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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 
Là những quốc gia cùng nằm ở khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc hiện 

tại là thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (Organisation 

for Economic Co-operation and Development – OECD), một “cường quốc 
bậc trung đang lên” đang tìm kiếm vai trò chính trị tương xứng với  vị trí 

kinh tế của mình; còn Trung Quốc - một “cường quốc toàn cầu đang nổi 
lên ” (đứng đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực, Ủy viên Thường trực Hội 

đồng Bảo an Liên Hợp Quốc) đang có tham vọng trở thành một cực quyền 

lực chi phối cục diện chính trị toàn cầu. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại 

giao ngày 24 tháng 8 năm 1992, ngay sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt. 

Và chỉ chưa đầy hai mươi năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao quan 

hệ Hàn Quốc – Trung Quốc đã phát triển rất nhanh và mạnh mẽ, đi từ “đối 
tác hữu nghị và hợp tác” (1992) lên “đối tác hợp tác trong thế kỷ XXI” 

(1998) đến “ đối tác hợp tác toàn diện” (2003) và “ đối tác hợp tác chiến 
lược” (2008). Rõ ràng đây là một cặp quan hệ với nhiều điểm bất thức hệ 

tư tưởng. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã chứng minh cho thấy đây là một 

mối quan hệ phát triển nhanh và tương đối toàn diện trong một thời gian 

ngắn. Cho đến nay, Trung Quốc là nước nhận các khoản đầu tư lớn nhất 

trong số các nước tiếp nhận đầu tư từ Hàn Quốc; đồng thời cũng đã thay 

thế Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc; cả hai 

nước đã và đang tham gia, hợp tác hiệu quả trong nhiều cơ chế đa phương.   

Mỗi quốc gia khi phát triển quan hệ đối ngoại đều xuất phát từ lợi 

ích quốc gia của mình; và việc tăng cường quan hệ với nước này hay nước 

khác chắc chắn xuất phát từ những toan tính mang tính chiến lược của mỗi 

nước. Việc Hàn Quốc – một đồng minh của Mỹ, tăng cường phát triển 

quan hệ với Trung Quốc – vốn là một địch thủ của Mỹ thời Chiến tranh 

lạnh và hiện vẫn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ; và Trung Quốc 

vốn được coi là Quốc gia bảo trợ cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

(CHDCND) Triều Tiên. Chú trọng phát triển quan hệ toàn diện với Hàn 

Quốc là những vấn đề khoa học lý thú cần luận giải. Làm rõ  những lợi 

ích của Hàn Quốc trong phát triển quan hệ toàn diện với Trung Quốc, nhận 

diện những bước đi và những bước đột phá trong mối quan hệ giữa Hàn 

Quốc và Trung Quốc trong vòng 20 năm đầu sau khi thiết lập quan hệ 

ngoại giao; phân tích, đánh giá những nhân tố chủ quan, khách quan tác 

động đến tiến trình quan hệ giữa hai nước, nhận diện những thành tựu, 
những hạn chế của mối quan hệ, phân tích luận giải những đặc điểm và 

đánh giá tác động của mối quan hệ đến từng chủ thể, đối với khu vực là 

những vấn đề khoa học lý thú.  
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Thực tế là cho đến nay, mặc dù đã có những công trình nghiên cứu 

về mối quan hệ nhìn từ chủ thế Trung Quốc, từ góc nhìn địa – chiến lược, 

nhưng chưa có một công trình nào ở Việt Nam nghiên cứu quan hệ Hàn 

Quốc – Trung Quốc một cách toàn diện, luận giải từ góc nhìn Sử học 

những vấn đề khoa hoc liên quan đến mối quan hệ giữa hai quốc gia vốn 

bị coi là đối địch (trong Chiến tranh Triều Tiên). đã phát triển rất nhanh 

cả về chất và lượng trong một thời gian chưa đầy hai thập niên. Hơn nữa, 

Hàn Quốc và Trung Quốc hiện đang là những chủ thể quan trọng trong 

quan hệ quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong hợp tác Đông 

Á nên việc nghiên cứu mối quan hệ trên còn có tính thực tế cao.  

Với nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực 

tiễn của vấn đề như trên, chúng tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Quan hệ 

Hàn Quốc - Trung Quốc từ năm 1992 đến năm 2012” làm đề tài nghiên 

cứu sinh thuộc Chuyên ngành Lịch sử thế giới, mã số 92.29.011.   

2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu  

Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của những người đi trước, 

luận án làm rõ quá trình xác lập, vận động, phát triển của mối quan hệ Hàn 

Quốc - Trung Quốc giai đoạn 1992 - 2012 trên ba lĩnh vực chủ yếu là 

chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế và một vài lĩnh vực 

khác. Trên cơ sở đó, luận án rút ra những đặc điểm nổi bật, những thành 

quả, khó khăn, thách thức và đánh giá mối tác động nhiều mặt của mối 

quan hệ này. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, luận án tập trung giải quyết 

các nhiệm vụ cơ bản sau:  

- Phân tích những nhân tố tác động đến quan hệ Hàn Quốc - Trung 

Quốc giai đoạn 1992 - 2012. 

- Trình bày một cách hệ thống quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc trên 

lĩnh vực chính trị ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế và một số lĩnh 

vực khác giai đoạn 1992 – 2012. 

-  Phân tích đánh giá những thành tựu, hạn chế, rút ra những đặc điểm 

của quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc giai đoạn 1992 – 2012; đồng thời 

làm rõ những tác động của mối quan hệ này đối với từng chủ thế, đối với 

khu vực Đông Á và cục diện địa – chiến lược khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương.  

3. Phạm vi nghiên cứu và nguồn tư liệu 

3.1. Phạm vi nghiên cứu 
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Về mặt thời gian, trọng tâm nghiên cứu tập trung cho tiến trình quan 

hệ Hàn Quốc - Trung Quốc và những vấn đề liên quan trong khoảng thời 

gian từ năm 1992 – là năm hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ 

và thiết lập quan hệ ngoại giao đến năm 2012 – là năm mối quan hệ tròn 

hai mươi năm.  

Ngoài ra, để thấy rõ sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ từ 

sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, vấn đề quan hệ hai nước 

thời gian trước năm 1992, đặc biệt là thời kỳ Chiến tranh lạnh cũng được 

đề cập. 

Về mặt không gian: Luận án tập trung nghiên cứu các vấn đề trong 

quan hệ song phương giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Bên cạnh đó, không 

gian bên ngoài của mối quan hệ luôn có tác động đến mối quan hệ cũng 

được phân tích, làm rõ.  

Về mặt nội dung, Đề tài phân tích, luận giải tiến trình quan hệ song 

phương giữa Hàn Quốc và Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Về chính trị - 

ngoại giao, tập trung vào các khía cạnh chính là về chính sách đối ngoại 

song phương, vấn đề Triều Tiên, các vấn đề trong khu vực và yếu tố Mỹ, 

Nhật Bản trong chính sách ngoại giao song phương. Về an ninh - quốc 

phòng, đánh giá những tác động nhiều chiều của mối quan hệ đến tình 

hình an ninh khu vực. Về kinh tế, tập trung và các khía cạnh chính là 

thương mại song phương, các vấn đề liên quan tới xuất - nhập khẩu, đầu 

tư trực tiếp (FDI). Về các lĩnh vực khác, chủ yếu đánh giá sự thay đổi 

trong hơn 20 năm giữa Hàn Quốc và Trung Quốc...  

3.2. Nguồn tư liệu 

Để thực hiện được luận án, tác giả đã tham khảo và sử dụng các 

nguồn tư liệu sau đây: 

- Các văn kiện của Chính phủ, cơ quan hành chính các cấp, các tổ 

chức chính trị - xã hội Trung Quốc và Hàn Quốc liên quan đến các hoạt 

động chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

- Các sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình, các đề tài luận 

án của các nhà nghiên cứu, học giả Việt Nam và nước ngoài có liên quan 

trực tiếp đến luận án. 

- Các công trình đăng trên những tạp chí chuyên ngành trong nước 

và nước ngoài (Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc...), các cơ quan thông 

tấn như Hãng Thông tấn Hàn Quốc (Yonhap News Agency), Thông tấn 

xã Việt Nam (TTXVN).... 
- Các tài liệu khai thác từ các trang website như: Quỹ Hàn Quốc - 

Korea Foundation (http://www.en.kf.or.kr); KIEP (Korea Institue for 

http://www.en.kf.or.kr/
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International Economic Policy); dữ liệu ngân hàng thế giới 

(https://data.worldbank.org)... 

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận  

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn 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 và nghiên cứu lịch sử thế giới để phân tích, đánh giá, luận 

giải và nhận định về về mối quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc từ năm 1992 

đến 2012. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 
Luận án được hoàn thành với việc áp dụng phương pháp lịch sử và 

phương pháp logic. Với phương pháp lịch sử, đề tài sẽ xem xét và trình 

bày quá trình phát triển quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc theo một trình 

tự liên tục về thời gian, trong mối liên hệ với bối cảnh, các sự kiện quốc 

tế, khu vực và trong mỗi nước; làm rõ điều kiện phát triển và biểu hiện 

của mối quan hệ. Với phương pháp logic, quan hệ song phương được xem 

xét, dưới dạng tổng quát, nhằm tìm ra bản chất, khuynh hướng, quy luật 

vận động của các sự kiện trong các mối quan hệ trên. 

Ngoài ra, luận án còn sử dụng một số phương pháp liên ngành của 

các ngành Quan hệ quốc tế, Khu vực học, Địa - Chính trị như các phương 

pháp phân tích hệ thống, phân tích chiến lược, thống kê, đối chiếu, so 

sánh... 

5. Đóng góp của đề tài: 

5.1. Về mặt khoa học  

- Trên cơ sở phân tích phân tích, luận giải những nhân tố tác động 

đến quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc từ năm 1992 đến năm 2012, luận án 

tái hiện một cách hệ thống bức tranh tổng thế quan hệ giữa hai nước trên 

một số lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế 

và một số lĩnh vực khác, xuất phát chủ thể quan hệ từ phía Hàn Quốc với 

góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam. 

- Luận án làm rõ đặc điểm, thành tựu, hạn chế của mối quan hệ 

và chỉ ra những tác động của mối quan hệ này đối với từng chủ thế và đối 

với khu vực cũng như cán cân quyền lực khu vực từ góc độ địa-chiến lược.  

5.2. Về mặt thực tiễn  

- Ở một mức độ nhất định, luận án sẽ là một cứ liệu cho các nhà 

hoạch định chính sách ở Việt Nam trong việc đúc rút những kinh nghiệm 

https://data.worldbank.org)/
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nhằm thúc đẩy quan hệ giữa đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và 

đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời tăng cường 

hợp tác giữa ba nước trong các vấn đề hợp tác của khu vực Đông Á.  

- Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho công 

tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở Đại học Huế và các trường đại học, 

cao đẳng, học viện, viện, trung tâm nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực 

như Lịch sử thế giới hiện đại, Quan hệ quốc tế ở châu Á - Thái Bình 

Dương, Khu vực học, Quan hệ quốc tế của Hàn Quốc, Trung Quốc... cùng 

những ai quan tâm đến quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc trong giai đoạn 

hiện nay. 

6. Bố cục của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, bố cục 

của luận án gồm 4 chương như sau 

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu 

Chương 2: Các nhân tố tác động đến quan hệ Hàn Quốc - Trung 

Quốc giai đoạn 1992 - 2012  

Chương 3:Những nội dung chủ yếu trong quan hệ Hàn Quốc - 

Trung Quốc giai đoạn 1992 – 2012  

Chương 4: Nhận xét về quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc giai 

đoạn 1992 - 2012  

 

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 chính sách đối ngoại và quan hệ 

quốc tế của Hàn Quốc và Trung Quốc 

 Hàn Quốc với khu vực Đông Á sau chiến tranh lạnh và quan hệ 

Việt Nam – Hàn Quốc” do Nguyễn Hoàng Giáp chủ biên, xuất bản bởi 

nhà xuất bản(nxb) Chính trị Quốc gia vào năm 2009. Ngoài các tác phẩm 

kể trên, các tác phẩm liên quan đến các vấn đề mang tính tổng quan về 

quan hệ song phương Hàn Quốc – Trung Quốc ở Việt Nam còn có nhiều 

tác phẩm tiêu biểu khác như “Hàn Quốc trước thềm thế kỉ XXI” Do Dương 

Phú Hiệp và Ngô Xuân Bình chủ biên, nxb Thống Kê, Hà Nội,1999; 

“Chính trị khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh lạnh” Do Trần Anh 

Phương chủ biên năm 2007; Hoàng Văn Hiển với “Quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961 – 1993) và kinh nghiệm đối với Việt 
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Nam”(2010)… Và một số bài báo được in trên các tạp chí chuyên ngành 

như “Nhận diện trật tự quyền lực ở Đông Á hiện nay” của Nguyễn Hoàng 

Giáp (Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 4(110) 2010); “Thách thức an ninh phi 

truyền thống tại Đông Bắc Á trong thập niên đầu thế kỉ XXI và dự báo 

trong 10 năm tới” của Vũ Thị Mai ( Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 9(139), 

2012… 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc 

 Công trình tiêu biểu và có liên quan đến nghiên cứu này nhất đó 

chính là Luận văn thạc sĩ của Phạm Văn Khải, Đại học Quốc gia Hà Nội,” 

Quan hệ Trung Quốc – Hàn Quốc (1992 – 2012)” (2015). “Khái luận về 

kinh tế - chính trị Hàn Quốc” được biên dịch bởi Khoa Đông Phương học, 

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, hiệu đính bởi Lưu Tuấn 

Anh, Nxb Đại Học Quốc gia hà Nội năm 2016. Có thể kể đến như: “quan 
hệ Trung – Hàn”, tài liệu tham khảo ngày 16-11-1998; “Tuyên bố chung 

