ là cường quốc hạng ba khi không có 

tiếng nói đối với các vấn đề chính trị thế giới, khu vực. Sự chênh lệch quá lớn này 

khiến Nhật Bản quyết tâm nâng cao vai trò chính trị của mình thông qua con đường 

hợp tác và viện trợ kinh tế, mà trước hết là cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, 

đặc biệt là Hàn Quốc, quốc gia cùng nằm trong trục đồng minh của Mỹ với Nhật Bản ở 

khu vực Đông Bắc Á và có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến an ninh của Nhật Bản. 

Thêm vào đó, sự leo thang trở lại của Chiến tranh lạnh và thái độ đối đầu một cách 

cứng rắn với Liên Xô và các nước XHCN của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan càng 

dấy lên những quan ngại sâu sắc từ Nhật Bản. Nhật Bản dần nhận thức được rằng việc 

duy trì những xung đột với Hàn Quốc trong khu vực không hề có lợi cho mình. 

Bước sang thập niên 90, trước những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và 

trong nước, Nhật Bản càng tỏ rõ xu hướng hoà giải với các nước láng giềng. Điều này 

càng được cụ thể hoá bằng chính sách “hướng về châu Á” của Thủ tướng Kiichi 

Miyazawa, theo đó Nhật Bản sẽ “triển khai ngoại giao kinh tế với các nước châu Á”, 

nỗ lực thắt chặt mối quan hệ với Hàn Quốc, củng cố quan hệ với Trung Quốc và bình 

thường hoá với CHDCND Triều Tiên. Trên thực tế, quan hệ kinh tế với Hàn Quốc 

mang lại cho Nhật Bản những lợi ích nhất định. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 

ba của Hàn Quốc (kể từ giữa những năm 2000 cho đến nay) trên bình diện xuất khẩu 

và đứng thứ hai về nhập khẩu, chiếm từ 7% đến 13% giá trị xuất nhập khẩu của Hàn 

Quốc [63: 93] cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của hai nước,. Điều này có ý nghĩa 

cực kỳ quan trọng với một quốc gia có sự phát triển kinh tế dựa trên xuất khẩu như 

Nhật Bản. Tương tự, về đầu tư, kể từ năm 2000, Nhật Bản cũng tích cực rót vốn ra 

nước ngoài, đầu tư vào Hàn Quốc. Cho đến năm 2012, Nhật Bản chính thức vượt Mỹ 

trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Hàn Quốc. Việc đầu tư ra nước ngoài nói chung và 

Hàn Quốc nói riêng cho thấy các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn hướng tới việc tận dụng các 

lợi thế so sánh về vốn để tìm kiếm thị trường có mức lao động giá rẻ hơn, chi phí sản 

xuất thấp và các quy chế đầu tư thông thoáng hơn so với trong nước. Tuy nhiên, có một 
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điều rõ ràng là trong quan hệ kinh tế Nhật Bản - Hàn Quốc, thì Hàn Quốc là quốc gia 

thu được nhiều lợi hơn, có nghĩa là mối quan hệ này có nhiều ý nghĩa và tác động tích 

cực rõ rệt hơn với Hàn Quốc so với Nhật Bản. Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là 

Nhật Bản hoàn toàn bất lợi trong mối quan hệ kinh tế với Hàn Quốc. Trong khoảng 

thời gian tăng trưởng bong bóng (khoảng từ năm 1986 đến năm 1989), do đồng Yên 

cao khiến giá cả trong nước đắt đỏ, các nhà đầu tư Nhật Bản đã thực hiện việc luân 

chuyển vốn ra nước ngoài thông qua viện trợ và đầu tư trực tiếp mà Hàn Quốc là một 

trong những điểm được chú trọng. Các số liệu thống kê cho thấy năm 1986, lượng FDI 

vào Hàn Quốc tăng vọt, gần gấp 4 lần so với năm 1985, lên đến đỉnh điểm vào năm 

1989 với 606 triệu USD trước khi giảm mạnh vào đầu thập niên 1990 (số liệu từ Nhật 

Bản). Theo báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, không chỉ riêng FDI vào Hàn Quốc 

mà FDI nói chung của Nhật Bản đầu tư ra bên ngoài đã vượt xa đầu tư trong nước, đạt 

67,5 tỷ USD vào năm 1989, chiếm 2,5% tổng GDP [31: 12]. Những chỉ số trên đã cho 

thấy phần nào lợi ích mà Nhật Bản đạt được khi đầu tư vào Hàn Quốc. Đầu tư nước 

ngoài mạnh kéo theo nhiều sự chuyển biến về mặt chuyển giao máy móc, kỹ thuật, tạo 

công ăn việc làm, đồng thời giảm thiểu các chi phí sản xuất. 

Bên cạnh đó, hợp tác với Hàn Quốc cũng mang lại những lợi ích về chính trị - 

ngoại giao nhiều hơn so với kinh tế. Như đã trình bày ở trên, Nhật Bản luôn muốn thông 

qua con đường kinh tế để tìm kiếm tiếng nói về chính trị và cải thiện quan hệ với các 

nước láng giềng cũng như hình ảnh của một nước Nhật văn minh, hiện đại sau chiến 

tranh và là một đầu tàu kinh tế. Từ những năm 90, khi Nhật Bản thực hiện “chính sách 

ngoại giao xin lỗi”, quốc gia này đã phần nào cải thiện được mối quan hệ với Hàn Quốc. 

Trong đó rõ ràng nhất là dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Kim Dae Jung (1998 - 2002), 

quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ. Thông qua mối quan hệ này, Nhật 

Bản có thể cùng hợp tác với Hàn Quốc để giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị trong 

khuôn khổ các diễn đàn song phương và đa phương. Ngoài ra, về vấn đề an ninh trên 

bán đảo Triều Tiên, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều cần có sự hỗ trợ của nhau, bởi vì đây 

là hai quốc gia có mặt trong các vòng đàm phán 6 bên, cùng chịu những tác động trực 

tiếp nếu chiến tranh hạt nhân bùng nổ. Bên cạnh đó, cũng như Hàn Quốc, Nhật Bản coi 

quan hệ Nhật - Hàn như một cách để củng cố trục tam giác Mỹ - Nhật - Hàn. Hơn ai 

hết, cả Hàn Quốc và Nhật Bản, dẫu có theo đuổi một chính sách đối nội và đối ngoại 

độc lập với Mỹ, thì vẫn luôn xem mối quan hệ với quốc gia này là “hòn đá tảng” và 
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xem liên minh tay ba là một trong những đòn bẩy cho các mối quan hệ tay đôi. 

Tuy nhiên, mối quan hệ với Hàn Quốc cũng tạo ra những ảnh hưởng nhất định 

trong xã hội Nhật Bản, nhất là trên bình diện chính trị, mà sự thống trị liên tục và quay 

trở lại của những chính trị gia thuộc chủ nghĩa xét lại trong đảng Dân chủ tự do LDP là 

một trong những dấu ấn rõ nét nhất. Trong suốt nhiệm kỳ cầm quyền ngắn ngủi của các 

thủ tướng không thuộc Đảng LDP có tư tưởng tả khuynh hoặc trung gian như 

Hosokawa và Murayama70 bị chỉ trích dữ dội mặc dù có những nỗ lực cải thiện quan 

hệ chính trị với các nước láng giềng nhờ chính sách ngoại giao xin lỗi, nhưng kinh tế 

không có khởi sắc kéo theo một loạt những cáo buộc tham nhũng và yếu kém. Chính 

sách ngoại giao xin lỗi đã gây ra những phản ứng tiêu cực từ chính trị gia cánh hữu, 

những người theo chủ nghĩa dân tộc, luôn cho rằng tại sao Nhật Bản lại phải xin lỗi 

mãi về những điều đã xảy ra từ rất lâu, và khi các vấn đề lịch sử đó tồn tại cả những sai 

lệch về mặt tư liệu [69: 74]. Theo đó, các thủ tướng từng công khai xin lỗi Hàn Quốc 

và các nước láng giềng, thừa nhận cuộc chiến tranh của Nhật Bản là chiến tranh “xâm 

lược” bị chỉ trích nặng nề và bị xem là những kẻ phản bội. Một điểm khá đặc biệt đó là 

cả Thủ tướng Hosokawa và Thủ tướng Murayama đều là những người không thuộc 

đảng Dân chủ tự do LDP, đều lên nắm quyền vào giai đoạn suy thoái của đảng LDP, và 

đều bị những người theo xu hướng bảo thủ chỉ trích dữ dội. Ngay sau đó, năm 1996, 

đảng LDP đã dành lại được quyền lãnh đạo với chiến thắng của Ruytaro Hashimoto. 

