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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

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 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. 

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. 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. 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 
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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”, 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. 

Trên thực tế, đã có khá nhiều học giả trong và ngoài nước 

nghiên cứu 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 
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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; 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; 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. 

3.2. Nguồn tư liệu 
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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 của các tổng thống, thủ tướng, 

quan chức bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, bộ thương mại; 

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. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

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 
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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. 

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, cung cấp cái nhìn 

tương đối hệ thống và toàn diện từ góc độ sử học 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 
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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) 

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 
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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. 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; Hoàng Văn Hiển với “Quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội của Hàn Quốc (1961 - 1993) và kinh nghiệm đối với Việt Nam” 

(2008); “Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc” do Quỹ giao lưu 

quốc tế Hàn Quốc biên soạn; “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. 

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.  

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 và 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. Những công trình 

tiêu biểu 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 
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Phan Thị Anh Thư; 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; Luận văn “Quan hệ Nhật Bản – Hàn 

Quốc sau Chiến tranh lạnh” của Trần Thị Duyên; 

Nhóm thứ hai là các công trình nghiên cứu chuyên sâu về 

mối quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. 

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 thứ nhất: Nghiên cứu tổng thể về mối quan hệ Hàn 

Quốc - Nhật Bản. 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; “Bilateral 

Relationship of the Republic of Korea and Japan” (2013) của Sang - 

Yeon Kim hay “Japan’s Grand Strategy on the Korean Peninsular: 

Optimistic Realism” (2000) của Victor D. Cha…. 

Nhóm thứ hai là các công trình nghiên cứu chuyên sâu về 

mối quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

Tiêu biểu là công trình Korea’s Economic Miracle: The 

Crucial Role of Japan (1997) của tác giả Robert Castley; South 

Korea’s Rise: Economic Development, Power and Foreign Relations 

(2014) của Uk Heo và Terence Roehrig, 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) của 

Hidehiko Mukoyama. 

Nhóm 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 
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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; South Korea since 1980 (2013) của hai tác giả Uk Heo và 

Terence Roehrig.. 

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 như:; 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; Japan’s 

Yasukuni Shrine: Place of Peace or Place of Conflict? (2006) của 

William Daniel Sturgeon…  

1.3. Một số nhận xét và vấn đề 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. 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. 

- 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 
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tranh chấp lãnh thổ và qua 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. 

Việc khảo sát, đánh giá những kết quả cùng những hạn chế của các 

công trình đi trước là cơ sở để tác giả luận án tham khảo, kế thừa có 

chọn lọc các công trình này, đồng thời tiếp tục làm sáng tỏ các vấn 

đề nghiên cứu, đặt ra những cơ sở hình thành quan hệ, thành tựu, hạn 

chế, đặc điểm và tác động nhiều chiều của quan hệ kinh tế, chính trị 

Hàn Quốc – Nhật Bản.  

CHƯƠNG 2. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG QUAN HỆ KINH 

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

2.1. Các nhân tố bên ngoài 

2.1.1. Bối cảnh thế giới và khu vực Đông Á 

Cùng với bối cảnh thế giới, những chuyển biến từ bối cảnh 

khu vực từ năm 1980 đến năm 2013 cũng tác động mạnh mẽ đến mối 

quan hệ Hàn Quốc – Nhật Bản, đó là sự leo thang trở lại, hoà dịu và 

kết thúc của Chiến tranh lạnh chỉ trong vòng một thập niên; sự đối 

đầu quyết liệt về ý thức hệ nhường chỗ cho nhu cầu về môi trường 

hoà bình, ổn định để hợp tác và phát triển kinh tế đã thúc đẩy các 

quốc gia dần dần xoá bỏ những rào cản trong Chiến tranh lạnh; Sự 

suy giảm địa vị tương đối của Mỹ và sự phục hồi từng phần của Nga. 

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; xu thế khu vực hoá góp 

phần tạo tiền đề cho sự ra đời của các ý tưởng và sáng kiến hợp tác, 

liên kết khu vực và liên khu vực như sáng kiến hình thành nhóm kinh tế 

Đông Á (EAEC) hay các mô hình họp tác kinh tế ASEAN+3, hợp tác Á 

- Âu (ASEM)… Bên cạnh đó, những vấn đề nổi lên trong khu vực chưa 

được giải quyết như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, sự trỗi dậy 
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ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc hay các tranh chấp chủ quyền lãnh 

hải cũng tạo ra cơ hội và không ít thách thức cho mối quan hệ Hàn Quốc 

– Nhật Bản. 