Hàn Quốc – Trung Quốc” Tài liệu tham khảo đặc biệt ngày 17-11-1998; 

“Hàn Quốc bất hòa với Mỹ, thân thiện với Trung Quốc”, tài liệu tham 

khảo đặc biệt ngày 25-07-2006; “Sự thay đổi địa chính trị Châu Á – Thái 

Bình Dương và ảnh hưởng đối với Trung Quốc” (2012) Tài liệu tham 

khảo đặc biệt số 290/TTX-ĐN 

1.1.3. Các công trình nghiên cứu ấn phẩm đề cập trực tiếp đến 

quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc trên các lĩnh vực 

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

– Trung Quốc và các công trình chuyên biệt liên quan đến các mảng, vấn 

đề trong mối quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị, 
ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế và các lĩnh vực khác. Những công 

trình này tiêu biểu như: “Hàn Quốc với khu vực Đông Á, sau Chiến tranh 
lạnh” (2009), Nguyễn Hoàng Giáp chủ biên, nxb Chính trị Quốc gia; “Thế 

kỷ 21 – Thế kỷ của Trung Quốc” (2008) của Oded Shenkar được dịch bởi 

Tuyết Tùng, Kiến Văn, Nxb Văn hóa thông tin; Dương Quốc Anh (Sưu 

tầm và dịch), 2008, “Mấy vấn đề trong ngoại giao Trung Quốc”, Tạp chí 

nghiên cứu Đông Bắc Á số 1 (83), đặc biệt là tác phẩm khác của Ezra 

F.Vogel  cùng với Kim Byung – kook là “Kỷ nguyên Park Chung Hee và 
quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc” (2017), nxb Thế giới, Tác 

phẩm “Báo cáo phát triển kinh tế và cải cách thể chế phát triển Trung 
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Quốc: 30 năm cải cách mở cửa Trung Quốc (1978 – 2008)” Do Trâu 

Đông Đào chủ biên, in bởi Nxb Chính trị Quốc gia năm 2010… 

1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

Ngoài các tác phẩm kể trên đã được xuất bản và dịch sang tiếng Việt, 

vẫn còn rất nhiều các công trình khác được viết bởi các nhà nghiên cứu 
nước ngoài về quan hệ song phương nổi bật như: “Quan hệ Trung Hàn 

đương đại”, Nxb Khoa học Xã hội Trung Quốc xuất bản năm 1998 do Lưu 
Kim Chất, Trương Mẫn Thu, Trương Triều Minh đồng chủ biên… Về phía 

Hàn Quốc, một số công trình tiêu biểu như :The Role of China in Korean 

Unification” của Son Dae Yeol, 2003; Zhaoyang Zhang với”Conutry- 
specific Factors and the Pattern of Intra-Industry Trade in China’s 

Manufacturing”(2003), do KIEP tài trợ;Hongshik Lee, Hyejoon Im, Inkoo 

Lee, Backhoon Song và Soonchan Park với tác phẩm “ Economic Effects 

of a Korea – China FTA and Policy Implications”… 

1.3.  Nhận xét về các kết quả nghiên cứu và vấn đề tiếp tục đặt ra 

cho luận án 

 Thứ nhất, tuy có khá nhiều bài viết và một số công trình đề cập đến 

quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc Sau Chiến tranh lạnh, nhưng gần như 

chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về mối 

quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực một cách thấu đáo và theo cách 

nhìn của Sử học. 

Thứ hai, do mục đích và góc độ nghiên cứu khác nhau nên các công 

trình, bài viết khai thác vấn đề trên nhiều góc độ Địa - Chính trị; Quan hệ 

quốc tế; Chính trị học; Khu vực học; Quan hệ kinh tế quốc tế… Các công 

trình Sử học chưa có nhiều, nếu không gọi là “thiếu vắng” và cần có sự 

“khoả lấp” với sự tiếp tục “vào cuộc” của các nhà nghiên cứu Sử học.  

Thứ ba, còn khá nhiều vấn đề trong quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc 

Sau Chiến tranh lạnh cần có sự bổ sung hoặc nghiên cứu sâu hơn 

Thứ tư, do bị chi phối bởi ý thức hệ, quan điểm giai cấp, có những 

sự kiện trong quan hệ được nhìn nhận theo những lăng kính khác nhau, 

thậm chí đối lập nhau do sự khác biệt về ý thức hệ xã hội. Chính vì vậy 

cần có sự phân tích, đánh giá, trao đổi trong tính độc lập của những nhà 

nghiên cứu tiếp theo, trong đó có tác giả Đề tài nghiên cứu khoa học. 

Cuối cùng, với các công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành 

lịch sử, luôn cần có một khoảng thời gian “bước đệm” để có thể đưa ra 

những nhìn nhận đánh giá mang tính khách quan và tổng thể với các đối 
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tượng chủ thể. Đây là yếu tố để phân biệt ngành lịch sử và các chuyên 

ngành nghiên cứu khoa học khác. 
 

CHƯƠNG 2.  

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ HÀN QUỐC – 

TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1992 -2012 

2.1. Nhân tố khách quan 

2.1.1. &2.1.2. Bối cảnh quốc tế và khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương 
Cùng với bối cảnh thế giới, những chuyển biến từ bối cảnh khu vực 

từ năm 1980 đến năm 2012 cũng tác động mạnh mẽ đến mối quan hệ Hàn 

Quốc – Trung Quốc, 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; 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… 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 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 

– Trung Quốc. 

2.1.3. Tác động từ nhân tố Mỹ, Nhật Bản và CHDCNH Triều Tiên 

đến mối quan hệ Hàn - Trung  
2.1.3.1. Nhân tố Mỹ 

Có thể nói, sự điều chỉnh chiến lược trong chính sách “xoay trục” 

của Mỹ ở khu vực CA - TBD, cùng với tiềm lực sẵn có, sự hiện diện của 

Mỹ tại đây “sẽ tác động không nhỏ đến quan hệ giữa các nước lớn, cũng 
như làm cho các cuộc cạnh tranh ở đây trở nên gay gắt và quyết liệt hơn 

bao giờ hết, điều này tác động mạnh mẽ đến quá trình hoạch định chính 

sách đối ngoại của Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh chuyển tiếp thế hệ 
lãnh đạo mới của Trung Quốc ”. Ngoài ra, chính sách này rõ ràng đã và 

đang đặt các nước lớn có lợi ích chiến lược trong khu vực rơi vào sự tranh 

giành ảnh hưởng quyết liệt, tác động không nhỏ tới sự điều chỉnh chiến 

lược của Trung Quốc trong mối quan hệ với Hàn Quốc. 

2.1.3.2. Nhân tố Nhật Bản 
Là một cường quốc kinh tế, sau Chiến tranh lạnh, Nhật Bản có những 

điều chỉnh chính sách để khẳng định vị trí chính trị, quân sự ở khu vực và 
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trên trường quốc tế. Sách Xanh ngoại giao nước này năm 2002 khẳng 

định: “Hòa bình và thịnh vượng của Nhật Bản chắc chắn gắn liền với hòa 
bình và thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và của thế 

giới”. Việc Nhật Bản ủng hộ yêu cầu của Mỹ đòi EU tiếp tục lệnh cấm vận 

vũ khí đối với Trung Quốc đã bị Trung Quốc phản đối quyết liệt làm phương 

hại đến quan hệ hai nước. Đối với Hàn Quốc, trong nhiều thập niên  qua, 

kể cả khi đã ký kết Hiệp định bình thường hóa quan hệ (1965), giữa Nhật 

Bản và Hàn Quốc vẫn luôn tồn tại những bất đồng, nhận thức rõ điều đó, 

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 không vui” của quá khứ, đồng thời nỗ lực phát triển 

quan hệ song phương thông qua các kênh đối thoại cấp cao. 

2.1.3.3. 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 Trung Quốc. 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. Nhân tố chủ quan  

2.2.1. Quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc trước năm 1990 

Trên cơ sở “kế thừa nền tảng khá tốt đẹp từ thời Chun Doo Hwan”, 

cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, Tổng thống kế nhiệm Roh Tae-woo đã 

xác lập chính sách “Ngoại giao phương Bắc” Mục tiêu cuối cùng của 

chính sách “ngoại giao phương Bắc” chính là phải giải quyết vấn đề thống 

nhất hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên, nhưng để thực hiện chính 

sách này, trước tiên phải giải quyết vấn đề bình thường hóa quan hệ với 

các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô và Trung Quốc, do đó phát triển 

quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc luôn là ưu tiên hàng đầu trong 

chính sách đối ngoại của Hàn Quốc thời kỳ này.  

Chính phủ Kim Dae-Jung tích cực khởi xướng xây dựng cơ chế an 

ninh đa phương Đông Bắc Á, từng bước điều chỉnh chính sách ngoại giao 

với Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Nga, tăng cường “ngoại giao phối hợp tứ 

cường” (tứ cường: Mỹ, Nhật, Nga, Trung Quốc). Tích cực và coi trọng 

phát triển quan hệ với Trung Quốc là một mắt xích quan trọng. Đến thời 

Tổng thống Lee Myung-Bak, ông có khuynh hướng bảo thủ, chủ trương 

đường lối cứng rắn hơn với Bắc Hàn, khôi phục quan hệ thân thiết với 

Hoa Kỳ và đề cao kinh tế thị trường tự do. Một trong những chính sách 



10 
 

“ngoại giao thực dụng” của Lee Myung-Bak là phát triển quan hệ đối tác 

hợp tác chiến lược với Trung Quốc. Coi trọng và tăng cường phát triển 

quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại 

của Lee Myung-Bak. 

2.2.2. Chính sách ngoại giao phương Bắc và dấu ấn các nguyên thủ 

Hàn Quốc 

Đối với Hàn Quốc, chiến lược ngoại giao của Trung Quốc tập trung 

vào các điểm chính sau: Thi hành chính sách láng giềng thân thiện, tăng 

cường hợp tác kinh tế, chính trị, giao lưu văn hóa, khoa học, thúc đẩy kinh 

tế khu vực phát triển; đối với các vấn đề hợp tác chung, Trung Quốc sẽ 

tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều 

Tiên, tiến tới xây dựng các cơ chế hòa giải hai miền, đảm bảo an ninh khu 

vực Đông Bắc Á; không ngừng mở rộng ảnh hưởng, thông qua phát triển 

hợp tác kinh tế và chính trị để lôi kéo Hàn Quốc, làm suy giảm sự ảnh 

hưởng của Mỹ ở khu vực CA - TBD. Với khu vực Đông Bắc Á, Trung 

Quốc đặt mục tiêu xây dựng khu vực ổn định về chính trị - an ninh, loại 

bỏ các nguy cơ đối với an ninh khu vực; tăng cường quan hệ kinh tế, 

thương mại đa phương và song phương, tiến tới phá thế kiềm chế của liên 

minh Mỹ - Nhật - Hàn, thiết lập các cơ chế đối thoại hợp tác Trung - Nhật 

- Hàn, thúc đẩy xu thế hòa dịu và chủ động phát huy vai trò chủ đạo của 

Trung Quốc trong các vấn đề khu vực. 

Rõ ràng trong nỗ lực tập trung khai sức mạnh tổng hợp quốc gia và 

tranh thủ thời cơ lôi kéo các nước nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược 

sớm trở thành một cực quyền lực chi phối cục diện chính trị toàn cầu của 

Trung Quốc, Hàn Quốc có một vị trí quan trọng. 

2.3. Tiểu kết 

Từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới chứng kiến vai trò vượt 

trội của Mỹ trên phạm vi toàn cầu, trở thành siêu cường duy nhất của thế 

giới. Song bước sang thế kỷ XXI với những thành tựu của khoa học - kỹ 

thuật và công nghệ và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ khắp nơi 

làm cho nhiều nước và khu vực vươn lên trở thành các trung tâm kinh tế, 

chính trị mới của thế giới mà điển hình là Trung Quốc. Trước những biến 

đổi nhanh chóng của cục diện thế giới và khu vực, các nước đã và đang 

có những điều chỉnh chiến lược nhằm thích ứng với bối cảnh, tình hình 

mới. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương với vị trí địa chính trị chiến 

lược của mình đã trở thành địa bàn cạnh tranh khốc liệt nhất giữa các 
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nước lớn, nổi bật là Mỹ và Trung Quốc. Với chính sách xoay trục sang 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong hai nhiệm kỳ liên tiếp của Tổng 

thống Mỹ Barack Obama, Trung Quốc không thể làm ngơ và buộc phải 

điều chỉnh lại chính sách đối ngoại của mình, trong đó ưu tiên cho chính 

sách ngoại giao láng giềng nhằm tạo cơ sở để gia tăng ảnh hưởng của 

mình ở khu vực và hy vọng kiềm chế được sự ảnh hưởng của Mỹ tại đây. 

Là quốc gia láng giềng có vị trí địa chính trị chiến lược quan trọng, 

do đó Hàn Quốc khó có thể tách khỏi chiến lược lôi kéo của Trung Quốc. 