Sự cầm quyền trở lại của đảng LDP đã phản ánh xu thế tất yếu của trào lưu dân tộc chủ 

nghĩa ở Nhật Bản lúc bấy giờ, sau thất bại của những vị thủ tướng có quan điểm xin lỗi 

các nước láng giềng, cộng với việc tình hình kinh tế không có nhiều biến chuyển tích 

cực. Sau khi đắc cử, Hashimoto đã có nhiều động thái đáp trả Hàn Quốc trong vấn đề 

Dokdo/Takeshima và bảo vệ quyền và lợi ích của các nhóm chính trị, trong đó có các 

chính trị gia thuộc nhóm susanzoku (maritime tribe) trong nội bộ đảng LDP. Thủ tướng 

Nhật Bản hiện nay, Shinzo Abe cũng là một chính trị gia có tư tưởng thân hữu thuộc 

đảng LDP. Thủ tướng Shinzo Abe từng đóng vai trò quan trọng trong sự ra đời của Uỷ 

                                                           
70 Morihiro Hosokawa (1938 – nay) từng là chính trị gia thuộc đảng Dân chủ Tự do LDP, tuy nhiên, đến năm 1992 thì 

tách ra thành lập chính đảng riêng là the New Party (1992 -1994), là một đảng trung hữu. Hosokawa được bầu làm thủ 

tướng Nhật Bản năm 1993 thông qua sự thoả thuận giữa các chính trị gia cánh tả và cánh hữu. Mặc dù Hosokawa được 

xếp vào phe trung hữu và có sự thân thiết nhất định với Ichiro Ozawa, chính trị gia cũng thuộc đảng trung hữu, nhưng 

Hosokawa là chính trị gia được cả phe cánh tả lẫn phe cánh hữu tin tưởng và không thuộc đảng bảo thủ LDP. Murayama 

Tomiichi (1924 – nay) là chính trị gia cánh tả thuộc Đảng xã hội (Socialist Party of Japan – SPJ) đắc cử năm 1994, đảng 

phái cạnh tranh trực tiếp với đảng dân chủ tự do LDP. Những phát ngôn của hai vị thủ tướng này về cuộc chiến tranh của 

Nhật Bản nhận rất nhiều chỉ trích và đe doạ từ các chính trị gia cánh hữu, đa phần thuộc đảng LDP … [149: 292 – 293] 
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ban thẩm định lịch sử (History Examination Committee - Rekishi Kentô Iinkai), một tổ 

chức của những người theo chủ nghĩa xét lại thuộc đảng LDP71. Cho đến tận bây giờ, 

những vấn đề liên quan đến tính chất và mục đích cuộc chiến tranh của Nhật Bản, cũng 

như các tranh chấp giữa hai nước trên bình diện lịch sử vẫn đã và đang gây ra nhiều 

tranh cãi đối với chính giới trong nước. Trên bình diện kinh tế, Nhật Bản cũng đang 

phải đối mặt với việc nền kinh tế có dấu hiệu chững lại và bị cạnh tranh gay gắt từ các 

quốc gia trước đó đã dựa rất nhiều vào sự đầu tư, viện trợ và hỗ trợ khoa học, công 

nghệ từ Nhật Bản, trong đó có Hàn Quốc. 

4.3.3. Đối với khu vực Đông Bắc Á 

Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu châu 

Á, do đó, mối quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản chắc chắn có những 

tác động và ảnh hưởng nhất định đến tình hình ở khu vực này. 

Trước hết, quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản tương đối ổn định và phát triển góp 

phần thúc đẩy hợp tác kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á. Điều này thể hiện qua tiến trình 

đàm phán FTA Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc. Đây là ba quốc gia chiếm 

khoảng 19,6% tổng GDP của toàn thế giới (số liệu năm 2010), chiếm 18,5% tổng giá 

trị xuất khẩu và 16,3% giá trị nhập khẩu thế giới [118: 10]. Với sức ảnh hưởng như 

thế, FTA của tam giác Trung - Nhật - Hàn được ký kết chắc chắn sẽ mang lại rất 

nhiều lợi ích cho ba nước tham gia và cho cả khu vực. FTA đa phương này góp phần 

kích thích nền kinh tế Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản phát triển, tăng tính cạnh 

tranh và thúc đẩy quá trình hợp nhất kinh tế khu vực. Trên thực tế, ý tưởng về sự ra 

đời của FTA Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc được manh nha từ những năm cuối 

thế kỷ XX và chính thức được đưa vào thảo luận trong các cuộc gặp giữa ba nước từ 

năm 2009. Cho đến nay, quá trình đó vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, quan hệ giữa Nhật 

Bản với Hàn Quốc và Trung Quốc lại đang khiến cho tiến trình này gặp nhiều trở 

ngại không nhỏ, trong đó có mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản. Những tranh chấp 

ngoại giao giữa hai quốc gia này ảnh hưởng nhiều đến nỗ lực đàm phán FTA của cả 

ba nước. Điển hình là việc cuộc họp thường niên giữa các nhà lãnh đạo 3 nước năm 

                                                           
71 Uỷ ban này được thành lập được xem là sự phản ứng ngay lập tức và gay gắt của những chính trị gia cánh hữu trong 

đảng LDP trước những phát ngôn của Thủ tướng Hosokawa và việc vị Thủ tướng này thừa nhận cuộc chiến mà Nhật Bản 

đã tiến hành ở châu Á là chiến tranh xâm lược. Các hoạt động của Uỷ ban này nhằm quảng bá cho lập luận rằng cuộc 

xung đột Nhật Bản tạo ra mà mọi người gọi là chiến tranh đó thực chất chỉ là tự vệ chính đáng (self - defense) cho một 

châu Á tự do (liberation of Asia). 
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2013 đã bị huỷ bỏ, nguyên nhân một phần là do những căng thẳng ngoại giao giữa 

Hàn Quốc và Nhật Bản về vấn đề Dokdo/Takeshima (vào cuối năm 2012), và sự kiện 

Nhật Bản tuyên bố mua và quốc hữu hoá đảo 3 đảo thuộc nhóm đảo tranh chấp 

DiaoYu/Senkaku giống như “giọt nước tràn li”, khiến quan hệ giữa quốc gia này với 

hai nước láng giềng xấu đi đáng kể. Có một điểm cần lưu ý nữa là Hàn Quốc và 

Trung Quốc đã ký kết xong FTA song phương (năm 2015), nhưng do nhiều nguyên 

nhân, FTA giữa Hàn Quốc và Nhật Bản bị đình trệ từ năm 2004. Việc FTA Hàn 

Quốc - Nhật Bản rơi vào bế tắc cũng cho thấy những vấn đề trong hợp tác kinh tế 

giữa hai nước, đồng thời phần nào ảnh hưởng đến việc thiết lập FTA đa phương. 