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

CHDCND Triều Tiên 

2.1.2.1. Nhân tố Mỹ 

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 

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. 

Thứ ba, 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 

2.1.2.2. Nhân tố Trung Quốc 

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. 

Với tư cách là đồng minh thân cận của CHDCND Triều Tiên1, 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. Ngoài ra, 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. Mỹ và các nước 

đồng minh rõ ràng luôn cảnh giác với quá trình diễn biến hoà bình 

                                                           
1 Xin gọi tắt là Triều Tiên  
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của Trung Quốc, xem quốc gia này là mối đe doạ thường trực, đặc 

biệt là Nhật Bản. Ngoài ra, Trung Quốc là nhân tố có tác động đến 

quan hệ kinh tế Hàn Quốc – Nhật Bản thông qua các kênh hợp tác 

song phương và đa phương. Ngoài lý do kinh tế, Hàn Quốc cần sự hỗ 

trợ của Trung Quốc như là cầu nối để đối thoại với Triều Tiên góp 

phần giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trên bán đảo Triều Tiên. 

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 

2.2.1.3. Nhân tố Triều Tiên 

Về phía Triều Tiên, đây 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 Triều Tiên và thái độ về vấn đề 

hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. 

2.2. Các nhân tố bên trong 

2.2.1. Tiền đề quan hệ Hàn Quốc – Nhật Bản trước năm 

1980 

2.2.1.1. Về kinh tế 

Quan hệ kinh tế Hàn Quốc – Nhật Bản đã có những dấu hiệu 

tích cực từ đầu những năm 60 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, do những 

rào cản về chính trị, phải đến năm 1965, khi hiệp định bình thường 

hoá quan hệ ngoại giao giữa hai nước chính thức được ký kết, kinh tế 

mới được mở đường để phát triển mạnh mẽ hơn. Nhật Bản dần dần 

trở thành quốc gia đi đầu trong việc viện trợ và đầu tư cho Hàn Quốc, 

đồng thời có những đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nền kinh 

tế Hàn Quốc cuối thập niên 70. 
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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. 

Quan hệ chính trị giữa Triều Tiên với Nhật Bản từ năm 1910 đến 

năm 1945 là mối quan hệ đối đầu trong suốt thời gian Nhật Bản cai 

trị bán đảo Triều Tiên. Từ năm 1948 đến năm 1961, quan hệ giữa 

Hàn Quốc và Nhật Bản là mối quan hệ thù địch khi Tổng thống Hàn 

Quốc Rhee Syngman là người có lập trường chống Nhật quyết liệt. 

Tuy nhiên, mối quan hệ chính trị giữa Hàn Quốc và Nhật Bản được 

cải thiện một cách đáng kể trong suốt nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng 

thống Park Chung Hee (1961 – 1979) với việc hiệp định bình thường 

hoá quan hệ song phương Hàn Quốc – Nhật Bản được ký kết năm 

(1965). Đó là cơ sở pháp lý quan trọng nhất, đặt nền tảng cho các 

trao đổi, hợp tác và giải quyết các vấn đề chính trị sau này. 

2.2.2. 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 

2.2.2.1. Nhu cầu hợp tác từ hai phía 

Giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2013 là thời điểm cả Hàn 

Quốc và Nhật Bản phải ứng phó với rất nhiều xáo trộn về chính trị, 

kinh tế và xã hội do những tác động từ tình hình trong và ngoài nước. 