Lịch sử lâu đời giữa hai quốc gia cũng gắn kết chặt chẽ hai quốc gia với 

nhau trong nhiều vấn đề lịch sử, văn hóa, chính trị, giáo dục, điều này đã 

tác động không nhỏ tới quan hệ giữa hai quốc gia kể từ khi bình thường 

hóa quan hệ năm 1992. Mặt khác, để thực hiện mục tiêu cuối cùng là thống 

nhất hòa bình bán đảo Triều Tiên thì Hàn Quốc cũng cần tranh thủ sự ủng 

hộ của Trung Quốc trên lĩnh vực chính trị và tận dụng tốt cơ hội trong 

quan hệ văn hóa – xã hội để quảng bá văn hóa, xuất khẩu văn hóa, thâm 

nhập và chiếm lĩnh thị trường văn hóa bản địa Trung Quốc để góp phần 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cùng cố quan hệ hai nước. Bên cạnh những 

lợi ích mà Trung Quốc đem lại Hàn Quốc phải đối diện với những thách 

thức không hề nhỏ để cân bằng quan hệ với các nước lớn, đặc biệt là quan 

hệ đồng minh Hàn –Mỹ. 

 

CHƯƠNG 3.  

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG QUAN HỆ HÀN QUỐC – 

TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1992  - 2012 

3.1. Về lĩnh vực an ninh – chính trị 

3.1.1. Vài nét chính về tiến trình quan hệ chính trị - ngoại giao Hàn 

Quốc – Trung Quốc giai đoạn 1992 - 2012 

Ngày 27/9/1992, Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo lần đầu tiên 

thăm chính thức cấp nhà nước tới Trung Quốc. Sau đó hai bên đã ra Thông 

cáo chung nhấn mạnh: “phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước 

không chỉ phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước, mà còn có 

lợi cho khu vực CA -TBD, góp phần vào sự hòa bình, ổn định và phát triển 
của thế giới”. Tới tháng 7 và tháng 9/1993, lần lượt Hàn Quốc và Trung 

Quốc cho mở Tổng lãnh sự quán của mình tại hai thành phố lớn là Busan 

và Thượng Hải. 
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 Sau năm 2002, quan hệ chính trị, ngoại giao Hàn - Trung tiếp tục 

được tăng cường, mở rộng, tần suất các chuyến thăm viếng lẫn nhau của 

lãnh đạo cấp cao hai nước được tiến hành một cách dày đặc..  

Tháng 5/2008, Tổng thống Lee Myung-bak sang thăm Trung Quốc 

và hai bên đã thống nhất nâng quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc từ “đối 
tác hợp tác toàn diện” lên “đối tác hợp tác chiến lược” nhằm đẩy mạnh 

trao đổi giữa hai nước trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh - chính trị, 

kinh tế và văn hóa - xã hội..  

3.1.2. Các vấn đề trong khu vực 

 Ngoài quan hệ song phương giữa hai quốc gia, Hàn Quốc và 

Trung Quốc cũng có rất nhiều mối liên hệ và xung đột lợi ích cũng như 

vai trò trong các vấn đề chung của khu vực. Nổi bật nhất trong đó là về 

vấn đề CHDCND Triều Tiên trong quan hệ hai nước. Việc thống nhất hai 

miền bán đảo Triều Tiên hay vấn đề Hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên là một 

trong những xung đột lợi ích lớn nhất với chính sách của hai quốc gia 

trong giai đoạn 20 năm hợp tác phát triển. Hàn Quốc và Trung Quốc đều 

nhắm đến những mục đích khác nhau trong vấn đề này, dẫn đến việc dù 

cả hai luôn cố gắng để giải quyết vấn đề Triều Tiên trong các cuộc gặp đa 

phương hay đàm phán, nhưng lại không đưa ra được một kết thúc chung 

cho vấn đề Triều Tiên.  

Bên cạnh đó nhưng xung đột trong vấn đề biển Hoa Đông, Đảo đá 

Socatra hay yếu tố Mỹ, Nhật trong quan hệ hai bên cũng khiến cho quan 

hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước có nhiều căng thẳng hoặc những 

sự lạnh nhạt trong quan hệ hai bên kể từ khi bình thường hóa quan hệ. 

3.1.3. Về lĩnh vực an ninh quốc phòng 

Trung Quốc tích cực phối hợp với Hàn Quốc thúc đẩy thiết lập cơ 

chế giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua đàm phán sáu bên 

gồm: Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc. Hội 

nghị sáu bên lần thứ hai được tổ chức vào tháng 2 năm 2004 đã đưa ra 

“Tuyên bố chủ tịch”. 

Hợp tác an ninh tài chính: sau cuộc khủng hoảng tài chính ở khu 

vực Đông Nam Á năm 1997, làm cho nhận thức của các quốc gia Đông 

Á thay đổi. Các nước đều nhận thấy chỉ thông qua hợp tác khu vực, thiết 
lập một tổ chức hợp tác tài chính khu vực mới có thể phòng ngừa và giải 

quyết các cuộc khủng hoảng tài chính mang tính liên quốc gia như vậy. 
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Hợp tác an ninh môi trường sinh thái: Để kiểm soát và duy trì môi 

trường trong sạch cả trên đất liền và vùng biển chung của hai nước, Trung 

Quốc ngày càng hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi 

trường. Đầu tiên, thông qua hợp tác công nghiệp, nhập khẩu các thiết bị 

kiểm soát ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường của Hàn Quốc, cũng 

như các hội thảo nghiên cứu khoa học về môi trường, Trung Quốc nỗ lực 

tăng cường trao đổi thông tin, giải pháp kiểm soát hiệu quả bảo vệ môi 

trường với Hàn Quốc. 

Hợp tác quốc phòng: Trung Quốc tăng cường trao đổi và hợp tác 

quốc phòng với Hàn Quốc thông qua các chuyến thăm, làm việc của Bộ 

trưởng Quốc phòng hai nước và tăng cường các hoạt động giao lưu học 

thuật quân sự hai bên. Tháng 7 năm 2011, Bộ trưởng Quốc phòng Trung 

Quốc Lương Quang Liệt cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim 

Kwan-Jin đồng ý thiết lập đối thoại chiến lược quốc phòng cao cấp, lần 

đầu tiên đưa ra Thông cáo chung nhấn mạnh: “hai bên đồng ý thiết lập cơ 

chế đối thoại chiến lược quốc phòng, tiến hành hình thức thăm hỏi lẫn 

nhau vào năm tiếp theo”, “ từ năm 2012 trở đi, Bộ Quốc phòng hai nước 

sẽ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho nước kia và từng bước mở rộng 

hợp tác giao lưu lĩnh vực đào tạo quân sự” 

3.2. Về lĩnh vực kinh tế 

Tính từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến cuối năm 2002, tổng 

thâm hụt thương mại tích lũy của Trung Quốc với Hàn Quốc là hơn 73 tỷ 

USD. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến biên độ thâm hụt thương mại của 

Trung Quốc tăng là vì: Thứ nhất, do sự tăng trưởng quá nóng của nền 

kinh tế Trung Quốc và làn sóng đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Hàn 

Quốc vào Trung Quốc tăng nhanh dẫn đến việc Trung Quốc ngày càng 

mở rộng nhập khẩu từ Hàn Quốc. Thứ hai, hàng rào thương mại mang 

tính kỹ thuật mà Hàn Quốc đặt ra làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình 

thâm nhập của hàng hóa Trung Quốc vào Hàn Quốc gây cản trở việc trao 

đổi thông thường 

quan hệ Trung – Hàn giai đoạn (2002 – 2012) đạt được nhiều chuyển 

biến tích cực trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điểm sáng nổi bật nhất vẫn 

là quan hệ kinh tế khi kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng 

cao, năm 2010 đánh dấu mốc trong lịch sử thương mại song phương khi 

lần đầu tiên vượt ngưỡng 200 tỷ USD. Điều này cho thấy Trung Quốc đã 

tận dụng tốt cơ hội để tranh thủ vốn, công nghệ cho quá trình phát triển 

kinh tế ở giai đoạn trước, ngoài ra cũng thể hiện sự chủ động và nhạy bén 
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của doanh nghiệp Trung Quốc khi họ biết khai thác những lợi thế từ thị 

trường Hàn Quốc (FTA giữa Hàn Quốc với Mỹ, EU) để sớm vươn ra thế 

giới. 

Có thể nhận thấy, thông qua chiến lược phát triển quan hệ thương 

mại song phương làm tăng tính tùy thuộc lẫn nhau, Trung Quốc đã đưa 

quan hệ với Hàn Quốc tiến thêm sang các lĩnh vực hợp tác mới mẻ khác 

mà trước đây được xem là nhạy cảm, khó chạm đến. Thông qua đó cho 

thấy một Trung Quốc ngày càng tự tin, thể hiện vai trò muốn làm chủ cuộc 

chơi. Để tận dụng tốt thời cơ mà không bị rơi vào thế lưỡng nan trong 

hoàn cảnh bị lôi kéo giữa các nước lớn đòi hỏi Hàn Quốc phải duy trì được 

chính sách đối ngoại linh hoạt, cân bằng đồng thời phải nâng cao được 

tiềm lực quốc gia cho mình. 

3.3. Các lĩnh vực khác 

Sự trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế đã tạo điều kiện để Trung Quốc gia 

tăng phát triển quan hệ với Hàn Quốc. Thông qua quan hệ thương mại, 

đầu tư không ngừng được mở rộng và phát triển, Trung Quốc từng bước 

thúc đẩy quan hệ chính trị - ngoại giao, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc 

phòng và hợp tác khoa học công nghệ với Hàn Quốc đi vào chiều sâu. Sự 

phát triển trải rộng trên nhiều lĩnh vực hợp tác trong quan hệ Trung - Hàn, 

ngoài lĩnh vực chủ chốt là kinh tế, thì những giá trị văn hóa và yếu tố giáo 

dục, khoa học công nghệ đã giúp gắn kết hơn nữa quan hệ song phương 

không chỉ ở cấp độ quốc gia hay giữa hai nhà nước mà còn ở chính mong 

muốn của người dân hai quốc gia. 

3.4. Tiểu kết 

1. Châu Á - Thái Bình Dương  với vị trí địa chính trị chiến lược của 

mình đã trở thành địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng quyết liệt giữa các nước 

lớn trên thế giới, đặc biệt là từ khi Barack Obama được bầu làm Tổng 

thống Mỹ và đưa ra chính sách xoay trục sang khu vực đặc biệt quan trọng 

này. Đứng trước bối cảnh đó, Trung Quốc buộc phải điều chỉnh lại chính 

sách đối ngoại quốc gia, nhất là chính sách ngoại giao láng giềng thân 

thiện, tạo cơ sở cho chiến lược gia tăng ảnh hưởng  ở khu vực và kiềm chế 

sự ảnh hưởng của Mỹ tại đây. Là một quốc gia láng giềng, Hàn Quốc giữ 

một vị trí trọng yếu trong chiến lược an ninh quốc gia, cũng như đảm bảo 

cho sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, vì vậy Hàn Quốc được coi là 

địa bàn cạnh tranh chiến lược trong quá trình phát triển của Trung Quốc. 

Ngoài ra, để thực hiện mục tiêu cuối cùng là thống nhất hòa bình bán đảo 
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Triều Tiên, Hàn Quốc cũng cần tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc trên 

lĩnh vực chính trị và tận dụng mối quan hệ thương mại với Trung Quốc 

để tăng trưởng kinh tế. Rõ ràng, sự gần lại của Hàn Quốc và Trung Quốc 

là “sự kết duyên tự nguyện” xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc trong 

một thế giới đang không ngừng thay đổi 

 2. Đối với Hàn Quốc, quan hệ với Trung Quốc ngày càng phát 

triển sẽ hứa hẹn một viễn cảnh tốt đẹp trong hoạt động trao đổi thương 

mại cũng như đảm bảo duy trì ổn định hơn các cơ chế đối thoại, kiểm soát 

tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên khi Trung Quốc đóng vai trò là 

người trung gian, song một thách thức không nhỏ đang đặt ra cho Hàn 

Quốc là phải đối diện với bài toán cân bằng quan hệ giữa hai nước lớn Mỹ 

và Trung Quốc.  

3. Sự gia tăng và phát triển trong quan hệ ngoại giao, hợp tác văn 

hóa của hai nước Hàn - Trung, sẽ có những tác động nhất định không chỉ 

đối với bản thân mỗi nước mà còn tác động tới cả khu vực Đông Á. Sự 

gia tăng và phát triển quan hệ Hàn - Trung  sẽ góp phần quan trọng vào 

việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp tích cực vào việc thúc 

đẩy quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế, giao lưu, hợp tác văn hóa khu 

vực, nhưng đồng thời sẽ tạo ra nguy cơ gây chia rẽ, xung đột ở khu vực 

khi sự tranh giành, lôi kéo càng trở nên gay gắt giữa các nước lớn. 

4. Có thể nói, trong suốt hơn 20 năm từ khi hai nước Hàn - Trung 

chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mối quan hệ này ngày 

càng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp và thu được nhiều thành quả quan 

trọng trên hầu hết các lĩnh vực hợp tác cho dù vẫn còn những tồn tại, khác 

biệt. Từ các nhân tố thuận lợi cũng như khó khăn trong thời gian qua có 

thể nhận thấy” xu hướng hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo” trong 

quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc thời gian tới. 

 

CHƯƠNG 4. 

MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUAN HỆ HÀN QUỐC – TRUNG 

QUỐC GIAI ĐOẠN 1992 – 2012 

4.1. Những thành tựu đạt được trong quan hệ hợp tác Hàn Quốc 

– Trung Quốc từ năm 1992 đến năm 2012 

Về chính trị, ngoại giao, Thứ nhất, quan hệ chính trị giữa Hàn Quốc 

và Trung Quốc đã vượt qua rất nhiều trở ngại trong quan hệ song phương 
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trong thời gian hai thập niên qua, phát triển  lên từ một "quan hệ hợp tác 

" vào năm 1997 thành "đối tác toàn diện" vào năm 2003 và bây giờ là một 

"đối tác chiến lược toàn diện" từ năm 2008. Thứ hai, cả hai đã đạt được 

nhiều tiếng nói chung trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp khu vực 

và vấn đề quốc tế. Thứ ba, sau cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo 

Triều Tiên, Trung Quốc lại một lần nữa cho thấy vị thế của mình tại khu 

vực. Điều này đã khiến cho mối quan hệ giữa hai bên xích lại gần nhau 

hơn, khi Trung Quốc là quốc gia duy nhất có thể buộc Triều Tiên phải 

tham gia vào các cuộc đàm phán sáu bên, hay ba bên sau này 

Về an ninh, quốc phòng: Đối với Hàn Quốc, quan hệ an ninh, chính 

trị với Trung Quốc ngày càng phát triển sẽ đảm bảo được một sự ổn định 

và phát triển trong khu vực, cũng như những lợi ích trong quá trình kiểm 

soát an ninh trên bán đảo Triều Tiên, song một thách thức không nhỏ đặt 

ra cho Hàn Quốc chính là làm sao có thể cân bằng được trong chính sách 

ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ trong sự phát triển của mình, nhằm 

tạo ra được sự ổn định phát triển và vai trò của quốc gia trong khu vực và 

trên trường thế giới, tạo ra sự độc lập và phát triển của Hàn Quốc không 

bị ảnh hưởng và lệ thuộc vào quốc gia nào. Với những sự thay đổi trong 

chính sách ngoại giao gần đây của Trung Quốc đã buộc Hàn Quốc phải 

suy nghĩ kĩ hơn về các chính sách ngoại giao của mình trong giai đoạn 

mới. Có thể nói, trong suốt hơn 20 năm từ khi hai nước Hàn - Trung chính 

thức thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mối quan hệ này ngày càng phát 

triển theo chiều hướng tốt đẹp và thu được nhiều thành quả quan trọng 

trên hầu hết các lĩnh vực hợp tác cho dù vẫn còn những tồn tại, khác biệt.  

 Về kinh tế: Thứ nhất, khối lượng thương mại giữa Hàn Quốc 

và Trung Quốc trong năm 2012 là khoảng 250 tỷ USD, Lớn hơn  so với  

trước khi họ thiết lập quan hệ ngoại giao. Trung Quốc đã trở thành đối tác 

thương mại lớn nhất của Hàn Quốc cũng như nhận được nguồn vốn FDI 

lớn nhất của quốc gia này, trong khi Hàn Quốc đã trở thành đối tác thương 

mại lớn thứ ba của Trung Quốc. Thứ hai, nét mới trong vấn đề hợp tác 

kinh tế giữa hai quốc gia trong giai đoạn sau năm 2008, đó chính là 

các mối quan hệ về việc hợp tác phát triển các lĩnh vực công nghiệp 

mới đã chứng tỏ được sự năng động trong việc dự đoán về tương lai 

của cả hai nước, cũng như trình độ khoa học và công nghệ giữa hai 

quốc gia đã được cải thiện một cách đáng kể. Thứ ba, không chỉ đầu 

tư hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp mới, Ngân hàng, bảo hiểm 

và đầu tư bất động sản ở Trung Quốc cũng được các nhà đầu tư Hàn 

Quốc quan tâm một cách nghiêm túc. Điều này sẽ giúp cho mỗi quan 
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hệ kinh tế hai bên phát triển một cách bền chặt hơn cũng như đảm 

bảo được tính công bằng và lợi ích cho các sản phẩm liên doanh 

giữa Hàn Quốc – Trung Quốc. 

4.2. Những hạn chế trong quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc 

từ năm 1992 đến năm 2012 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, thực tế trong hơn 20 năm 

hợp tác và phát triển, giữa Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn còn rất 

nhiều những thách thức, khó khăn và những bất đồng trong các lĩnh 

vực hợp tác điều này khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia luôn tồn 

tại những mâu thuẫn có thể khiến mối quan hệ nguội lạnh hoặc chia 

rẻ sâu sắc sự hợp tác mà cả hai quốc gia có được.  

Ngoài ra, sự thay đổi của cục diện thế giới cũng như những 

nhân tố khác bên trong khu vực cũng khiến cho việc hợp tác giữa 

hai quốc gia gặp rất nhiều khó khăn thử thách, khi phải cân bằng 

giữa các yếu tố. 

4.3. Những đặc điểm trong quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc 

Thứ nhất, là hai quốc gia có nhiều sự khác biệt về chế độ chính trị - 

xã hội và lịch sử phát triển trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, Hàn Quốc và 

Trung Quốc từ chỗ là đối thủ trong Chiến tranh Triều Tiên đã “gác lại quá 

khứ”, thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức để rồi phát triển mối quan 

hệ rất nhanh và mạnh mẽ. 

Thứ hai, đây là quan hệ giữa một “cường quốc bậc trung đang lên” 

đang tìm kiếm vai trò chính trị tương xứng với vị trí kinh tế (nước phát 

triển, thành viên Tổ chức OECD) với một “cường quốc toàn cầu đang nổi 

lên ”, có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, đang có tham vọng trở thành một 

cực quyền lực chi phối cục diện chính trị toàn cầu. 

Thứ ba, quan hệ Hàn - Trung chịu sự chi phối mạnh mẽ của các nước 

lớn, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản cũng như của Triều Tiên. 

Thứ tư, nhìn từ phía Hàn Quốc, dấu ấn cá nhân (chính sách đối ngoại) 

của các tổng thống Hàn Quốc tác động không nhỏ đến quan hệ Hàn - 

Trung.  

4.4. Tác động của mối quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc giai đoạn 

1992 - 2012 

4.4.1 Đối với khu vực Đông Á 
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Bước sang thế kỷ XXI, khu vực Đông Á tiếp tục có những chuyển 

biến mới, đáng chú ý nhất là các nền kinh tế Đông Á đã có bước phát triển 

nhanh chóng, khu vực này được nhắc đến với vai trò là động lực tăng 

trưởng chính của thế giới với các nền kinh tế năng động hàng đầu như: 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và một số thị trường mới 

nổi như: Indonesia, Việt Nam. Ngoài ra, Đông Á cũng là khu vực có vị trí 

địa chính trị chiến lược, là địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn 

trên thế giới. Với ý nghĩa như vậy nên mọi diễn biến ở khu vực này sẽ có 

tác động không chỉ tới các quốc gia trong khu vực mà còn tác động tới 

tình hình chung của thế giới. Cả Trung Quốc và Hàn Quốc là hai quốc gia 

Đông Á có nền kinh tế phát triển nhanh và quy mô nhất khu vực, chính vì 

vậy mối quan hệ giữa Trung Quốc với Hàn Quốc có vai trò quan trọng 

thúc đẩy và đóng góp cho quá trình tăng trưởng kinh tế và hợp tác ở khu 

vực. Trong những năm qua, Trung Quốc không ngừng tăng cường phát 

triển quan hệ với Hàn Quốc, điều này có tác động không nhỏ đến tình hình 

chung của khu vực. 

4.4.2. Đối với hai nước 

Phát triển quan hệ với Trung Quốc rõ ràng không chỉ đem lại cho 

Hàn Quốc nhiều lợi ích to lớn về kinh tế, thúc đẩy quá trình tăng trưởng 

và phát triển, mà về chính trị - ngoại giao còn có tác động nhiều mặt. 

Trước hết, Hàn Quốc đã thiết lập được quan hệ ngoại giao với một cường 

quốc mới nổi trong khu vực, một thành viên thường trực của Hội đồng 

Bảo an Liên Hợp Quốc và với sự kiện này, Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ 

ngoại giao với tất cả thành viên của cơ quan đầy quyền lực của Liên Hợp 

Quốc. Điều đó cho thấy Hàn Quốc “ đã có được sự thừa nhận đầy đủ về 

mặt pháp lý đối với sự tồn tại của mình trên thế giới . Đây chính là cơ sở 
vô cùng quan trọng để Hàn Quốc tiến hành xây dựng, phát triển đất nước 

và từng bước tiến tới thống nhất hai miền Nam - Bắc Triều Tiên” do tận 

dụng được cơ hội để giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên, đảm bảo duy 

trì các cơ chế đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình, ổn định trên bán đảo 

này.  

Tuy nhiên, một thách thức không nhỏ đặt ra cho Hàn Quốc là phải 

giải quyết bài toán cân bằng quan hệ giữa hai nước lớn là Mỹ và Trung 

Quốc, bởi lẽ cho dẫu có gia tăng mạnh mẽ vị thế quốc tế, Trung Quốc vẫn 

chưa thể so sánh với Mỹ trên nhiều phương diện và nhất là xét trên bình 

diện một thế lực hay “một cực” thay thế. Sự sa đà vào mối quan hệ gần 

gũi với Trung Quốc để rơi vào cái gọi là “giấc mộng Trung Hoa” sẽ khiến 

http://dddn.com.vn/nen-kinh-te.tag
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cho quan hệ Hàn - Mỹ, Hàn - Nhật vượt qua một cây cầu không bao giờ 

trở lại được. 

4.5. Tiểu kết 

Sự gia tăng của Trung Quốc với Hàn Quốc trong quan hệ chính trị - 

ngoại giao đem lại cho Trung Quốc những lợi ích chiến lược nhất định, 

song bên cạnh những kết quả đạt được Trung Quốc cũng phải đối diện với 

những thách thức đặt ra. Xác định thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn 

Quốc, đồng nghĩa với việc Trung Quốc công nhận tư cách quốc gia độc 

lập và có chủ quyền của Hàn Quốc, hơn nữa sự coi trọng vai trò của Hàn 

Quốc trong quá trình phát triển quan hệ hai nước hiện nay đã làm cho 

nước đồng minh truyền thống Tiều Tiên không mấy hài lòng. Trên thực 

tế, từ khi lên nắm quyền nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không hề 

thể hiện sự tôn trọng đối với Trung Quốc. Bình Nhưỡng không chỉ phớt 

lờ trước những cảnh báo đến từ Bắc Kinh mà còn chủ động thoát ly dần 

khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng việc tìm kiếm những cơ hội hợp 

tác mới đến từ nước khác như: Nhật, Nga. Rõ ràng với thái độ “cứng rắn” 

hơn từ nhà lãnh đạo Triều Tiên làm Trung Quốc dần mất đi vai trò tại đây, 

đồng thời cũng khiến cho Trung Quốc phải tính toán lại chiến lược của 

mình trong quan hệ với hai miền bán đảo Triều Tiên. 

KẾT LUẬN 

Sự kiện Hàn Quốc - Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại 

giao năm 1992 là một sự kiện chính trị quan trọng, được xem là kết quả 

tất yếu của một quá trình chuẩn bị, dựa trên những cơ sở, nền tảng khách 

quan, chủ quan mang tính tích cực, bao gồm cơ sở lịch sử quan hệ, bối 

cảnh quốc tế, khu vực, bối cảnh và nhu cầu hợp tác của mỗi nước…, là 

mốc đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai quốc gia vốn có 

những điểm gần gũi, tương đồng về nhiều mặt, đáp ứng được nguyện vọng 

của nhân dân hai nước và phù hợp với bối cảnh mới của thế giới, khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương. 

1. Quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc từ năm 1992 đến năm 

2012 trải qua hai giai đoạn có những nét riêng biệt nhưng lại có tính kế 

thừa, phát triển rất rõ nét; 1992 - 2002 và 2002 - 2012. Trong giai đoạn 

đầu, quan hệ hợp tác hai bên đã có những bước phát triển bước đầu khá 

tốt đẹp nhất là về chính trị - ngoại giao, thương mại, đã tạo những cơ sở 

nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quan hệ hai nước ở giai đoạn sau 

trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc 
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phòng đến khoa học và công nghệ, văn hóa, giáo dục với tư cách là quan 

hệ đối tác toàn diện (từ năm 2003) và quan hệ đối tác chiến lược (từ năm 

2008) của nhau. 

2. Chỉ trong hai thập niên, quan hệ Hàn Quốc và Trung Quốc đã có 

những bước phát triển mạnh mẽ, thậm chí có lúc đột phá. Sự phát triển 

của quốc gia này có sự góp phần không nhỏ của quốc gia thể hiện trên 

nhiều lĩnh vực. 

Về quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, hai nước đã 

tạo được sự đồng thuận và đã có những tiếng nói chung trong các vấn đề 

khu vực, quốc tế cũng như những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ song 

phương. Cả hai cùng chung quan điểm trong vấn đề giải quyết tình hình 

bán đảo Triều Tiên bằng con đường ôn hòa và đàm phán. Việc Hàn Quốc 

và Trung Quốc tham gia vào những diễn đàn, cơ chế chính trị, kinh tế, an 

ninh trong khu vực như ASEAN +3, ARF, EAS, APEC hay các tổ chức, 

diễn đàn quốc tế như WTO, ASEM… không chỉ khẳng định vị thế quốc 

tế của mỗi nước mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Hàn - 

Trung qua cơ chế hợp tác đa phương.  

Trong 20 năm, quan hệ chính trị - ngoại giao chính là cơ sở, tiền đề 

quan trọng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình liên kết và hòa hợp giữa 

hai quốc gia. Thông qua sợi dây liên kết chính trị - ngoại giao, các yếu tố 

kinh tế, văn hóa, an ninh đã tạo ra những bước phát triển trong quan hệ 

Hàn - Trung.  