Thứ hai, quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản có tác động mạnh đến môi trường 

chính trị ở khu vực Đông Bắc Á. 

Đối với quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc, trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, 

do Hàn Quốc và Nhật Bản đều là nằm trong khối liên minh với Mỹ chống lại chủ 

nghĩa cộng sản, chủ yếu là Liên Xô và Trung Quốc nên quan hệ Hàn Quốc - Nhật 

Bản tương đối gần gũi hơn về mặt ý thức hệ và chính trị an ninh. Điều này củng cố 

khối liên minh Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc, giữ cho vai trò của Mỹ ở khu vực này 

được ổn định và nổi trội, cũng như duy trì địa vị cường quốc kinh tế của Nhật Bản. 

Từ sau Chiến tranh Lạnh, mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản dù có những gợn 

sóng, nhưng nhìn chung khá ổn định. Điều này không chỉ góp phần làm tăng vị thế 

địa - chính trị của hai nước này, mà còn tạo ra thế hợp tác và cạnh tranh mới ở 

Đông Á nói chung, Đông Bắc Á nói riêng. Sự ổn định này còn phần nào giúp hai 

nước cạnh tranh tốt hơn với một Trung Quốc đang trỗi dậy, đồng thời tạo thế cho 

Mỹ trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc. 

Ngoài ra, quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản còn có những tác động không hề nhỏ 

đến một chủ thể chính trị khác ở Đông Bắc Á là CHDCND Triều Tiên. Sau khi ký kết 

Hiệp định quan hệ cơ bản với Hàn Quốc, những viện trợ, đầu tư và trao đổi kinh tế 

không chính thức giữa Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên giảm sút nghiêm trọng. Tuy 

nhiên, CHDCND Triều Tiên vẫn nỗ lực để duy trì mối quan hệ với Nhật Bản. Một 

quan chức của Bình Nhưỡng cho rằng Triều Tiên và Nhật Bản vẫn có thể tiếp tục duy 

trì quan hệ hữu nghị kể cả khi hai nước không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức 

[135: 1287 - 1288]. Sau Chiến tranh lạnh, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nỗ lực bình 

thường hoá quan hệ đối ngoại với CHDCND Triều Tiên, mở đầu bằng sự kiện phó chủ 
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tịch đảng LDP Shin Kanemaru (1914 - 1996) thực hiện chuyến viếng thăm đến 

CHDCND Triều Tiên vào năm 1990, nhưng tiến trình này vẫn vấp phải rất nhiều rào 

cản và tranh cãi, đồng thời Hàn Quốc không thực sự hoan nghênh quan hệ Nhật - 

Triều. Hơn nữa, việc Nhật Bản và Hàn Quốc thường xuyên tập trận với Mỹ khiến cho 

CHDCND Triều Tiên càng cảm thấy bất an, vì tương tự Trung Quốc, quốc gia này 

luôn cho rằng, quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản thực chất là một mắt xích Mỹ cài vào để 

chống lại mình72. Năm 2008, Mỹ tăng cường hơn 6000 quân kết hợp tập trận cùng với 

12.000 lính Mỹ hiện đang đồn trú ở Hàn Quốc và khoảng 9000 lính dự phòng trên tàu 

biển. Ngoài ra, Mỹ còn điều động chiến hạm Ohio mang theo 154 tên lửa hành trình 

Tomahawk và tàu sân bay có trọng tải 93,000 tấn, Nimitz USS [158]. CHDCND Triều 

Tiên ngay lập tức đã gọi cuộc tập trận này là “trò chơi chiến tranh nhằm xâm lược 

phương Bắc”. Đối với các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, Nhật Bản luôn có các động 

thái ủng hộ. Năm 2012, Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản đã tổ chức tập trận chung ở đảo 

Jeju. Tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã gọi 

cuộc tập trận này là “mang một bóng mây chiến tranh mới” bao phủ lên khu vực Đông 

Bắc Á [162]. Tiếp đó, năm 2013, sau khi CHDCND Triều Tiên đe doạ sẽ tấn công căn 

cứ của Mỹ đóng tại Nhật Bản 73Hàn Quốc và Nhật Bản lần đầu tiên tập trận không 

quân chung tại bang Alaska (Mỹ). Các diễn biến phức tạp trên trong mối quan hệ tay 

đôi Hàn Quốc - Nhật Bản và tay ba Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc đã có những ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến động thái và sách lược ngoại giao của CHDCND Triều Tiên. 

Cùng với trên, những vướng mắc cố hữu trong quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản 

trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, nhất là vấn đề tranh chấp Dokdo/Takeshima cũng 

tác động bất lợi không chỉ đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác song phương hai nước, 

mà còn làm cho môi trường hợp tác ở khu vực Đông Bắc Á trở nên bất ổn. 

                                                           
72 Tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ bắt nguồn từ Busan Letter mà Tổng thống Hàn Quốc Rhee Syngman gửi cho 

Tổng tư lệnh D. MacArthur năm 1950, trao cho lực lượng quân sự của Liên Hợp Quốc (United Nation Command – 

UNC) quyền chỉ huy bộ binh, thuỷ binh và không binh nhằm chống lại sự tấn công từ CHDCND Triều Tiên. Các cuộc 

tập trận Mỹ - Hàn bắt đầu từ giữa những năm 50 của thế kỷ XX và kéo dài cho đến nay, có thể chia thành 4 giai đoạn : từ 

sau chiến tranh liên Triều đến năm 1965, từ năm 1966 đến năm 1975, từ năm 1976 đến năm 1991 và từ năm 1991 đến 

nay. Trong số đó, các chuỗi tập trận đáng chú ý nhất là Team Spirit (được đổi tên thành Reception, Staging, Onward 

Movement, and Integration” (RSO&I)) từ năm 1994 đến năm 2007, và từ năm 2007 trở đi xuất hiện với tên gọi Key 

Resolve) và Foal Eagle (독수리  연습) được tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 1997.  
73 Mỹ đã sử dụng máy bay chiến đấu B52 trong cuộc tập trận với Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2013 khiến CHDCND 

Triều Tiên nổi giận. Hãng thông tấn CHDCND Triều Tiên KCNA đã phát đi thông cáo của đại diện phát ngôn viên: ”Mỹ 

đừng quên rằng căn cứ Andersen cũng như các căn cứ hải quân khác nằm trên đảo chính thuộc Nhật Bản và Okinawa 

đều nằm trong phạm vi ngắm bắn chính xác của vũ khí của CHDCND Triều Tiên” [214] 
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KẾT LUẬN 

 

Từ việc nghiên cứu mối quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản (1980 

- 2013), có thể rút ra những kết luận như sau: 

1. Có thể nói, việc chia sẻ chung nhiều giá trị, lợi ích về lịch sử, chính trị 

kinh tế cùng với việc là hai nước láng giềng và đều là đồng minh thân cận của Mỹ 

trong khu vực Đông Bắc Á là chất kết dính, góp phần thúc đẩy Hàn Quốc và Nhật 

Bản có sự trao đổi, giao lưu, hỗ trợ, hợp tác và cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, mâu 

thuẫn, xung đột lợi ích do lịch sử để lại là những vấn đề rất khó giải quyết. Đó là 

vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và nhận thức về lịch sử. Thêm vào đó, những 

biến động không ngừng của bối cảnh quốc tế, khu vực, nhất là sự sụp đổ của trật tự 

hai cực Yalta, quá trình toàn cầu hoá, sự trỗi dậy của Trung Quốc, sự suy giảm vị 

thế tương đối của Mỹ và sự nổi lên của các vấn đề an ninh truyền thống và phi 

truyền thống, cùng với những thay đổi trong tình hình mỗi nước như quá trình 

chuyển đổi dân chủ ở Hàn Quốc và sự suy giảm kinh tế của Nhật Bản… tác động 

trực tiếp và gián tiếp đến chính sách đối ngoại của hai quốc gia này với nhau, vừa là 

cơ hội, nhưng cũng tạo ra những thách thức không hề nhỏ. 