Do đó, vấn đề hợp tác song phương trở thành một nhu cầu tất yếu bởi 

các lí do chính như sau: 

Vào đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, Hàn Quốc cần đến sự 

viện trợ kinh tế của Nhật Bản để khắc phục tình trạng nợ nước ngoài 

quá lớn (chủ yếu là với Nhật Bản). Sự hỗ trợ cả về vốn, chuyển giao 

khoa học, công nghệ và đầu tư của Nhật Bản là một trong những 

nhân tố góp phần giúp Hàn Quốc phục hồi, ổn định và phát triển kinh 
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tế mạnh mẽ từ suốt thập niên 80 đến nửa đầu thập niên 90. Hơn nữa, 

sự thâm hụt thương mại trong quan hệ kinh tế Hàn Quốc – Nhật Bản 

cũng là yếu tố ràng buộc hai nền kinh tế này với nhau. Mặc dù phải 

trải qua nhiều cuộc suy thoái mang tính chu kỳ, song cho đến đầu 

những năm 2000, Hàn Quốc về cơ bản đã đạt đến địa vị quốc gia có 

nền kinh tế phát triển hàng đầu châu lục. 

Tương tự như Hàn Quốc, Nhật Bản phải trải qua nhiều biến 

cố về chính trị, kinh tế, đặc biệt là “hai thập niên mất mát” đã khiến 

địa vị kinh tế của Nhật Bản có sự suy giảm so với thời kỳ tăng 

trưởng vượt trội của quốc gia này vào những thập niên trước. Trong 

bối cảnh đó, 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. Mặc dù 

kinh tế có nhiều dấu hiệu suy thoái nghiêm trọng nhưng Nhật Bản 

vẫn là một cường quốc kinh tế đang nỗ lực tìm kiếm địa vị chính trị 

tương xứng. Ngoài ra, từ đầu thập niên 90, Nhật Bản 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 Quốc là cực kỳ cần thiết. 

Ngoài ra, Hàn Quốc và Nhật Bản còn chia sẻ chung đồng 

minh chiến lược là Mỹ, cũng như mối lo chung về an ninh, mà cụ thể 

là vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và sự trỗi dậy mạnh mẽ của chủ 

nghĩa bá quyền Trung Quốc, đã khiến hai quốc gia này thúc đẩy sự 

trao đổi, hợp tác với nhau, 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 

2.2.3.2. Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hàn Quốc 

và Nhật Bản trong quan hệ song phương 

Một trong những đặc điểm chung trong chính sách đối ngoại 
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của cả Hàn Quốc và Nhật Bản là đều có sự thay đổi linh hoạt cho phù 

hợp với bối cảnh quốc tế và nhu cầu, lợi ích quốc gia. Tuỳ theo chủ 

trương và mục tiêu của từng đời tổng thống Hàn Quốc hay thủ tướng 

Nhật Bản mà chính sách đối ngoại được hoạch định cho phù hợp. 

Tuy nhiên, những điểm chung nhất trong chính sách đối ngoại của 

hai quốc gia này đều là thắt chặt mối quan hệ đồng minh với Mỹ, mở 

rộng quan hệ với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, đồng 

thời cải thiện và nỗ lực hợp tác với nhau vì những mục tiêu và quyền 

lợi chung về kinh tế, an ninh và tìm kiếm sự đồng thuận về các vấn 

đề nảy sinh. 

CHƯƠNG 3. TIẾN TRÌNH QUAN HỆ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ  

HÀN QUỐC - NHẬT BẢN TỪ NĂM 1980 ĐẾN NĂM 2013 

3.1.Quan hệ kinh tế 

3.1.1.Thương mại song phương 

Quan hệ thương mại Hàn Quốc – Nhật Bản từ năm 1980 đến 

năm 2013 có thể chia ra làm 3 giai đoạn chính: 

Giai đoạn 1: Xuyên suốt thập niên 80 đến năm 1993. Đây là 

thời điểm  kinh tế 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. 

Giai đoạn 2: Từ đầu thập niên 1990 đến năm 1996 là thời điểm 

Hàn Quốc nỗ lực cắt giảm thâm hụt thương mại với Nhật Bản. 

Giai đoạn 3: 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. 

Giai đoạn 4: Từ đầu những năm 2000 cho đến năm 2013 là 

thời điểm mà quan hệ thương mại Hàn Quốc – Nhật Bản đứng trước 
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những thách thức to lớn từ sự nổi lên của Trung Quốc với tư cách là 

đối tác thương mại tiềm năng. 