Về quan hệ kinh tế, trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, quan hệ thương 

mại giữa hai bên hầu như gián đoạn. Cho đến đầu những năm 80 của thế 

kỷ XX, hai nước mới bắt đầu các hoạt động thương mại thông qua Hồng 

Kông và Singapore. Đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX, các hoạt động 

thương mại trực tiếp mới được tiến hành giữa nhân dân hai nước. Sau khi 

chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Hàn Quốc đã ký kết hiệp định 

thương mại, hiệp định bảo hộ đầu tư, và hiệp định thành lập một uỷ ban 

chung về kinh tế, thương mại và kỹ thuật với Trung Quốc. Chính nhờ 

chính sách đối ngoại kinh tế tích cực của cả hai bên, mà quan hệ kinh tế 

phát triển nhanh chóng, và đạt được những thành quả to lớn. 

Hai mươi năm qua, ngoại thương hai nước tăng trưởng bình quân 

gần 25% một năm. Nếu kim ngạch thương mại hai chiều năm 1992 khi 

hai nước bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao chỉ là 5,03 tỷ USD, thì cho 

đến cuối năm 2006 đã là hơn 130 tỷ USD (cùng năm, kim ngạch thương 
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mại hai chiều giữa Hàn Quốc và Mỹ là 74 tỷ USD) và vượt ngưỡng 200 

tỷ USD vào năm 2010. Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất 

và là nước nhận đầu tư lớn nhất của Hàn Quốc. Những năm gần đây, kinh 

tế thương mại song phương đang dần chuyển sang sản phẩm có hàm lượng 

giá trị gia tăng cao. Hoạt động thương mại các sản phẩm công nghệ thông 

tin dần thay thế hoạt động thương mại các sản phẩm dệt may. Trong lĩnh 

vực đầu tư, đầu tư từ Hàn Quốc và Trung Quốc gia tăng nhanh, mạnh 

trong những năm gần đây. Báo cáo nghiên cứu chung về quy hoạch hợp 

tác kinh tế, thương mại Hàn Quốc - Trung Quốc trung và dài hạn đã xác 

định các trọng điểm hợp tác, phương châm chỉ đạo hoạt động kinh tế 

thương mại song phương. 

Về khoa học và công nghệ, trong 20 năm qua, Trung Quốc đã xác 

định đây là một trong những lĩnh vực chính trong quan hệ song phương 

bởi lẽ Trung Quốc trong những năm cuối thế kỷ XX vẫn chỉ là một quốc 

gia đang phát triển và có nền khoa học và công nghệ chưa phát triển. Tuy 

nhiên, sau 20 năm quan hệ (1992 - 2012), Trung Quốc ngày nay đã trở 

thành một quốc gia có nền khoa và công nghệ phát triển, thậm chí có một 

số ngành đứng đầu thế giới. Để có được sự phát triển vượt bậc như ngày 

hôm nay, quan hệ hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Hàn Quốc - 

Trung Quốc đã đóng góp vai trò không nhỏ. Kể từ năm 2008, Trung Quốc 

và Hàn Quốc đã trở thành những “cộng sự chính thức” trong các vấn đề 

thuộc lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, công nghệ. 

Về hợp tác văn hóa, giáo dục Hàn Quốc - Trung Quốc trong giai đoạn 

1992 - 2012 đã có nhiều bước phát triển đáng kể. Đầu tiên là cả hai quốc 

gia đã có những cái nhìn thiện cảm về nhau sau một thời gian dài tồn tại 

những ác cảm, nghi kỵ, mâu thuẫn kể từ khi nước Đại Hàn Dân Quốc được 

thành lập cho đến trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1948 - 1991). 

Điều này không chỉ là mong muốn từ phía Chính phủ Hàn Quốc và Trung 

Quốc mà còn xuất phát từ mong muốn của nhân dân hai nước. Hai là, 

trong 20 năm qua, cả hai bên đã có sự phát triển nhanh và bền vững trong 

hợp tác văn hóa, giáo dục. Có hơn 120 thành phố giữa hai bên đã kết nghĩa 

với nhau để cùng phát triển, kèm theo đó là lượng khách du lịch song 

phương cũng đã tăng rõ rệt từ năm 1992 cho đến nay. Trong đó, làn sóng 

Hallyu rõ ràng là nhân tố quan trọng nhất cho việc giao lưu văn hóa giữa 

hai nước và mang văn hóa của Hàn Quốc đến với người dân Trung Quốc. 

Những giá trị khoa học và công nghệ, văn hóa, giáo dục đã giúp gắn 

kết hơn nữa quan hệ song phương không chỉ ở cấp độ quốc gia hay giữa 
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hai nhà nước mà còn ở chính mong muốn của người dân hai nước Hàn, 

Trung. 

3. Bên cạnh các thành tựu và kết quả đã đạt được, quan hệ Hàn 

Quốc và Trung Quốc cũng phải đối mặt với không ít thách thức, khó 

khăn.  

Về chính trị - ngoại giao, an ninh quốc phòng, giữa hai nước vẫn còn 

những bất đồng, mâu thuẫn cần phải giải quyết, liên quan đến lịch sử như 

sách giáo khoa, vấn đề nước Koguryo, nước Palhae; tranh chấp chủ quyền 

đảo Tô Nham…  

Mặc dù cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều chia sẻ mục tiêu hòa bình, 

ổn định trên bán đảo Triều Tiên và phi hạt nhân hóa trên bán đảo này. Tuy 

nhiên, những gì mà hai nước làm được thật sự vẫn chưa mang lại hiệu quả 

trong việc làm dịu đi tình hình của khu vực. Mặt khác, quan hệ Hàn - 

Trung không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa hai quốc gia mà kèm theo 

trong đó là các mối quan hệ với các quốc gia khác như Hàn - Trung - Mỹ, 

Hàn - Trung - Triều, Hàn - Trung - Nhật… khiến cho vấn đề quan hệ giữa 

hai quốc gia trở nên khó dự đoán và việc đối ngoại giữa hai quốc gia có 

khi không còn là vấn đề của riêng hai nước mà đã trở thành những vấn đề 

quan hệ mang tầm quốc tế và khu vực. 

Việc Hàn Quốc trở thành “đối tác hợp tác chiến lược” của Trung 

Quốc vào năm 2008 đã đưa Hàn Quốc vào một tình huống ứng xử mới. 

Một mặt, họ phải duy trì quan hệ ngoại giao với Mỹ, mặt khác lại vẫn phải 

duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc nhằm tránh những vấn đề có thể xảy 

ra trong các quan hệ quốc tế của Hàn Quốc nói riêng, cũng như của các 

quốc gia trong khu vực nói chung. Chính vì vậy, những bước phát triển 

tiếp theo trong quan tay ba Hàn - Trung - Mỹ sẽ thu hút sự quan tâm của 

nhiều nước, nhiều ngành, nhiều giới. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Hàn Quốc sẽ 

lựa chọn ai trong hai quốc gia Trung Quốc và Mỹ để từ bỏ chính sách 

nước đôi hiện tại của mình? Và rõ ràng, nếu Hàn Quốc không cân bằng 

được quan hệ Hàn - Trung với quan hệ với Mỹ, Nhật Bản thì Hàn Quốc 

sẽ gặp những thách thức, nguy cơ chưa lường trước được. Ở một mối quan 

hệ khác, nếu Trung Quốc không xử lý tốt mối quan hệ với hai miền bán 

đảo Triều Tiên thì cũng rất dễ dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát, ảnh hưởng 

tiêu cực đến an ninh khu vực… 

Về kinh tế, do sự phụ thuộc vào nhau khá lớn nên, nên trong bối 

cảnh nền kinh tế thế giới diễn biến phức tạp và tiềm ẩn những nguy cơ, 
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nếu một trong hai nước không giữ được đà tăng trưởng tốt, ổn định thì 

nước còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Mặt khác, cả Hàn Quốc và 

Trung Quốc cũng đang tồn tại một số va chạm, mâu thuẫn trong vấn 

đề kinh tế, điển hình là trong 20 năm qua, nhiều cuộc chiến kinh tế 

giữa hai nước đã nổ ra như các cuộc chiến tranh về tỏi, về kim Chi và 

gần đây nhất là sự kiện “Melanine trong sữa” đã khiến cho niềm tin ở 

Chính phủ hai bên có những giảm sút nhất định cần có giải pháp khắc 

phục. 

Về văn hóa, giáo dục cũng có những khó khăn và trở ngại nhất định. 

Trước hết là vấn đề khá nhạy cảm trong quan hệ hai nước: Hoa Kiều ở 

Hàn Quốc. Mặc dù đã có nhiều cải thiện nhưng nhìn chung vẫn chưa giải 

quyết triệt để được mong muốn của người dân Hoa Kiều tại Hàn Quốc. 

Vấn đề Koguryo cũng là một vấn đề đáng quan tâm và cần được Chính 

phủ và học giả hai bên cũng như trên thế giới có những nghiên cứu sâu 

khách quan, khoa học nhằm đưa ra một lời giải thỏa đáng có thể làm hài 

lòng cả hai bên vì nếu không, vấn đề này về lâu dài có thể lại tạo nên một 

xung đột mới về văn hóa và cả chính trị giữa hai nước. 

4. Do tầm vóc và vị thế hai nước, có thể khẳng định, quan hệ hai nước 

Hàn - Trung giai đoạn 1992 - 2012 ngoài tác động đến bản thân mỗi nước, 

sẽ có tác động không nhỏ đến khu vực Đông Á trên nhiều lĩnh vực, khía 

cạnh. Trước hết, về chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, hai nước 

đóng góp tích cực cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, 

phát triển của mỗi nước cũng như với khu vực và thế giới. Hai là, do đều 

là những nền kinh tế lớn trên thế giới, đóng vai trò là đầu tàu, thúc đẩy 

kinh tế khu vực tăng trưởng nên sự tác động tích cực của quan hệ kinh tế 

Hàn - Trung, đặc biệt về thương mại, đầu tư sẽ góp phần thúc đẩy quá 

trình tăng trưởng kinh tế chung của khu vực do tính tùy thuộc lẫn nhau về 

kinh tế giữa các nước và lãnh thổ. Trên các lĩnh vực quan hệ khác, cũng 

có những tác động tích cực đến khu vực trong bối cảnh hội nhập ngày 

càng sâu rộng. 

5. Dựa trên việc phân tích quan hệ hai nước trong những năm gần đây, 

dưới tác động của xu thế hội nhập trong quan hệ quốc tế, chính sách đối 

ngoại đa dạng hoá, đa phương hoá của Hàn Quốc và Trung Quốc, có thể 

thấy quan hệ hai nước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI đang diễn tiến 

theo chiều hướng tốt đẹp. Mặc dù còn tồn tại không ít khó khăn, trở ngại, 

quan hệ Hàn - Trung vẫn tiếp tục phát triển trên cơ sở nền tảng vững chắc, 

ngày càng đóng góp cho lợi ích và nâng cao vị thế của hai nước ở khu vực 
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và quốc tế, thúc đẩy quan hệ song phương bước sang một thời kỳ tốt đẹp hơn 

và đóng góp vào quá trình hợp tác, phát triển khu vực trong những năm tiếp 

theo. 

6. Là hai nước đối tác chiến lược (Hàn Quốc) và đối tác hợp tác chiến 

lược toàn diện (Trung Quốc) của Việt Nam, những kinh nghiệm đúc rút 

từ thực tiễn quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc giai đoạn 1992 - 2012 vì vậy 

có ý nghĩa hết sức quan trọng và mang tính cấp thiết đối với Việt Nam 

trong việc hoạch định chính sách đối ngoại và lựa chọn đối tác quan hệ, 

nhằm góp phần đẩy mạnh quá trình đổi mới đất nước và chủ động hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của quốc gia ở phạm vi 

khu vực cũng như toàn cầu.
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PREAMBLE 

1. The rationale of the research  
 Located in the Northeast Asia region, South Korea is currently a 

member of the Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD), a " rising middle power nation” seeking a 

political role commensurate with its economic position; while China – 

an "emerging global power" (leading the world in many fields, and a 

Permanent Member of the United Nations Security Council) is 

aspiring to become a powerful pole that dominates the global political 

landscape. The two countries established diplomatic relations on 

August 24th, 1992, shortly after the end of the Cold War. And in less 

than twenty years since the establishment of diplomatic relations, the 

South Korea – China relationship has developed rapidly and strongly, 

developing from "friendly and cooperative partnership" (1992) to 

“cooperative partnership in the 21st century”, to “comprehensive 

cooperative partnership” (2003) and “strategic cooperative partner” 

(2008). This is clearly a relational pair with contradictory ideologies. 

However, this relationship has proven to be a fast – growing and 

become a relatively comprehensive relationship in a short time. By far, 

China is the largest one among the investment recipients from South 

Korea, and simultaneously has replaced the United States (US) to 

become South Korea's largest trading partner. Both of the countries 

have been participating and cooperating effectively in many 

multilateral mechanisms. 

When expanding foreign relations, each nation has its own 

national interests; and the strengthening of relations with one country 

or another certainly comes from the strategic calculations of each 

country. The fact that South Korea – an ally of the United States, has 

strengthened its relations with China – which was an adversary of the 

US during the Cold War and is still America's biggest competitor; and 

the fact that China, which is considered the Patron State of the 

Democratic People's Republic of Korea (DPRK), focuses on 

developing comprehensive relations with South Korea, are interesting 

scientific issues that need to be discussed. Clarifying South Korea's 

interests in developing comprehensive relations with China, 

identifying steps and breakthroughs in the relationship between South 

Korea and China in the first 20 years after establishing diplomatic 
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relations; analyzing and evaluating the subjective and objective factors 

affecting the relationship between the two countries, identifying the 

achievements and limitations of the relationship, analyzing and 

interpreting the characteristics and assessing the impact of the 

relationship on each subject and on the area, are of interesting 

scientific issues. 