2. Từ năm 1980 đến năm 2013, quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật 

Bản trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ căng thẳng cho đến hoà giải, điều đình, 

hợp tác cùng phát triển với tư cách là những đối tác của nhau nhưng vẫn không 

tránh khỏi rạn nứt. Chặng đường đi từ đối đầu sang hợp tác giữa hai quốc gia này 

chứng kiến nhiều sự biến thiên của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, của 

các mối quan hệ quốc tế với nhau, và đặc biệt là phụ thuộc nhiều vào chính sách đối 

ngoại đặc thù của từng đời tổng thống hay thủ tướng. 

Về kinh tế, từ năm 1980 đến năm 2013 là thời điểm Hàn Quốc nỗ lực thoát 

khỏi sự lệ thuộc và bất đối xứng với Nhật Bản. Từ việc là quốc gia phải nhận viện 

trợ ODA cũng như các gói hỗ trợ về vốn, khoa học công nghệ từ Nhật Bản, Hàn 

Quốc đã biến những lợi thế đó thành đòn bẩy đưa nền kinh tế quốc gia phát triển 

với tốc độ cao, cạnh tranh lại với chính Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản lại trải 

qua hai thập niên (1980, 1990) đầy ảm đạm về kinh tế và rối loạn về chính trị. Với 

việc nền kinh tế có dấu hiệu chững lại, Nhật Bản có nguy cơ bị Hàn Quốc đuổi kịp 

và chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ nước láng giềng của mình. Quan hệ thương mại 
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và đầu tư song phương Hàn Quốc - Nhật Bản về cơ bản phát triển theo chiều hướng 

đi lên, nhưng thiếu ổn định. Hơn nữa, so với quan hệ các đối tác thương mại khác 

như Trung Quốc, Mỹ, ASEAN hay EU thì quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Nhật Bản kể 

từ giữa những năm 2000 không nổi trội bằng cho dù vẫn tiếp tục phát triển. 

Về chính trị, giai đoạn 1980 - 2013 đánh dấu nhiều bước chuyển biến trong 

quan hệ hai nước, đặc biệt là kể từ hai thập niên đầu sau Chiến tranh lạnh, hai nước 

dần dần bước vào trạng thái tan băng về chính trị, và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa về 

kinh tế. Tuy nhiên, xung đột và bất đồng là những vấn đề mang tính cấu trúc, đan 

xen trong tiến trình quan hệ chính trị, ngoại giao Hàn Quốc - Nhật Bản, khiến cho 

mối quan hệ này dao động thất thường, cụ thể nhất la những tranh chấp về vấn đề 

sách giáo khoa, phụ nữ mua vui và tranh chấp đảo. Cho đến thời điểm cuối nhiệm 

kỳ của Tổng thống Lee Myungbak (2012), mối quan hệ này gần như chạm đáy. 

3. Trong số các nguyên nhân đưa đến sự thăng trầm trong quan hệ giữa Hàn 

Quốc và Nhật Bản, yếu tố lịch sử là yếu tố chi phối, bao trùm và là gam màu chủ 

đạo. Các vấn đề phụ nữ mua vui, tranh chấp đảo hay đòi bồi thường, đòi xin lỗi, vấn 

đề sách giáo khoa đều là những di sản thuộc về quá khứ để lại, còn kéo dài cho đến 

hiện tại, và có thể là cả trong tương lai. Ngoài ra, những yếu tố trên cũng góp phần 

tạo ra tâm lý chống Nhật (anti - Japanese) và tâm lý chống Hàn (anti - Korean) 

trong lòng xã hội Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong tương lai, mối quan hệ này được 

dự đoán sẽ vẫn bị chi phối bởi các yếu tố và khuynh hướng trên, từ đó có thể thấy 

quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản sẽ vẫn phải đối diện với nhiều khó 

khăn, thử thách 

4. Mặc dù chưa phải là quan hệ đối tác chiến lược và không thể hiện sự mặn 

mà trong quan hệ song phương, nhưng hợp tác kinh tế, chính trị ngoại giao và an 

ninh giữa Hàn Quốc và Nhật Bản được ví như là biểu tượng của sự hoà giải lịch sử 

trong khu vực, đặc biệt là sau Chiến tranh Lạnh. Sự kiện Nhật Hoàng Akihito lần 

đầu tiên bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc với nhân dân Triều Tiên, đã góp phần mở ra thời 

kỳ hoà giải về chính trị ở Đông Bắc Á trong suốt thập niên 90. Cho tới những năm 

2000, Nhật Bản đã nhiều lần thừa nhận những lỗi lầm trong quá khứ với người dân 

Triều Tiên và người dân Trung Quốc, từ đó phần nào cho thấy thiện chí từ quốc gia 

này, đồng thời là yếu tố then chốt giúp cải thiện quan hệ chính trị và thúc đẩy hợp 

tác kinh tế Hàn Quốc - Nhật Bản và cả khu vực 
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5. Về mặt bản chất, quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Nhật Bản (1980 - 2013) có 

sự chuyển dịch từ quan hệ phụ thuộc sang hợp tác và cạnh tranh. Trong đó, mức độ 

phụ thuộc của Hàn Quốc vào sự viện trợ của Nhật Bản có xu hướng giảm theo thời 

gian, đặc biệt viện trợ không hoàn lại và cho vay với lãi suất thấp kết thúc kể từ 

những năm 1980 và hợp tác kỹ thuật chấm dứt vào những năm 2000. Thành tựu 

kinh tế mà Hàn Quốc đạt được hiện nay là kết quả của sự đi tắt, đón đầu, cùng với 

sự hỗ trợ không hề nhỏ từ phía Nhật Bản trên nhiều phương diện, đúng như phương 

châm mà các doanh nghiệp Hàn Quốc luôn tâm niệm là học hỏi Nhật Bản để vượt 

qua Nhật Bản. Ngược lại, mặc dù vẫn là một nền kinh tế lớn của khu vực và thế 

giới, song kể từ khi phải trải qua hai thập niên mất mát, các đợt suy thoái kinh tế 

mang tính chu kỳ cũng như hệ luỵ từ thiên tai và thảm hoạ thiên nhiên, kinh tế Nhật 

Bản đang có dấu hiệu chững lại. Hơn nữa, xét về phương diện lợi thế so sánh, Nhật 

Bản vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các nền kinh tế tầm trung và mới nổi như 

Hàn Quốc, cường quốc đang có tham vọng trở thành siêu cường như Trung Quốc. 

6. Mối quan hệ này dù có những khúc thăng trầm nhưng luôn tác động đến môi 

trường địa chính trị và trật tự khu vực Đông Á nói chung, Đông Bắc Á nói riêng. Mối 

quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản luôn là yếu tố quan trọng trong việc duy trì vị thế, tầm 

ảnh hưởng của liên minh Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc và trong thúc đẩy hợp tác khu 

vực Đông Bắc Á, nhất là cơ chế Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc. 