Một trong những vấn đề lớn nhất trong quan hệ thương mại 

song phương Hàn Quốc – Nhật Bản chính là thâm hụt thương mại 

quá lớn mà phía Hàn Quốc phải chịu. Chính phủ Hàn Quốc đã và 

đang có những biện pháp nhất định để hạn chế tình trạng này.  Ngoài 

ra, để thắt chặt hơn nữa quan hệ thương mại, các FTA song phương 

Hàn Quốc – Nhật Bản và đa phương Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn 

Quốc đã và đang được xúc tiến đàm phán. Mặc dù gặp không ít trở 

ngại song nếu được ký kết thành công, các FTA này sẽ góp phần tạo 

ra một khu vực mậu dịch lớn nhất ở Đông Á. 

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. 

Làn sóng thứ hai bắt đầu từ nửa cuối thập niên 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. 

Làn sóng thứ ba diễn ra từ khoảng 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 – 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. 

3.1.3. Hỗ trợ phát triển chính thức ODA 

So với quan hệ thương mại và đầu tư, thì hỗ trợ ODA của 

Nhật Bản cho Hàn Quốc từ năm 1980 đến năm 2013 không thực sự 
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đậm nét và nổi bật. Đầu những năm 80 của thế kỷ XX, Hàn Quốc 

vẫn cần tới sự hỗ trợ ODA từ Nhật Bản để phục hồi và phát triển 

kinh tế. Tuy nhiên, đến đầu thập niên 90, khi nền kinh tế Hàn Quốc 

có nhiều bước phát triển vượt bậc, Nhật Bản dần dần cắt giảm viện 

trợ không hoàn lại và viện trợ với lãi suất thấp, thay vào đó là hỗ trợ 

về mặt kỹ thuật, và cho đến những năm 2000, quốc gia này chính 

thức đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia nhận ODA. 

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 

Kể từ đầu thập niên 90, 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, đồng 

thời nỗ lực phát triển quan hệ song phương thông qua các kênh đối 

thoại cấp cao. Song song với đó, 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 với mục đích tăng cường sự 

hiểu biết từ hai phía, củng cố quan hệ hợp tác toàn diện và giải quyết 

các tranh chấp, xung đột thông qua con đường đối thoại. 

3.2.3. Thái độ của Hàn Quốc và Nhật Bản về những vấn 

đề liên quan đến di sản quá khứ 

3.2.3.1. 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 (comfort women) cho quân đội 

Nhật Bản trong suốt thời gian bán đảo Triều Tiên bị quốc gia này đô 

hộ (1910 – 1945). Hàn Quốc từng nhiều lần kêu gọi Nhật Bản đưa ra 
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lời xin lỗi công khai và bồi thường cho các nạn nhân. Tuy nhiên, 

nhiều thập niên trôi qua, đây vẫn là vấn đề chưa thể giải quyết dứt 

điểm được, bất chấp việc chính phủ hai bên đã và đang nỗ lực để đưa 

ra những giải pháp khả thi nhất. Chủ yếu là vì những nạn nhân và 

người dân Hàn Quốc vẫn chưa cảm thấy thoả mãn với lời xin lỗi 

được Nhật Bản đưa ra. 

3.2.3.2. Những tranh cãi về ngôi đền Yasukuni giữa các 

nguyên thủ quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc 

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”. 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, nhất là với Hàn 

Quốc 

3.2.3.3. Vấn đề tranh chấp chủ quyền hòn đảo 

Dokdo/Takeshima 

Trên thực tế, vấn đề này bắt đầu bùng phát trở lại từ cuối 

những năm 70 của thế kỷ XX, nhưng thực sự căng thẳng kể từ năm 

1996, thời điểm mà cả chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đều tiến 

hành thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển (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. Tranh chấp 

Dokdo/Takeshima giữa Hàn Quốc và Nhật Bản được dự đoán là vấn 
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đề cực kỳ khó giải quyết và có tác động không nhỏ đến quan hệ song 

phương Hàn Quốc – Nhật Bản, nhất là trong bối cảnh các quốc gia 

Đông Á đang có nhiều vấn đề tranh chấp về chủ quyền lãnh hải như 

hiện nay. 