As a matter of fact, up to now, although there have been studies 

on the relationship from the perspective of China, or from the 

perspective of geo-strategy, no Vietnam-based work has been 

comprehensively written on the relationship between South Korea – 

China and from the historical approach explaining scientific issues 

related to the relationship between once – adversaries (during the 

Korean War) that has developed very quickly both in terms of quality 

and quantity in a period of less than two decades . Moreover, South 

Korea and China are currently important actors in international 

relations in the Asia – Pacific region and in East Asian cooperation, so 

the study of the aforementioned relationship is also highly practical. 

Being aware of the scientific and practical significance of the 

foresaid problem, I chose the topic: "Relations between South Korea 

and China from 1992 to 2012" for my doctoral thesis in World 

History major, code 92.29.011. 

2. Research aims and tasks 

2.1. Research aims 

Based on research results of predecessors, the thesis clarifies the 

process of establishing, mobilizing and developing the South Korea – 

China relationship in the period 1992 – 2012 in three main areas: 

politics – diplomacy, security – defense, economy and a few other 

fields. On that basis, the thesis draws out the notable features, 

achievements, difficulties, challenges and evaluates the multifaceted 

impact of this relationship. 

2.2. Research tasks 

To achieve the above objectives, the thesis focuses on solving the 

following basic tasks: 

 - Analyze the key factors driving South Korea – China relations 

in the period 1992 – 2012. 
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 - Systematically describe South Korea – China relations in the 

field of politics, diplomacy, national security, economy and some other 

fields in the 1992 – 2012 period. 

 - Analyze and evaluate the achievements, limitations, and point 

out the characteristics of the South Korea – China relationship in the 

1992 – 2012 while clarifying the impacts of this relationship on each 

party, on the East Asia region, and on the geo-strategic situation in the 

Asia – Pacific region. 

3. Subjects and Scope of study 

3.1. Research scope 

Temporal scope: the research focuses on the progress of South 

Korea – China relations and its relevant issues in the period from 1992 

– the year the two countries officially normalized their relations and 

established diplomatic relations – to 2012 – the anniversary year of the 

twenty-year relationship. 

In addition, in order to clearly understand the rapid development 

of the relationship since the two countries established diplomatic 

relations, the issue of bilateral relations before 1992, especially during 

the Cold War, was also discussed.  

Spatial scope: The thesis focuses on studying issues in the 

bilateral relationship between South Korea and China. Besides, others 

foreign relationship that has frequent impacts on the relationship is 

also analyzed and clarified. 

Content: The thesis analyzes and interprets the progress of 

bilateral relations between South Korea and China in many fields. 

Regarding politics – diplomacy, the thesis focuses on the main aspects 

of foreign policies towards one another that the two nations each 

adopted, North Korea issue, regional issues, and US and Japanese 

factors in bilateral diplomacy. With regards to security – defense, the 

thesis evaluates the multidimensional impacts of the relationship on 

the regional security situation. In economic terms, the main aspects are 

bilateral trade, import – export related issues, and foreign direct 

investment (FDI). In other areas of relationship between South Korea 

and China, the thesis mainly evaluates the changes over 20 years. 

3.2 References 

To carry out the thesis, the author consulted and used the 

following sources: 
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- Documents issused by governments, administrative agencies at 

all levels, and socio – political organizations of China and South Korea 

related to political – diplomatic, security – defense, economic, cultural 

exchange activities. 

- Monographs, reference books, textbooks, thesis topics of 

Vietnamese and foreign researchers and scholars directly related to the 

thesis. 

- Articles published in specialized domestic and foreign journals 

(USA, UK, China, South Korea...), news agencies such as South Korea 

News Agency (Yonhap News Agency), Vietnam News Agency 

(TTXVN).... 

- Written sources extracted from websites such as: Korea 

Foundation (http://www.en.kf.or.kr); KIEP (Korea Institute for 

International Economic Policy); World Bank Data 

(https://data.worldbank.org)... 

4. Research methodology and research methods  

4.1. Research methodology 

In the process of working at composing the thesis, we have 

adopted the dialectical and historical materialism of Marxism – 

Leninism to analyze and evaluate the contents, characteristics, nature 

and impacts of the historical issues and events. In addition, we have 

always adopted Ho Chi Minh's ideology, the viewpoint of the 

Communist Party of Vietnam on international relation – pertaining 

issues and world history study to analyze, evaluate and identify the 

South Korea – China relations from 1992 to 2012. 

4.2. Research Methods 

The thesis uses historical and logical methods in the research 

process. With regards to the historical method, the thesis considers and 

detail the development process of South Korea – China relations in a 

chronological order in relation to the international, regional and 

domestic events; shed light on the conditions of development and 

manifestation of the relationship. In terms of the logical method, 

bilateral relations are assessed in a sense of wholeness, in order to 

identify the nature, trends and laws of event progression of the 

relationship. 

In addition, the thesis also apply a number of interdisciplinary 

methods of International Relations, Regional studies, Geopolitics such 



5 
 

as systematization, strategic analysis, statistics, comparison and 

contrast, and so on. 

5. Contributions of the thesis 

5.1. Theoretical contributions 

 - On the basis of analyzing and interpreting the factors affecting 

the relationship between South Korea and China from 1992 to 2012, 

the thesis systematically reproduces the overall picture of the 

relationship between the two countries on such fields as politics – 

diplomacy, security – defence, economics and some other fields, in 

favor of the South Korean as the subject of the relationship, from the 

perspective of Vietnamese researchers. 

- The thesis clarifies the characteristics, achievements and 

limitations of the relationship and specifies the impacts of this 

relationship on each party and on the region as well as the regional 

balance of power from the perspective of geostrategy. 

5.2. Practical contributions 

- To a certain extent, the thesis can serve as a reference document 

for policy makers in Vietnam to draw experiences to promote the 

strategic partnership between Vietnam and South Korea and 

comprehensive strategic partnership between Vietnam and China, and 

to strengthen cooperation among the three countries in addressing 

cooperation issues of East Asia. 

- The thesis can serve as a useful reference for research, teaching 

and learning at Hue University and universities, colleges, institutes, 

and research centers related to such fields as Modern World History, 

International Relations in the Asia-Pacific, Regional Studies, 

International Relations of South Korea, China... and those who are 

interested in South Korea – China relations in the current period. 

6. Structure of the thesis 

Apart from the introduction, conclusion, list of references and 

appendices, the thesis consists of 4 chapters as follow: 

Chapter 1: Literature review 

Chapter 2: Factors affecting South Korea – China relations in 

the 1992 – 2012 period 

Chapter 3: South Korea – China relations in the 1992 – 2012 

period in key fields  
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Chapter 4: Evaluation of South Korea – China relations in the 

1992 – 2012 period 

 

CONTENT 

CHAPTER 1 

LITERATURE REVIEW 

1.1 Domestic research works related to the thesis 

1.1.1 Research works on foreign policy and 

international relations of South Korea and China 

“South Korea and East Asia after the cold war and Vietnam – 

South Korea relations" by Nguyen Hoang Giap, published by National 

Political Publishing House in 2009. In addition to the above work, 

related works regarding general issues of South Korea – China 

bilateral relations in Vietnam there are many other typical works such 

as "South Korea on the eve of the 21st century" by Duong Phu Hiep 

and Ngo Xuan Binh, published by Statistical Publishing House, Hanoi, 

1999; “Politics of Northeast Asia since the Cold War” by Tran Anh 

Phuong in 2007; "The process of socio – economic development of 

South Korea (1961 – 1993) and “Experience with Vietnam" (2010) by 

Hoang Van Hien … And there are a number of articles printed in 

specialized journals such as " Identifying Powers in East Asia Today” 

by Nguyen Hoang Giap (Northeast Asia Studies, No. 4(110) 2010); 

“Non – traditional security challenges in Northeast Asia in the first 

decade of the 21st century and forecast for the next 10 years” by Vu 

Thi Mai (Northeast Asia Research, No. 9(139), 2012… 

1.1.2 Research works on South Korea – China relations 

The most typical and relevant work to this research is Pham Van 

Khai's Master's Thesis, Hanoi National University: "China – South 

Korea Relations (1992 – 2012)", 2015). “Discussion on South Korean 

economy and politics”, translated by the Faculty of Oriental Studies, 

Hanoi University of Social Sciences and Humanities, edited by Luu 

Tuan Anh, Hanoi National University Publishing House in 2016. In 

addition to the works mentioned above, there are also studies such as: 

"China – South Korea relations", November 16, 1998; “South Korea 

– China Joint Declaration”, special reference, November 17, 1998; 

“South Korea at odds with the US, friendly with China”, special 
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reference, July 25, 2006; “Asia – Pacific Geopolitical Change and its 

impacts on China” (2012), special reference No. 290/TTX – DN 

1.1.3. Research works directly addressing South Korea – 

China relations in various fields 

This group includes research works on South Korea – China 

relations and specialized works related to areas and issues in the South 

Korea – China relationship in the fields of politics, diplomacy, 

national security, economy and other fields. The outstanding works 

include: "South Korea and East Asia, after the Cold War" (2009), by 

Nguyen Hoang Giap, National Political Publishing House; "21st 

Century – China's Century" (2008) Oded Shenkar, translated by Tuyet 

Tung, Kien Van, Culture and Information Publishing House; "Some 

Issues in China's Diplomacy", Duong Quoc Anh (Collection and 

Translation), 2008, Northeast Asian Studies Journal No.1 (83). Other 

works are “Park Chung Hee Era and the miraculous development of 

South Korea”, Ezra F.Vogel and Kim Byung – Kook (2017), World 

Publishing House, “Report on economic development and reform of 

Chinese development institutions: 30 years of reform to open China's 

door (1978 – 2008)" by Trau Dong Dao, published by National 

Political Publishing House in 2010… 

1.2. Foreign research works related to the thesis 

In addition to the above works which have been published and 

translated into Vietnamese, there are still many other outstanding 

works written by foreign researchers on bilateral relations such as: 

“Contemporary South Korea – China relations”, Luu Kim Chat, 

Truong Man Thu, Truong Trieu Minh, published by Chinese Social 

Science Publishing House in 1998... In South Korean, some typical 

works are: The Role of China in Korean Unification", Son Dae Yeol, 

2003; “Conutry – specific Factors and the Pattern of Intra – Industry 

Trade in China's Manufacturing”, Zhaoyang Zhang (2003), sponsored 

by KIEP; “Economic Effects of a South Korea – China FTA and policy 

Implications”, by Hongshik Lee, Hyejoon Im, Inkoo Lee, Backhoon 

Song and Soonchan Park … 

1.3. Evaluation of the results of research projects related to the 

thesis and the issues posed in the thesis 

Firstly, although there are a number of articles and works 

referring to the South Korea – China relationship after the Cold War, 
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no work has yet to systematically and comprehensively study the 

relationship between South Korea – China in all fields from the 

perspective of History.  

Secondly, due to different research purposes and angles, the works 

and articles address the issue from the perspectives of Geo – political; 

International relationship; Politics; Regional studies; International 

economic relations... There is an obvious absence of historical works, 

which requires the involvement of historians. 

Thirdly, there are still many issues in the South Korea – China 

relationship after the Cold War that need to be supplemented or studied 

further. 

Fourthly, there are events in the relationship that are viewed from 

different, or even opposing angles due to the influence of ideologies 

and class views, and differences in social ideologies. Therefore, there 

should be analysis, evaluation and exchange in the independence 

among subsequent researchers, including the author of this thesis. 

Finally, for historical scientific researches, a "stepping stone" 

period is necessary for objective and comprehensive evaluations of the 

subjects. This is the factor that distinguishes history from other 

scientific disciplines. 

 

CHAPTER 2. 

FACTORS AFFECTING SOUTH KOREA – CHINA 

RELATIONS IN THE 1992 – 2002 PERIOD 

2.1. Objective factors 

2.1.1. &2.1.2. International context and Asia – Pacific region 
Along with the world context, the changes of the regional context 

from 1980 to 2012 also had a strong impact on the South Korea – China 

relationship, which involved the resumption, pacification and end of 

the Cold War within a decade; the fierce ideological confrontation 

giving way to the need for a peaceful and stable environment for 

economic cooperation and development, which prompted countries to 

gradually remove barriers during the Cold War; the trend of 

regionalization contributing to the initiatives for regional and inter – 

regional cooperation such as the initiative to form the East Asian 

Economic Group (EAEC) or ASEAN+3 economic cooperation 

models… Besides, emerging issues in the region that have not been 
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resolved such as the nuclear issue on the Korean peninsula, the 

increasingly powerful rise of China or sovereignty disputes over 

territorial sea also create opportunities and challenges for the South 

Korea – China relations. 

2.1.3. Impacts of the US, Japan and North Korea on the South 

Korea – China relations 

 2.1.3.1. American factor  

It can be said that with the strategic adjustment in the US "pivot" 

policy in the Asia – Pacific region and the available resources, the US 

presence here "will have a significant impact on relations between 

major countries, as well as make the competition here become more 

fierce than ever before, which has a strong impact on China's foreign 

policy making process, especially in the context of China's transition 

to a new generation of leaders.” In addition, this policy has clearly 

placed major countries with strategic interests in the region in a fierce 

competition for power, thus significantly affecting China's strategic 

adjustment in the relationship with South Korea. 

2.1.3.2. Japanese factor  

As an economic power, after the Cold War, Japan has made policy 

adjustments to assert its political and military position on regional and 

international scale. The Diplomatic Bluebook of Japan (2002) affirms: 

"Japan's peace and prosperity is certainly linked to the peace and 

prosperity of the Asia - Pacific region and that of the world". Japan's 

support for the US request for the EU to continue its arms embargo 

against China has been strongly opposed by China, damaging the 

relations between the two countries. In its relations with South Korea, 

for many decades, even after signing the Agreement on Normalization 

of Relations (1965), there have always been disagreements between 

Japan and South Korea. In the early 1990s, the leaders of the two 

countries took active steps to strengthen the bilateral relationship, to 

first and foremost deal with the "unhappy legacies" of the past, and at 

the same time to strive to develop bilateral relations through high – 

level dialogue channels. 