7. Trong tương lai, quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản có thể sẽ 

vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ lịch sử và quan điểm, nhận thức của người 

đương thời, nhưng nhu cầu hợp tác vì sự phát triển của khu vực Đông Bắc Á và của 

riêng mỗi nước là điều tất yếu. Trước những biến động của bối cảnh và các mối 

quan hệ quốc tế, nhất là sự ảnh hưởng và chi phối của Mỹ, Trung Quốc và vấn đề 

hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, việc thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa hai quốc 

gia trở thành yêu cầu cấp bách của hai nước láng giềng này. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Những đối tác thương mại chính của Hàn Quốc (1980 - 1989) 

Đơn vị: triệu USD 

 Xuất khẩu Nhập khẩu 

1980 1985 1989 1980 1985 1989 

Nước/ 

Vùng  

lãnh thổ 

Kim 

ngạch 
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vùng lãnh 
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Kim 

ngạch 

Nước/ 

vùng lãnh 
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Kim 

ngạch 

Nước/ 

vùng lãnh 

thổ 

Kim 

ngạch 

Nước/ 

vùng  

lãnh thổ 

Kim 

ngạch 

1 Mỹ 4,607 Mỹ 10,754 Mỹ 20,639 Nhật Bản 5,858 Nhật Bản 7,560 Nhật Bản 17,449 

2 Nhật Bản 3,039 Nhật Bản 4,543 Nhật Bản 13,457 Mỹ 4,890 Mỹ 6,489 Mỹ 15,911 

3 Ả rập xê út 946 ongkong 1,566 Hongkong 3,357 Ả rập xê út 3,288 Malaysia 1,234 Đức 2,630 

4 Đức 876 Canada 1,229 Đức 2,158 Kuwait 1,753 Australia 1,116 Australia 2,243 

5 Hongkong 823 Đức 989 Canada 1,882 Australia 680 Iran 1,014 Trung Quốc 1,705 

Nguồn: http://kita.org/ 

http://kita.org/


 

Phụ lục 2: Những đối tác thương mại chính của Hàn Quốc (1991 - 1999) 

Đơn vị: Triệu USD 

 Xuất khẩu Nhập khẩu 
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1 Mỹ 18,559 Mỹ 24,131 Mỹ 29,475 Nhật Bản 21,120 Nhật Bản 32,606 Mỹ 24,922 

2 Nhật Bản 12,356 Nhật Bản 17,049 Nhật Bản 15,862 Mỹ 18,894 Mỹ 30,404 Nhật Bản 24,142 

3 Hong kong 4,769 Hongkong 10,682 Trung Quốc 13,685 Đức 3,698 Trung Quốc 7,401 Trung Quốc 8,867 

4 Đức 3,192 Trung Quốc 9,144 Hong kong 9,048 Trung Quốc 3,441 Đức 6,584 Ả rập xê út 5,664 

5 Singapore 2,702 Singapore 6,689 Đài Loan 6,345 Ả rập xê út 3,269 Ả rập xê út 5,432 Úc 4,672 

Nguồn: http://kita.org/ 

http://kita.org/


 

Phụ lục 3: Những đối tác thương mại chính của Hàn Quốc từ năm 2000 - 2013 

Đơn vị : Triệu USD 

 Xuất khẩu Nhập khẩu 

2000 2010 2013 2000 2010 2013 

Nước/ 
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Kim 
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1 Mỹ 37.611 Trung Quốc 116.838 Trung Quốc 145.869 Nhật Bản 31.828 Trung Quốc 71.574 Trung Quốc 83.053 

2 Nhật Bản 20.466 Mỹ 49.816 Mỹ 62.052 Mỹ 29.242 Nhật Bản 64.296 Nhật Bản 60.029 

3 Trung Quốc 18.455 Nhật Bản 28.176 Nhật Bản 34.662 Trung Quốc 12.799 Mỹ 40.403 Mỹ 41.512 

4 Hong kong 10.708 Hong kong 25.294 Hong kong 27.756 Ả rập xê út 9.641 Ả rập xê út 26.820 Ả rập xê út 37.665 

5 Đài Loan 8.027 Singapore 15.244 Singapore 22.289 Úc 5.959 Đức 20.456 Qatar 25.874 

Nguồn: http://kita.org/ 

http://kita.org/


 

Phụ lục 4: Các mặt hàng Hàn Quốc nhập khẩu từ Nhật Bản 

Đơn vị: triệu USD 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Thực phẩm 1.919,4 2.254,9 1.022,4 2.117,2 2.219,8 2.312,1 2.516,9 2.151,3 

Dệt và các sản phẩm dệt 7.490,0 7.340,0 4.820,4 5.380,5 5.460,6 5.612,3 7.190,1 6.795,5 

Sản phẩm hóa chất 41.108,4 45.377,5 34.666,4 40.017,0 44.512,8 45.037,5 47.725,5 40.089,2 

Khoáng sản 7.904,8 6.609,5 3.568,3 4.099,3 4.134,5 4.527,4 5.012,8 5.524,5 

Kim loại và các sản phẩm kim loại 34.442,4 36.514,5 23.574,3 31.787,1 38.915,6 32.296,3 35.517,1 29.255,5 

Máy móc và trang thiết bị 198.874,6 189.858,2 111.762,7 152.818,4 167.219,8 198.023,4 197.622,2 224.216,8 

Các thứ khác 27.493,7 27.369,2 21.039,8 24.403,9 26.722,2 25.398,1 24.667,9 29.341,5 

Nguồn: Nguyễn Thanh Bình (2006), “Một số nét trong quan hệ ngoại thương Nhật Bản - Hàn Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và 

Đông Bắc Á, số 4, tr 15 



 

Phụ lục 5: Những đối tác thương mại chính của Hàn Quốc từ năm 2000 - 2013 

Đơn vị : Triệu USD 

 

Xuất khẩu Nhập khẩu 

2000 2010 2013 2000 2010 2013 

Nươc/ 

vùng lãnh 

thổ 

Kim ngạch 

Nươc/ 

vùng lãnh 

thổ 

Kim 

ngạch 

Nươc/ 

vùng lãnh 

thổ 

Kim 

ngạch 

Nươc/ 

vùng lãnh 

thổ 

Kim ngạch 

Nươc/ 

vùng lãnh 

thổ 

Kim ngạch 

Nươc/ 

vùng lãnh 

thổ 

Kim ngạch 

1 Mỹ 37.611 Trung Quốc 116.838 Trung Quốc 145.869 Nhật Bản 31.828 Trung Quốc 71.574 Trung Quốc 83.053 

2 Nhật Bản 20.466 Mỹ 49.816 Mỹ 62.052 Mỹ 29.242 Nhật Bản 64.296 Nhật Bản 60.029 

3 Trung Quốc 18.455 Nhật Bản 28.176 Nhật Bản 34.662 Trung Quốc 12.799 Mỹ 40.403 Mỹ 41.512 

4 Hong kong 10.708 Hong kong 25.294 Hong kong 27.756 Ả rập xê út 9.641 Ả rập xê út 26.820 Ả rập xê út 37.665 

5 Đài Loan 8.027 Singapore 15.244 Singapore 22.289 Úc 5.959 Đức 20.456 Qatar 25.874 

Nguồn: http://kita.org/ 

 

http://kita.org/


 

Phụ lục 6: Kim ngạch thương mại Hàn Quốc - Nhật Bản 

Đơn vị: triệu USD 

Năm 
Xuất khẩu sang 

Nhật Bản 

Nhập khẩu từ 

Nhật Bản 

Cán cân  

thương mại 

1980 3.039 5.858 -2.819 

1981 3.444 6.374 - 2.930 

1982 3.314 5.305 - 1.991 

1983 3.358 6.238 - 2.880 

1984 4.602 7.640 - 3.038 

1985 4.543 7.560 - 3.017 

1986 5.426 10.869 - 5.443 

1987 8.437 13.657 - 5.220 

1988 12.004 15.929 - 3.925 

1989 13.457 17.449 - 3.992 

1991 12.356 21.120 -8.764 

1995 17.049 32.606 -15.557 

1997 14.771 27.907 - 13.136 

1998 12.238 16.840 -4.602 

1999 15.862 24.142 -8.280 

2000 20.466 31.828 -11.362 

2005 24.027 38.648 -14.621 

2010 28.176 64.296 -36.120 

2011 39.680 68.320 -28.640 

2012 38.796 64.363 -25.567 

2013 34.662 60.029 -25.367 

Nguồn: http://kita.org/ 

http://kita.org/


 