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUAN HỆ KINH TẾ, 

CHÍNH TRỊ HÀN QUỐC – NHẬT BẢN TỪ NĂM 1980 ĐẾN 

NĂM 2013 

4.1. Thành tựu và hạn chế trong quan hệ kinh tế, chính 

trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 – 2013) 

4.1.1. Thành tựu 

Trải qua hơn 30 năm hợp tác, quan hệ kinh tế, chính trị Hàn 

Quốc – Nhật Bản thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận như sau: 

(1) 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; (2) 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; (3) 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. 

4.1.2. Hạn chế 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, quan hệ kinh tế, chính 

trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 – 2013) cũng tồn tại những hạn chế 

như sau: (1) 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; (2) Quan hệ kinh tế Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 – 
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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 

Quốc quay trở lại cạnh tranh dữ dội trên một số lĩnh vực cụ thể.  (3) 

Trở ngại rõ ràng nhất trong 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); (4) Phần lớn những khúc mắc chính trị giữa Hàn 

Quốc và Nhật Bản đều liên quan đến quá khứ chiếm đóng của Nhật 

Bản trên bán đảo Triều Tiên, từ vấn đề tranh chấp đảo 

Dokdo/Takeshima, đền Yasukuni, tranh cãi về sách giáo khoa lịch sử 

hay về phụ nữ mua vui… 

4.2. Đặc điểm 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Sự thăng trầm trong mối quan hệ giữa hai nước phụ thuộc 
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khá nhiều vào ý thức chính trị cá nhân của các đời tổng thống Hàn 

Quốc, thủ tướng Nhật Bản. 

5. Quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc – Nhật Bản chịu sự 

tác động lớn của chủ nghĩa dân tộc. 

6. Quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc – Nhật Bản luôn chịu 

ảnh hưởng mạnh mẽ từ yếu tố Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên. 

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 

 Nhật Bản có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của 

Hàn Quốc. 

- 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. 

- Vấn đề thâm hụt thương mại là một trong những vấn đề có 

ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ thương mại Hàn QUốc - Nhật Bản 

- 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; Hàn Quốc cũng phần nào 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. 

- Mâu thuẫn chính trị đã trở thành đặc điểm xuyêt suốt chi 

phối những mặt tiêu cực trong quan hệ Hàn Quốc – Nhật Bản. 

4.3.2. Đối với Nhật Bản 

- Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của 

Hàn Quốc và có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đối với thị trường Hàn 

Quốc. 
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- Nhật Bản luôn muốn thông qua việc cải thiện quan hệ với 

các nước láng giềng để mang tới hình ảnh của một nước Nhật văn 

minh, hiện đại sau chiến tranh, xứng đáng là một đầu tàu kinh tế và 

quốc gia có tiếng nói trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và 

quốc tế. 

- Mối quan hệ với Hàn Quốc cũng tạo ra những ảnh hưởng 

chính trị đối với Nhật Bản, mà sự thống trị liên tục và quay trở lại 

thống trị của những chính trị gia thuộc chủ nghĩa xét lại trong đảng 

LDP là một trong những dấu ấn rõ nét nhất. 

- Quan hệ kinh tế với Hàn Quốc cũng đem lại một số vấn đề 

tiêu cực cho sự phát triển kinh tế Nhật Bản, nhất là việc Hàn Quốc 

phát triển vượt trội, quay lại cạnh tranh với chính Nhật Bản trên một 

số lĩnh vực cụ thể. 

4.3.3. Đối với khu vực Đông Bắc Á 

- 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 

- Quan hệ Hàn Quốc – Nhật Bản có tác động mạnh đến môi 

trường chính trị ở khu vực Đông Bắc Á. 

KẾT LUẬN 

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. 

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 
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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. 

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 và tâm lý chống Hàn 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. 

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. Đây vừa là vấn đề nhưng cũng là một trong những đặc 

điểm nổi bật của quan hệ Hàn Quốc – Nhật Bản. 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 
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lãi suất thấp kết thúc kể từ những năm 1980 và hợp tác kỹ thuật chấm 

dứt vào những năm 2000. 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. Về chính trị, quan hệ Hàn Quốc – Nhật 

Bản là mối quan hệ “nước đôi”, duy trì hợp tác với nhau trên nền 

tảng lợi ích chung và riêng nhưng dễ dàng bị rạn nứt bởi các tranh 

chấp và xung đột cố hữu.  

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. 

 