2.1.3.3. North Korean factor 

North Korean factor has a multi – dimensional impact on the 

development and stability of the relationship between South Korea and 

China. On the one hand, this factor is both a catalyst for South Korea 
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and Japan to join hands, and on the other hand, it creates conflicting 

views on foreign policy towards North Korea and on the nuclear issue 

on the Korean peninsula. 

2.2. Subjective factors 

2.2.1. South Korea – China relations before 1990 

On the basis of "inheriting a decent foundation from the Chun 

Doo Hwan era", in the late 80s of the twentieth century, the successor 

President Roh Tae-woo established the policy of "Northern 

diplomacy". The ultimate goal of the "Northern diplomacy" policy is 

to solve the problem of reunification of the North and South of the 

Korean peninsula, but in order to implement this policy, the issue of 

relation normalization with socialist countries such as the Soviet 

Union and China must first be resolved. Hence, developing relations 

with the neighbor China was always a top priority in South Korea's 

foreign policy during this period. 

Kim Dae-Jung's government actively initiated the construction of 

a multilateral security mechanism in Northeast Asia, gradually 

adjusted its foreign policy with the United States, Japan, China and 

Russia, and strengthened "diplomacy of the four powers" (four 

powers: United States, Japan, Russia, China). Actively and seriously 

developing relations with China is an important link. In his time of 

presidency, Lee Myung-Bak tended to be conservative, advocated a 

harder line with North Korea, restored close relations with the United 

States and promoted a free market economy. One of Lee Myung-Bak's 

"pragmatic diplomacy" policies is to develop a strategic cooperative 

partnership with China. Prioritizing and strengthening the 

development of relations with China is a top priority in Lee Myung-

Bak's foreign policy. 

2.2.2. Northern foreign policy and imprints of South Korean 

leaders 

China’s diplomatic strategy with South Korea focuses on the 

following key points: implementing the Good Neighbor policy, 

strengthening economic and political cooperation, cultural and 

scientific exchanges, and promoting regional economic development. 

Regarding joint cooperation issues, China will strengthen cooperation 

with South Korea on the nuclear issue on the Korean peninsula, build 

two – way reconciliation mechanisms, and ensure security in the 
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Northeast region; constantly expand influence, through the 

development of economic and political cooperation to entice South 

Korea, thus reducing the influence of the US in the Asia – Pacific 

region. As for the Northeast Asia, China aims to build a stable Political 

– Security Community, eliminate risks to regional security; strengthen 

multilateral and bilateral economic and trade relations, thereby 

gradually breaking the restraint of the US – Japan – South Korea 

alliance, establishing China – Japan – South Korea cooperative 

dialogue mechanisms, promoting peacemaking and China's leading 

role in regional affairs. 

Obviously, in China’s attempts to exploit national synergy and 

entice other countries to achieve the strategic goal of becoming a 

dominant power pole in the global political landscape, South Korea 

has an important position. 

2.3. Sub-conclusion 

Since the end of the Cold War, the world has witnessed America's 

dominant role on a global scale, becoming the world's sole 

superpower. However, the advent of the 21st century with the 

achievements of science – engineering and technology and the rampant 

globalization process, many countries and regions have risen to 

become economic and political centers of the world, particularly 

China. Facing the rapid changes of the global and regional situation, 

countries have been making strategic adjustments to adapt to the new 

context. The Asia – Pacific region with its strategic geo – political 

position has become the area of fiercest competition among major 

countries, notably the US and China. Due to the policy of pivoting to 

the Asia-Pacific region during the two consecutive terms of US 

President Barack Obama, China is forced to readjust its foreign policy, 

in which priority is given to neighboring foreign policy in order to 

create a basis for increasing its influence within the region and 

hopefully containing US influence here. 

As a neighboring country with an important geo – strategic 

position, South Korea is obviously an inseparable factor in China's 

strategy. The long history between the two countries also closely ties 

the two together in many historical, cultural, political, and educational 

issues, which has had a significant impact on the relationship between 

South Korea and China since they normalized their relations in 1992. 
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On the other hand, in order to achieve the ultimate goal of peaceful 

reunification of the Korean peninsula, South Korea also needs China's 

support in the political field and make good use of opportunities in 

socio – cultural relations to promote, its culture; popularise penetrate 

and dominate China's indigenous cultural market to promote economic 

growth and jointly strengthen the relationship between the two 

countries. Besides, the benefits that China offers, South Korea has to 

face significant challenges to balance its relations with major 

countries, especially the South Korea – US alliance. 

 

CHAPTER 3. 

SOUTH KOREA – CHINA RELATIONS IN THE 1992 – 2012 

PERIOD IN KEY FIELDS 

3.1. In the field of security – politics 

3.1.1. Some main features of the process of political – 

diplomatic relations between South Korea and China in the 1992 

– 2012 period 

On September 27, 1992, South Korean President Roh Tae-woo 

made his first official state visit to China. After that, the two sides 

issued a Joint announcement emphasizing: " Developing the good 

friendship between the two countries is not only in line with the 

fundamental interests of the two peoples, but also benefits the Asia – 

Pacific region, therefore contributing to global peace, stability and 

development”. In July and September 1993, South Korea and China 

respectively opened their Consulate General in two big cities, Busan 

and Shanghai. 

After 2002, the political and diplomatic relations between South 

Korea and China continued to be strengthened and expanded. Mutual 

visits by the two countries' senior leaders were arranged frequently. 

In May 2008, President Lee Myung-bak visited China and the two 

sides agreed to elevate China – South Korea relations from 

"comprehensive cooperative partnership" to "strategic cooperation 

partnership" in order to promote cooperation between the two 

countries in the fields of diplomacy, security – politics, economy and 

culture – society… 

3.1.2. Regional issues 
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In addition to the bilateral relationship between the two countries, 

South Korea and China also have a lot of connections and conflicts of 

interest as well as roles in common regional issues. The most 

prominent of which is on the issue of North Korea in the relations 

between the two countries. The reunification of the North and South 

of the Korean peninsula or the nuclear issue on the Korean peninsula 

is one of the biggest conflicts of interest with the policies of the two 

countries during the 20 – year period of cooperation. South Korea and 

China both have different goals in this regard, leading to the fact that 

although both always try to solve the North Korea issue in multilateral 

meetings or negotiations, they fail to reach a common agreement to 

end the North Korean problem. 

In addition, conflicts over the East China Sea, Socatra Islands or 

the US and Japanese factors in the two sides' relations also caused 

tensions or coldness in the political – diplomatic relationship between 

the two countries since the normalization of relations. 

3.1.3. In the field of national security 

China has actively coordinated with South Korea to promote the 

establishment of a mechanism to resolve the North Korean nuclear 

issue through six – party talks, including South Korea, North Korea, 

the United States, Russia, Japan and China. The second six-party 

conference held in February 2004 issued the "Chairman's Statement". 

Financial security cooperation: after the financial crisis in 

Southeast Asia in 1997, the perception of East Asian countries has 

changed. All countries have realized that only through regional 

cooperation and the establishment of a regional financial cooperation 

organization can such transnational financial crises be prevented and 

resolved. 

Eco – environment security cooperation: In order to control and 

maintain a clean environment both on land and in the common seas of 

the two countries, China is cooperating closely with South Korea in 

the field of environment. First, through industrial cooperation, the 

import of South Korea's air pollution control and environmental 

protection equipment, as well as scientific research seminars on the 

environment, China strives to strengthen exchanges of information, 

effective control solutions for environmental protection with South 

Korea. 
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Defense cooperation: China has enhanced defense exchanges and 

cooperation with South Korea through the working visits of the two 

countries' defense ministers and enhanced military academic 

exchanges between the two sides. In July 2011, Chinese Defense 

Minister Liang Guanglie and South Korean Defense Minister Kim 

Kwan-Jin agreed to establish a high-level strategic defense dialogue, 

issuing a Joint Communiqué for the first time: “The two sides agreed 

to establish a defense strategic dialogue mechanism and conduct 

mutual visits next year", "from 2012 onwards, the two defense 

ministries will organize short-term training courses for the other 

country and gradually expand cooperation and exchange in the field of 

military training. 

3.2. In the field of economy 

From the establishment of diplomatic relations to the end of 2002, 

China's total accumulated trade deficit with South Korea was more 

than 73 billion USD. The main reason leading to the increase in China's 

trade deficit is: Firstly, the overheating growth of the Chinese economy 

and the increasing wave of direct investment of South Korean 

enterprises in China caused China to increasingly expand imports from 

South Korea. Second, the technical trade barriers that South Korea sets 

up significantly affect the penetration of Chinese goods into South 

Korea, hindering the normal exchange of goods. 

South Korea – China relations in the 2002 – 2012 period achieved 

many positive changes in different fields. The most prominent 

highlight is the economic relationship in which the two – way trade 

turnover continues to grow at a high rate. The year 2010 marked a 

milestone in the history of their bilateral trade when it crossed the 

threshold of US$200 billion for the first time. This shows that China 

took great advantage of capital and technology opportunities for 

economic development in the previous stage. In addition, it also shows 

the proactiveness and acumen of Chinese enterprises when they know 

how to exploit the advantages from the South Korean market (FTA 

between South Korea and the US, EU) to soon reach out to the world. 

 It can be seen that, through the strategy of developing bilateral 

trade relations to increase interdependence, China has expanded 

relations with South Korea further into other new areas of cooperation 

that were previously considered to be sensitive, uncompromising. This 
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proves that China has become increasingly confident, demonstrating 

its desire to dominate the world. In order to make good use of the 

opportunity without falling into a dilemma of being pulled between 

major powers, South Korea must maintain a flexible and balanced 

foreign policy and at the same time enhance its national potential. 

3.3. Other fields 

China’s powerful economic rise has created favorable conditions 

for its relations with South Korea. Through constantly expanding and 

developing trade and investment relations, China has step by step 

promoted and reinforced political – diplomatic, culture – society, 

security – defence, and science and technology cooperation with South 

Korea. The development has spread across many fields of cooperation 

in the China – South Korea relationship, most notably in economy. 

Besides, cultural values and educational, scientific and technological 

factors have helped to further cement such bilateral relations not only 

at the national level or between the two states but also in the wishes of 

the people of the two countries. 

3.4. Sub-conclusion 

1. Asia-Pacific with its strategic geopolitical position has become 

an area of fierce competition for influence among major countries in 

the world, especially ever since Barack Obama was elected as US 

President and launched a pivot policy to this particularly important 

area. In this context, China is forced to readjust its foreign policy, 

especially its friendly neighborly diplomacy, most importantly 

neighboring foreign policy in order to create a basis for increasing its 

influence within the region and hopefully containing US influence 

here. South Korea, as a neighboring country, holds an important 

position in China’s national security strategy, as well as ensuring 

China's economic growth, so South Korea is considered a strategic 

competitive area in China's development. Besides, in order to achieve 

the ultimate goal of peaceful reunification of the Korean peninsula, 

South Korea also needs China's support in the political field and make 

good use of its trade relations with China to promote economic growth. 

Obviously, the cooperation of South Korea and China is voluntary, 

stemming from national interests in a world that is constantly 

changing. 
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2. For South Korea, the growing relationship with China will 

promise a good prospect in trade activities as well as ensure more 

stable maintenance of dialogue mechanisms and security control on 

the Korean peninsula when China plays the role of a mediator. 

However, a significant challenge for South Korea is the problem of 

balancing the relationship between the two great countries, the US and 

China. 

3. The development in diplomatic relations and cultural 

cooperation between South Korea and China will have certain impacts 

not only on each country but also on the whole East Asia region. The 

increase and development of South Korea – China relations will 

contribute to maintaining a peaceful and stable environment, 

promoting economic growth, enhancing regional cultural cooperation. 

At the same time, this will create the risk of division and conflict in the 

region when the competition and manipulation become increasingly 

intense among the major countries. 

 4. It can be said that, over more than 20 years since South Korea 

and China officially established diplomatic relations, this relationship 

has increasingly developed in a good direction and obtained many 

important results in most fields although there are still existing 

differences. From the favorable factors as well as difficulties, it can be 

seen that " cooperation and development is still the main trend" in the 

South Korea – China relationship in the upcoming time. 

 

CHAPTER 4. 

EVALUATION OF SOUTH KOREA – CHINA RELATIONS IN 

THE 1992 – 2012 PERIOD 

4.1. Achievements in the South Korea – China cooperation 

relations from 1992 to 2012 

 In terms of politics and diplomacy: First, the political relation 

between South Korea and China has overcome many obstacles in the 

bilateral relationship over the past two decades, developing from a 

"cooperative relationship" in 1997 into "comprehensive partner" in 

2003 and now "comprehensive strategic partner" since 2008. Second, 

the two have found many common voices in resolving regional and 

international disputes. Third, after the nuclear crisis on the Korean 

peninsula, China once again demonstrated its position in the region. 
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This has brought relations between the two sides closer together, as 

China is the only country that can force North Korea to participate in 

the later six-party, or three-way talks. 

 In terms of security – defence: For South Korea, the enhanced 

security and political relations with China will ensure stability and 

development in the region, as well as the benefits in the process of 

controlling security on the Korean peninsula. However, a significant 

challenge for South Korea is how to balance the foreign policy 

between China and the US in its development, to maintain its role on 

regional and global scale, without being dependent on any other 

country. Furthermore, recent changes in China's foreign policy have 

forced South Korea to think more carefully about its foreign policies 

in the new period. It can be said that, over more than 20 years since 

South Korea and China officially established diplomatic relations, this 

relationship has increasingly developed in a good direction and 

obtained many important results in most fields although there are still 

existing differences. 