Phụ lục 7: Thống kê các chuyến thăm viếng cấp cao giữa hai nước 

Năm 
Các chuyến thăm của quan 

chức Hàn Quốc đến Nhật Bản 

Các chuyến thăm của quan 

chức Nhật Bản đến Hàn Quốc 

1990 
Tổng thống Roh Tae Woo 

(5/1990) 

 

1991  Thủ tướng Kaifu Toshiki (1/1991) 

1992 
Tổng thống Roh Tae Woo 

(11/1992) 

Thủ tướng Kiichi Miyazawa 

(1/1992) 

1993 

- Phó Thủ Tướng, Bộ trưởng Bộ 

Kinh tế Kế hoạch Lee Kyung Shik 

- Ngoại trưởng Han Sung Joo 

- Thủ tướng Morihiro 

Hosokawa 

- Chủ tịch Hạ viện Yoshio 

Sakurauchi 

- Ngoại trưởng Kabun Muto 

- Bộ trưởng Bộ Thương mại và 

Công nghiệp Hiroshi Kumagai 

1994 

- Tổng thống Kim Young Sam 

(3/1994) 

- Ngoại Trưởng Han Sung Joo 

- Thủ tướng Tomiichi 

Murayama (7/1994) 

- Ngoại Trưởng Yohei Kono 

- Chánh văn phòng nội các 

Kozo Igarashi 

1995 - Ngoại trưởng Gong Ro Myung  

1996 
 Thủ tướng Hashimoto Ryutaro 

(06/1996) 

1997 

- Tổng thống Kim Young sam 

(1/1997) 

 

- Ngoại trưởng Ikeda (1/1997) 

- Ngoại Trưởng Obuchi 

1998 

- Tổng thống Kim Dae Jung 

(10/1998) 

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và 

Thương mại Hong Soon Young 

(10/1998) 

- Thủ tướng Obuchi (10/1998) 



 

1999 
- Thủ tướng Kim Jong Pil 

(9/1999) 

- Thủ tướng Obuchi (3/1999) 

 

2000 
- Tổng thống Kim Dae Jung 

(06/2000 và 09/2000) 

- Thủ tướng Mori Yoshiro 

(5/2000) 

2001 
 - Thủ tướng Koizumi Junichiro 

(10/2001) 

2002 
- Tổng thống Kim Dae Jung 

(6/2002) 

- Thủ tướng Koizumi Junichiro 

(03/2002) 

2003 

- Ngoại trưởng Yoon Young 

Kwan (3/2003) 

- Tổng thống Roh Moo Hyun 

(6/2003) 

- Thủ tướng Koizumi (1/2003) 

- Ngoại trưởng Kawaguchi 

Yoriko 

2004 

- Ngoại trưởng Ban Ki Moon 

(3/2004) 

- Tổng thống Roh Moo Hyun 

(12/2004) 

- Ngoại trưởng Kawaguchi 

Yoriko (5/2004) 

- Thủ tướng Koizumi Junichiro 

(7/2004) 

2005 

- Ngoại trưởng Ban Ki Moon 

(10/2005) 

 

- Thủ tướng Koizumi Junichiro 

(6/2005) 

- Thủ tướng Koizumi Junichiro 

(11/2005 trong khuôn khổ hội 

nghị APEC tổ chức tại Busan) 

- Ngoại trưởng Aso Taro 

(11/2005) 

2006 

- Ngoại trưởng Ban Ki Moon 

(8/2006 và 11/2006) 

- Ngoại trưởng Song Min Soon 

(12/2006) 

- Thủ tướng Shinzou Abe 

(10/2006) 

- Ngoại trưởng Aso Taro 

(10/2006) 

2007 
 - Ngoại trưởng Aso Taro 

(03/2007 và 06/2007) 

2008 
- Ngoại trưởng Yu Myung Hwan 

(4/2008) 

- Thủ tướng Fukuda Yasuo 

(2/2008) 



 

- Tổng thống Lee Myung Bak 

(4/2008) 

2009 

- Ngoại trưởng Yu Myung Hwan 

(4/2009) 

- Thủ tướng Han Seung Soo 

(5/2009) 

- Tổng thống Lee Myung Bak 

(6/2009) 

- Thủ tướng Aso Taro (1/2009) 

- Ngoại trưởng Nakasone 

Hirofumi (2/2009) 

- Thủ tướng Hatoyama Yukio 

(10/2009) 

2010 

- Ngoại trưởng Kim Seung 

Hwan (1/2010) 

- Tổng thống Lee Myung Bak 

(11/2010) 

- Ngoại trưởng Okada Katsuya 

(2/2010 và 5/2010) 

- Thủ tướng Hatoyama Yukio 

(5/2010) 

2011 

- Ngoại trưởng Kim Seung 

Hwan (2/2011, 3/2011 và 

05/2011) 

- Tổng thống Lee Myung Bak 

(5/2011) 

- Ngoại trưởng Maehara Seiji 

(1/2011) 

- Ngoại trưởng Gemba Koichiro 

(11/2011) 

- Thủ tướng Noda Yoshihiko 

(11/2011) 

2012 
 - Thủ tướng Noda Yoshihiko 

(3/2012) 

2013 - - 

Tổng hợp các nguồn từ trang chủ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Nhật Bản và Sách 

Xanh Ngoại giao Nhật Bản (từ năm 1990 đến năm 2000) 



 

Phụ lục 8: Vai trò của nông nghiệp đối với Hàn Quốc, Nhật Bản (1980 - 2002) 

Đơn vị: % 

 

 
Quốc gia 1980 1990 2000 2002 

Cơ cấu trong GDP 
Nhật Bản 3,7 2,5 1,6 1,5 

Hàn Quốc 12,6 7,3 3,7 1,2 

Cơ cấu trong việc làm 
Nhật Bản 9,2 6,4 4,5 3,9 

Hàn Quốc 32,4 17,1 10,2 9,0 

Cơ cấu dân số tập trung ở nông 

thôn so với dân số cả nước 

Nhật Bản 18,3 14,0 8,3 7,8 

Hàn Quốc 28,4 15,5 8,6 7,5 

Cơ cấu nhập khẩu 
Nhật Bản 12,5 12,4 9,7 12,4 

Hàn Quốc 12,0 6,1 3,6 3,7 

Cơ cấu xuất khẩu 
Nhật Bản 0,7 0,4 0,3 0,5 

Hàn Quốc 3,3 1,4 0,7 0,8 

Thuế suất áp dụng cho các 

sản phẩm nông nghiệp 

Nhật Bản - -  41,3 

Hàn Quốc - -  63,8 

Nguồn: Choong Yong Ahn, Inkyo Cheong, Yukiko Fukagawa, Takatoshi Ito 

(2005), Korea - Japan FTA: Toward a Model Case for East Asian Economic 

Integation, Korea Institute for International Economic Policy, South Korea, pp 202. 



 

Phụ lục 9: Các Thủ tướng Nhật Bản thăm viếng đền Yasukuni (1982 - 2012) 

Đầu nhiệm kỳ Cuối nhiệm kỳ Thủ tướng Số lần thăm viếng 

11/1982 6/1989 Nakasone  

6/1989 8/1989 Uno  

8/1989 11/1991 Kaifu  

11/1991 8/1993 Miyazawa  

8/1993 4/1994 Hosokawa  

4/1994 6/1994 Hata  

6/1994 1/1996 Murayama  

1/1996 7/1998 Hashimoto 1 

7/1998 4/2000 Obuchi  

4/2000 4/2001 Mori  

4/2001 2006 Koizumi 5 

2012 nay Shinzo Abe 1 

(Nguồn: Tổng hợp từ Internet và William Daniel Sturgeon (2006), Japan’s 

Yasukuni Shrine: Place of Peace or Place of Conflict? “, tr55) 



 

Phụ lục 10: Khảo sát các quốc gia được yêu thích và ít được yêu thích nhất  

ở Hàn Quốc (2002, 2012) 

STT 

Nhóm các quốc gia được  

yêu thích nhất 

Nhóm các quốc gia ít được  

yêu thích nhất 

Quốc gia 2002 2012 Quốc gia 2002 2012 

1 Mỹ 16,5% 21,5% Nhật Bản 33,4% 44,1% 

2 Úc 12,5% 19% Trung Quốc 4,6% 19,1% 

3 Thụy Sỹ 8,8% 8% Bắc Triều Tiên 17,3% 11,7% 

4 Canada 6,6% 7,4% Mỹ 18% 4,8% 

5 Anh 3% 5,1% Iraq 0,7% 0,7% 

(Nguồn: http://www.japantoday.com/category/national/view/s-korea-hates-

japan-more-than-n-korea-gallup-poll-reveals ) 

http://www.japantoday.com/category/national/view/s-korea-hates-japan-more-than-n-korea-gallup-poll-reveals
http://www.japantoday.com/category/national/view/s-korea-hates-japan-more-than-n-korea-gallup-poll-reveals


 

Phụ lục 11. Mức thuế quan của Hàn Quốc và Nhật Bản 

Đơn vị: % 

Hạng mục Nhật Bản Hàn Quốc 

Nông nghiệp 36,3 51,9 

Lâm nghiệp 4,7 2,3 

Thuỷ hải sản 6,8 11,7 

Khoáng sản 0,0 2,6 

Thực phẩm chế biến 4,2 44,8 

Dệt may & may mặc 10,4 8,0 

Sản phẩm kim loại 2,1 7,3 

Motor 0,0 8,0 

Các phương tiện vận tải khác 0,0 2,8 

Đồ điện tử 0,0 8,0 

Các loại máy móc và thiết bị khác 0,3 7,9 

Các loại hàng hoá khác 3,9 7,5 

Nguồn: Andrew Staples (2008), Responses to Regionalism in East Asia: 

Japanese Production Networks in the Automotive Sector, Palgrave Macmillan Asian 

Business Series), Palgrave Macmillan, pp 121. 



 

Phụ lục 12: Japan-Republic of Korea Joint Declaration 

A New Japan-Republic of Korea Partnership towards the Twenty-first 

Century (Tuyên bố chung Hàn Quốc - Nhật Bản về mối quan hệ đối tác mới 

hướng tới thế kỷ XXI) 

 

President Kim Dae Jung of the Republic of Korea and Mrs. Kim paid an 

official visit to Japan as State Guests from 7 October 1998 to 10 October 1998. 

During his stay in Japan, President Kim Dae Jung held a meeting with Prime 

Minister Keizo Obuchi of Japan. The two leaders conducted an overall review of 

past relations between Japan and the Republic of Korea, reaffirmed the current 

friendly and cooperative relations, and exchanged views on how the relations 

between the two countries should be in the future. 

As a result of the meeting, the two leaders declared their common 

determination to raise to a higher dimension the close, friendly and cooperative 

relations between Japan and the Republic of Korea which have been built since the 

normalization of their relations in 1965 so as to build a new Japan-Republic of 

Korea partnership towards the twenty-first century. 

1. The two leaders shared the view that in order for Japan and the Republic of 

Korea to build solid, good-neighborly and friendly relations in the twenty-first 

century, it was important that both countries squarely face the past and develop 

relations based on mutual understanding and trust. 

Looking back on the relations between Japan and the Republic of Korea 

during this century, Prime Minister Obuchi regarded in a spirit of humility the fact 

of history that Japan caused, during a certain period in the past, tremendous damage 

and suffering to the people of the Republic of Korea through its colonial rule, and 

expressed his deep remorse and heartfelt apology for this fact. 

President Kim accepted with sincerity this statement of Prime Minister Obuchi's 

recognition of history and expressed his appreciation for it. He also expressed his 

view that the present calls upon both countries to overcome their unfortunate history 

and to build a future-oriented relationship based on reconciliation as well as good-

neighborly and friendly cooperation. 



 

Further, both leaders shared the view that it was important that the peoples of 

both countries, the young generation in particular, deepen their understanding of 

history, and stressed the need to devote much attention and effort to that end. 

2. The two leaders shared the recognition that Japan and the Republic of 

Korea, which have maintained exchanges and cooperation throughout a long 

history, have developed close, friendly and cooperative relations in various areas 

since the normalization of their relations in 1965, and that such cooperative 

relations have contributed to the development of both countries. Prime Minister 

Obuchi expressed his admiration for the Republic of Korea which, through the 

untiring efforts of its people, has achieved dramatic development and 

democratization and has grown into a prosperous and mature democratic state. 

President Kim highly appreciated the role that Japan has played for the peace and 

prosperity of the international community through it security policies, foremost its 

exclusively defense-oriented policy and three non-nuclear principles under the 

postwar Japanese Peace Constitution, its contributions to the global economy and its 

economic assistance to developing countries, and other means. Both leaders 

expressed their determination that Japan and the Republic of Korea further develop 

their cooperative relationship founded on such universal principles as freedom, 

democracy and the market economy, based on broad exchanges and mutual 

understanding between their peoples. 

3. The two leaders shared the view that there was a need to enhance the 

relations between Japan and the Republic of Korea in a wide range of areas to a 

balanced cooperative relationship of a higher dimension, including in the political, 

security and economic areas as well as in personnel and cultural exchanges. They 

also shared the view that it was extremely important to advance the partnership 

between the two countries, not only in the bilateral dimension but also for the peace 

and prosperity of the Asia-Pacific region and the international community as a 

whole, and in exploring in various ways to achieve a society in which individual 

human rights are better respected, and a more comfortable global environment. 

In order to bring the relationship between Japan and the Republic of Korea in 

the twentieth century to a fitting conclusion as well as to build and develop the 

partnership between the two countries as a common goal based on true mutual 



 

understanding and cooperation, the two leaders therefore concurred on the 

following. They formulated the action plan annexed to this Joint Declaration in 

order to give concrete form to this partnership. 

The two leaders decided that the Ministers for Foreign of Affairs of their 

countries would serve as the overall supervisors of this Japan-Republic of Korea 

partnership and that their Governments would review regularly the state of progress 

in the cooperation based on it and strengthen the cooperation as necessary. 

4. Both leaders shared the view that consultations and dialogue between the 

two countries should be further promoted in order to develop the present Japan-

Republic of Korea relationship to a higher dimension. 

Based on this view, the two leaders decided to maintain and strengthen the 

mutual visits and the close consultations between them, to conduct these visits and 

consultations regularly and to further enhance Minister-level consultations in various 

areas, in particular those between their Foreign Ministers. They also decided that a 

gathering of Ministers of the two countries would be held as soon as possible to 

provide an occasion for a free exchange of views among the concerned Ministers 

responsible for policy implementation. In addition, the two leaders expressed 

appreciation for the positive results of exchanges among parliamentarians of Japan and 

the Republic of Korea, and welcomed the positions of the Japan-Republic of Korea and 

the Republic of Korea-Japan parliamentarian friendship leagues to expand their 

activities, and decided that they would encourage increased exchanges among young 

parliamentarians who will play a prominent role in the twenty-first century. 

5. The two leaders shared the view that it was important for Japan and the 

Republic of Korea to cooperate on and to participate actively in international efforts 

to build a more peaceful and safer international order in the post-Cold War world. 