In terms of economy: First, the trade volume between South 

Korea and China in 2012 was about $250 billion, which was higher 

than before they established diplomatic relations. China has become 

South Korea's largest trading partner and largest FDI recipient, while 

South Korea has become China's third largest trading partner. Second, 

after 2008, the new feature in the economic cooperation between the 

two countries is that their cooperation in the development of new 

industrial fields has proven to be dynamic in predicting the future of 

both countries, and that the level of science and technology between 

the two countries has improved significantly. Third, banking, 

insurance and real estate investment in China are also seriously 

interested by South Korean investors. This will help two sides' 

economic relations develop more stably as well as ensure fairness and 

benefits for joint venture products between South Korea and China. 

4.2. Limitations in South Korea – China relations from 1992 to 

2012 

 In addition to the achievements, in more than 20 years of 

cooperation and development between South Korea and China, there 

are still many challenges, difficulties and disagreements in the fields 



18 
 

of cooperation. The relationship between the two countries always has 

contradictions that can deeply divide such cooperation. 

 In addition, the change of the world situation as well as other 

factors within the region also expose the cooperation between the two 

countries to many difficulties and challenges in balancing different 

factors. 

4.3. Features of South Korea – China relations 

First, as two countries with many differences in socio – political 

regimes and development history during the Cold War, South Korea 

and China from being rivals in the South Korean War have "put aside 

the past”, to establish formal diplomatic relations and then have 

increasingly developed a strong relationship. 

Second, this is a relation between a " rising middle power nation” 

seeking a political role commensurate with its economic position (a 

developed country, OECD member) and an "emerging global power" 

with a strongly developed economy aspiring to become a powerful 

pole that dominates the global political landscape. 

Third, South Korea – China relations are strongly influenced by 

major powers, especially the US, Japan as well as North Korea. 

Fourth, from the South Korean perspective, the personal imprints 

(foreign policy) of the South Korean presidents have a significant 

impact on South Korea – China relations. 

4.4. Impact of South Korea – China relations in the 1992 – 2012 

period 

4.4.1 For East Asia region 

 Since the advent of the 21st century, East Asia continues to 

experience new changes, most notably East Asian economies, which 

have had rapid development and is considered as a driving force for 

global economic growth with leading dynamic economies such as 

China, Japan, South Korea, Singapore and some emerging markets 

such as Indonesia, Vietnam. Furthermore, Asia - Pacific with its 

strategic geopolitical position has become an area of fierce competition 

for influence among major countries in the world. Given such 

significance, any developments in this region will have an impact both 

on regional and global situation. Both China and South Korea are East 

Asian countries with the fastest growing economies in the region, so 
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South Korea – China relations plays an important role in promoting 

economic growth and cooperation in the region. 

4.4.2. For South Korea and China 

 Apparently, the developing relations with China not only brings 

South Korea many great benefits in terms of economic, promotes 

growth and development, but also in politics – diplomacy. First, South 

Korea has established diplomatic relations with an emerging power in 

the region, a permanent member of the United Nations Security 

Council, thereby establishing diplomatic relations with all members of 

the United Nations. It shows that South Korea " has obtained full legal 

recognition of its existence in the world. This is a very important basis 

for the Republic of Korea to build and develop the country and step by 

step toward the reunification of the two South and North Korea.", by 

taking advantage of the opportunity to resolve the Korean peninsula 

issue, ensure the maintenance of dialogue mechanisms, and seek 

peaceful and stable solutions on the peninsula. 

 However, a significant challenge for South Korea is the problem 

of balancing the relationship between the two great countries, the US 

and China. This is due to the fact that despite its substantial increase 

in international standing, China cannot be compared with the US in 

many aspects and especially as an alternative power. The "Chinese 

dream" will push the relationship between South Korea – United 

States, South Korea – Japan to the verge of a “one-way road”. 

4.5. Sub-conclusion 

 Increased political – diplomatic relations between China and 

South Korea brings China certain strategic benefits, yet presents China 

with challenges. China’s diplomatic relations with South Korea means 

China confirms South Korea's independent status. Furthermore, 

China’s increasing acknowledgement of South Korea's role in the 

current development of relations between the two countries has 

displeased its traditional ally North Korea. In fact, since taking power, 

North Korean leader Kim Jong-un has shown little respect for China. 

Pyongyang not only ignores warnings from Beijing but also 

proactively become less dependent on China, by seeking new 

cooperation opportunities from other countries such as Japan and 

Russia. Obviously, with the "tougher" attitude from the North Korean 
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leader, China gradually loses its role here. This also forces China to 

recalculate its relation strategy with the two Koreas. 

CONCLUSIONS 

The official establishment of South Korea – China diplomatic 

relations in 1992 is an important political event, an inevitable result of 

a preparation process, based on both objective and subjective grounds: 

the historical basis of relations, international and regional context, and 

cooperation needs of each country… This is a milestone marking a 

new phase in the relationship between the two countries, which has 

closeness and similarities in many aspects, meeting the desires of the 

two peoples and suitable to the world situation, in which Asia – Pacific 

is a rising power. 

1. South Korea – China relations from 1992 to 2012 went through 

two periods with distinct features, but also with inheritance and 

development; 1992 – 2002 and 2002 – 2012. In the former stage, the 

cooperation has produced good initial results, especially in politics – 

diplomacy, trade, thus creating solid foundations for the development 

of the two countries' relations at the later stage in all fields from politics 

– diplomacy, economy, security – defense to science and technology, 

culture, education as a comprehensive partnership (since 2003) and a 

strategic partnership (since 2008). 

2. In just two decades, South Korea and China relations has 

experienced major developments, even breakthroughs. The 

development of one country has contributed significantly to that of 

another, indicated in many fields. 

In terms of politics and diplomacy, security – defense, the two 

countries have reached consensus and found common voices in 

regional and international issues as well as sensitive issues in bilateral 

relations. Both sides share the same perspective on the issue of 

resolving the Korean peninsula situation through peace and 

negotiation. The participation of South Korea and China in regional 

political, economic and security forums and mechanisms such as 

ASEAN +3, ARF, EAS, APEC or international organizations such as 

WTO, ASEM..., not only affirms the international standing of each 

country, but also promotes South Korea – China bilateral relations 

through the multilateral cooperation mechanism. 
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Over the past 20 years, the political – diplomatic relations have 

been an important basis and premise for promoting the linkage and 

harmony between the two countries. Through the political – diplomatic 

link, economic, cultural and security aspects have experienced growths 

in the South Korea – China relationship. 

In terms of economic relations, during the Cold War, trade 

relations between the two sides were virtually interrupted. It was not 

until the early 80s of the twentieth century that the two countries 

started commercial activities through Hong Kong and Singapore. Until 

the late 80s of the twentieth century, new direct commercial activities 

were conducted between the peoples of the two countries. After 

officially establishing diplomatic relations, South Korea signed a trade 

agreement, an investment protection agreement, and an agreement to 

establish a joint economic, trade, and technical committee with China. 

Over the past twenty years, the two countries' foreign trade has 

grown at an average rate of nearly 25% a year. If the two – way trade 

turnover in 1992 – when the two countries established diplomatic 

relations was only 5.03 billion USD, by the end of 2006, it was more 

than 130 billion USD (in the same year, the two – way trade turnover 

between South Korea and the US was 74 billion USD) and exceeded 

200 billion USD in 2010. By far, China is the largest investment 

recipient from South Korea; and South Korea's largest trading partner. 

In recent years, the bilateral trade economy is gradually shifting to 

products with added value. Trade activities of information technology 

products gradually replace trade activities of textile products. In the 

field of investment, investment from South Korea and China has 

increased rapidly and strongly in recent years. The joint research report 

on the medium and long – term planning of South Korea – China 

economic and trade cooperation has identified key cooperation points 

and guidelines for bilateral economic and trade activities. 

In terms of science and technology, China has identified this as 

one of the main areas of bilateral relations, because in the last years of 

the twentieth century, China was still only a developing country with 

an undeveloped science and technology background. However, after 

20 years of establishing relations (1992 – 2012), China today has 

become a country with a developed science and technology 

background, even with some leading industries in the world. In order 
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to achieve the current outstanding developments, the cooperation in 

science and technology between South Korea and China has played a 

significant role. Since 2008, China and South Korea have become 

"official partners" in science and engineering as well as technology. 

In terms of cultural and educational cooperation, between South 

Korea and China in the period 1992 – 2012, there have been many 

significant developments. First, both countries have had favorable 

views of each other after a long period of aversion, suspicion, and 

conflict since the establishment of the Republic of Korea until the 

beginning of diplomatic relations (1948 – 1991). This is not only the 

desire of the South Korean and Chinese Governments, but also comes 

from the wishes of the two peoples. Second, over the past 20 years, 

both sides have had rapid and sustainable development in cultural and 

educational cooperation. More than 120 cities between the two sides 

have been twinned to develop together, along with the number of 

bilateral tourists which has also increased markedly from 1992 until 

now. In particular, the Hallyu wave is clearly the most important factor 

for cultural exchange between the two countries and bringing South 

Korean culture to the Chinese people. 

The values of science and technology, culture and education have 

helped to further cement the bilateral relationship not only at the 

national level or between the two nations but also in the wishes of the 

people of South Korea and China. 

3. Besides the achievements, South Korea and China relations 

also face many challenges and difficulties. 

In terms of politics and diplomacy, security – defense, there are 

still disagreements and conflicts between the two countries that need 

to be resolved, related to history such as textbooks, Koguryo and 

Palhae issues; sovereignty dispute over To Nham island… 

Both South Korea and China share the goal of peace and stability 

and denuclearization on the Korean peninsula. However, what the two 

countries have accomplished has not really been effective in easing the 

situation in the region. On the other hand, the South Korea – China 

relationship is not merely a relationship between two countries, but it 

is accompanied by relations with other countries such as South Korea 

– China – United States, South Korea – China – North Korea, South 

Korea – China – Japan..., This makes the relationship between the two 
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countries difficult to predict, and the foreign relations between the two 

countries may no longer be a matter of the two countries, but has 

become a matter of regional and international relations. 

Becoming China's "strategic cooperation partner" in 2008 has 

challenged South Korea with a new situation. On the one hand, they 

have to maintain diplomatic relations with the US, on the other hand, 

they still have to maintain good relations with China in order to avoid 

possible problems in the international relations of South Korea in 

particular, as well as those of countries in the region as a whole. 

Therefore, the next developments in the South Korea – China – US 

trilateral relationship will attract the attention of several countries, and 

the media. The question is: Which will South Korea prioritize: China 

or the United States to abandon its current ambivalent policy? And 

obviously, if South Korea does not balance the relations with China, 

the US and Japan, it will face unforeseen challenges and risks. In 

another relationship, if China does not handle its relationship with the 

two Koreas well, it will also easily lead to the risk of losing control, 

negatively affecting regional security... 

In terms of economy, due to their interdependence, in the context 

of the world economy's complicated developments and potential risks, 

if one of the two countries fails to maintain a good and stable growth 

momentum, the other will also be severely affected. On the other hand, 

both South Korea and China are also experiencing some conflicts and 

contradictions in economic issues, typically in the past 20 years, many 

economic wars between the two countries have broken out like garlic 

and kimchi wars, and most recently, the event "Melanine in milk" has 

caused confidence in the Governments of both sides to experience 

certain declines that need a solution. 

In terms of culture and education, there exist certain difficulties 

and challenges. First, there is a rather sensitive issue in the relationship 

between the two countries: overseas Chinese in South Korea. Although 

there have been many improvements, in general, the wishes of the 

overseas Chinese people in South Korea have not been fully resolved. 

The Koguryo problem is also a matter of concern and needs to be 

researched by the Governments and scholars of both sides as well as 

in the world to come up with a solution that can satisfy both parties. 
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Otherwise, this issue may in the long run create a new cultural and 

political conflict between the two countries. 

4. In consideration of the stature and position of the two countries, 

it can be affirmed that the South Korea – China relations in the period 

1992 – 2012 will have a significant impact on each country and on the 

East Asia region in many areas and aspects. First, in terms of politics 

– diplomacy, security – defence, the two countries actively contribute 

to maintaining a peaceful, stable, cooperative and developing 

environment of each country as well as that of the region and the world. 

Second, as major economies in the world, playing the role of a 

locomotive, promoting regional economic growth, the positive impact 

of South Korea – China economic relations, especially in trade and 

investment will contribute to promoting the overall regional economic 

growth due to the economic interdependence between countries and 

territories. In other areas of relations, there are also positive impacts 

on the region in the context of increasing integration. 

5. Based on the analysis of the relations between the two countries 

in recent years, under the influence of the integration trend in 

international relations, the diversification and multilateralization of 

foreign policies of South Korea and China, it can be seen that the 

relation between the two countries in the second decade of the 21st 

century is progressing in a good direction. Although there are still 

many difficulties and obstacles, the South Korea – China relation 

continues to develop on a solid foundation, increasingly contributing 

to the interests and enhancing the position of the two countries on a 

regional and global scale. This also promotes bilateral relations to a 

better period and contribute to the process of regional cooperation and 

development in the following years. 

6. As two countries of strategic partnership (South Korea) and 

comprehensive strategic cooperation partner (China) of Vietnam, the 

experiences drawn from the reality of South Korea – China relations 

in the period of 1992 – 2012 is very important and urgent for Vietnam 

in making foreign policy and choosing relationship partners, in order 

to accelerate the country's reform process and proactively integrate 

into the world. Thereby enhancing the country's position on a regional 

and global scale.
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