They shared the view that the role of the United Nations should be strengthened in 

order to respond more effectively to the challenges and tasks in the twenty-first 

century and that this could be achieved through strengthening the functions of the 

Security Council, increasing the efficiency of the United Nations Secretariat, 

ensuring a stable financial base, strengthening United Nations peace-keeping 

operations, cooperation for economic and social development in developing 

countries and other means. 



 

Bearing these views in mind, President Kim Dae Jung expressed appreciation 

for Japan's contributions to and the Japanese role in the international community, 

including the United Nations, and expressed the expectation that these kinds of 

contributions and role will be increased in the future. 

The two leaders also stressed the importance of disarmament and non-

proliferation. In particular, they emphasized that all kinds of weapons of mass 

destruction and their proliferation posed a threat to the peace and security of the 

international community, and decided to further strengthen cooperation between 

Japan and the Republic of Korea in this field. 

The two leaders welcomed the security dialogue as well as the defense 

exchanges at various levels between the two countries and decided to further 

strengthen them. The leaders also shared the view on the importance of both 

countries to steadfastly maintain their security arrangements with the United States 

while at the same time further strengthen efforts on multilateral dialogue for the 

peace and stability of the Asia-Pacific region. 

6. The two leaders shared the view that in order to achieve peace and stability on 

the Korean Peninsula, it was extremely important that North Korea pursue reform and 

openness and take through dialogue a more constructive attitude. Prime Minister 

Obuchi expressed support for the policies of President Kim Dae Jung regarding North 

Korea under which the Republic of Korea is actively promoting reconciliation and 

cooperation while maintaining a solid security system. In this regard, both leaders 

shared the view that the implementation of the Agreement on Reconciliation, 

Nonaggression, Exchanges and Cooperation between the South and North, which 

entered into force in February 1992, and the smooth progress of the Four-Party Talks 

are desirable. Furthermore, both leaders confirmed the importance of maintaining the 

Agreed Framework signed in October 1994 between the United States of America and 

North Korea and the Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO) as 

the most realistic and effective mechanisms for preventing North Korea from advancing 

its nuclear program. In this connection, the two leaders shared the concern and regret 

expressed by the President of the United Nations Security Council on behalf of the 

Security Council over the recent missile launch by North Korea, as well as the view 

that, North Korea's missile development, if unchecked, would adversely affect the peace 

and security of Japan, the Republic of Korea and the entire Northeast Asian region. 



 

The two leaders reaffirmed the importance of close coordination between the 

two countries in conducting their policies on North Korea, and shared the view that 

policy consultations at various levels should be strengthened. 

7. The two leaders agreed that in order to maintain and develop the free and 

open international economic system and revive the Asian economy which is facing 

structural problems, it is important that Japan and the Republic of Korea further 

strengthen their mutual cooperative relations in the economic field in a balanced 

manner while each overcomes its respective economic difficulties. For this end, the 

two leaders shared the view that they would further strengthen bilateral economic 

policy consultations as well as to further promote policy coordination between the 

two countries at such multilateral fora as the World Trade Organization (WTO), the 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC). 

President Kim appreciated the economic assistance to the Republic of Korea from 

Japan in the past in a wide range of areas including finance, investment and 

technological transfer, and explained the efforts of the Republic of Korea to resolve its 

economic problems. Prime Minister Obuchi explained the various measures for 

reviving the Japanese economy and the economic assistance which Japan is providing 

to assist in overcoming the difficulties faced by Asian economies, and expressed 

Japan's intention to continue support for the efforts being made by the Republic of 

Korea to overcome its economic difficulties. Both leaders welcomed that a basic 

agreement was reached on loans from the Export-Import Bank of Japan to the Republic 

of Korea which properly utilizes the fiscal investment and loan program. 

The two leaders sincerely welcomed that the negotiations on the new Japan-

Republic of Korea fisheries agreement, which had been a major outstanding issue 

between the two countries, had reached basic agreement, and expressed the hope 

that under the new fishing order based on the United Nations Convention on the 

Law of the Sea, relations between Japan and the Republic of Korea in the area of 

fisheries would develop smoothly. 

The two leaders also welcomed the signing of the new Japan-Republic of 

Korea Tax Convention. 

They shared the common view that they would enhance cooperation and 

exchanges in various areas including trade and investment, industrial technology, 



 

science and technology, telecommunications and exchanges between governments, 

employers and workers, and to exchange information and views on their respective 

social welfare systems at an appropriate time in the future, bearing in mind the 

probable conclusion of a Japan-Republic of Korea Agreement on Social Security. 

8. The two leaders shared the view that both Governments would cooperate 

closely on resolving various global issues which transcend national borders and which 

are becoming new threats to the security and welfare of the international community. 

They also shared the view that both countries would promote Japan-Republic of Korea 

environmental policy dialogue in order to strengthen their cooperation on various 

issues concerning the global environment, such as reducing greenhouse gas emissions 

and countermeasures against acid rain. They further shared the determination to 

promote bilateral coordination further on overseas assistance so as to strengthen their 

support for developing countries. In addition, the two leaders shared the view that both 

Governments would commence talks on concluding a Japan-Republic of Korea 

Extradition Treaty and further strengthen cooperation on countermeasures against 

international organized crime such as on illicit narcotics and stimulants. 

9. Recognizing that the foundation for effectively advancing cooperation 

between Japan and the Republic of Korea in the areas mentioned above lies not only in 

intergovernmental exchanges but also in profound mutual understanding and diverse 

exchanges among the peoples of the two countries, the two leaders shared the view that 

they would expand cultural and personnel exchanges between the two countries. 

The two leaders shared their determination to support cooperation between the 

peoples of Japan and the Republic of Korea for the success of the 2002 Soccer 

World Cup and to use the occasion of this event to further promote cultural and 

sports exchanges. 

The two leaders decided to promote exchanges among various groups and 

region at various levels in the two societies, inter alia, researchers, teachers, 

journalists, civic circles and other diverse groups. 

The two leaders decided to continue the ongoing measures to simplify visa 

requirements as a means to create a foundation on which to promote such 

exchanges and mutual understanding. The two leaders agreed that, in order to 

contribute to the expansion of exchanges and to the furthering of mutual 



 

understanding between Japan and the Republic of Korea, efforts would be made to 

enhance governmental programs for the exchange of students and youths including 

the introduction of such programs for junior and senior high school students, and 

that both Governments would introduce a working holiday program for youths of 

both countries from April 1999. Recognizing that Korean nationals residing in 

Japan could serve as a bridge for mutual exchanges and understanding between the 

peoples of Japan and the Republic of Korea, the two leaders also shared the 

determination to continue ongoing consultations between the two countries for the 

enhancement of their social status. 

The two leaders highly appreciated the significance of intellectual exchanges 

between Japan and the Republic of Korea being conducted by the concerned 

individuals and groups such as the Japan-Republic of Korea Forum and the Japan-

Republic of Korea Joint Committee to Promote Historical Research, and decided to 

continue support for such efforts. 

President Kim Dae Jung conveyed his policy of opening the Republic of 

Korea to Japanese culture. Prime Minister Obuchi welcomed this policy as 

contributing to true, mutual understanding between the peoples of Japan and the 

Republic of Korea. 

10. Prime Minister Obuchi and President Kim Dae Jung expressed their 

shared faith that the new Japan-Republic of Korea partnership towards the twenty-

first century can be enhanced to an even higher dimension through the broad-based 

participation and untiring efforts of the peoples of the two countries. The two 

leaders called on the peoples of both countries to share the spirit of this Joint 

Declaration and to participate in joint efforts to build and develop a new Japan-

Republic of Korea partnership. 

Prime Minister of Japan 

President of the Republic of Korea 

Tokyo, 8 October 1998. 
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