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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Hàn Quốc và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng 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 sự khác biệt về 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 
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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.  

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 ngành Lịch sử thế 

giới, mã số 92.29.011.  

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

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. 
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- 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 

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: 
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- 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 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 

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... 

http://www.en.kf.or.kr/
https://data.worldbank.org)/
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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 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 giai đoạn 1992 – 2012 dưới góc nhìn Sử học. 

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   



 

6 
 

NỘI DUNG 

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Có thể nói rằng, tình hình chính trị, kinh tế, những vấn đề lịch sử, văn hóa, Hàn 

Quốc, Trung Quốc cũng như quan hệ quốc tế của hai quốc gia trên, đặc biệt là từ sau 

Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) đến nay luôn là đề tài thu hút được nhiều sự 

quan tâm của các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Liên quan đến quan hệ Hàn 

Quốc – Trung Quốc, trên cơ sở tìm tòi, khảo cứu các công trình nghiên cứu có liên 

quan, chúng tôi xin cung cấp bức tranh tổng quan tình hình nghiên cứu như sau: 

1.1. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 

 Nghiên cứu về các yếu tố liên quan tới Hàn Quốc, Trung Quốc ở Việt Nam 

vốn không phải là một đề tài quá mới. Tuy nhiên việc nghiên cứu quan hệ Hàn Quốc 

– Trung Quốc lại là một vấn đề chưa được quan tâm nhiều của giới học giả và nghiên 

cứu Việt Nam. Đa số các công trình, ấn phẩm ở Việt Nam hiện nay chỉ đề cập đến 

quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc trong một phần của nghiên cứu, hoặc xét trên một 

hoặc vài lĩnh vực giữa quan hệ hai nước. Tuy nhiên, khi đánh giá về các công trình 

nghiên cứu về quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc ở Việt Nam chúng ta có thể chia 

thành các nhóm công trình theo phân mục sau đây: 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của 

Hàn Quốc và Trung Quốc 

1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu về quan hệ quốc tế khu vực Đông Bắc Á có 

đề cập đến Hàn Quốc và Trung Quốc 

 Các chính sách ngoại giao của Hàn Quốc kể từ thời kỳ “Ngoại giao phương 

Bắc”, “Ngoại giao Ánh Dương” v.v… của Hàn Quốc kể từ năm 1990 đến nay đã đem 

lại cho Hàn Quốc những thành công trong quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác 

nhau trên thế giới, đặc biệt là với các nước thuộc Thế giới thứ ba. Chính vì vậy, 

nghiên cứu về chính sách, đường lối ngoại giao của Hàn Quốc đều được các nhà 

nghiên cứu ở Việt Nam tìm hiểu và phân tích một cách cặn kẽ. Tiêu biểu phải kể đến 

tác phẩm “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 Nxb Chính trị Quốc gia 
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vào năm 2009. Công trình này đã khái quát một cách cơ bản các chính sách đối ngoại 

của Hàn Quốc đối với các quốc gia trong khu vực như Trug Quốc, Nhật Bản, 

CHDCND Triều Tiên và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tác phẩm 

này cho chúng ta thấy được những yếu tố khách quan chung về sự thay đổi chính sách 

ngoại giao của Hàn Quốc trong giai đoạn vừa qua dựa trên các yếu tố chính đó là: Sự 

phân chia lại trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh; sự thay đổi về chính sách kinh 

tế của Hàn Quốc trong giai đoạn mới; vấn đề Triều Tiên trong cách tiếp cận quan hệ 

ngoại giao của Hàn Quốc với các nước lớn và các quốc gia trong khu vực. Từ đó cho 

chúng ta thấy rõ vai trò của các chính sách ngoại giao của Hàn Quốc đã góp phần 

giúp khu vực trở thành một môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, đồng 

thời qua đó đảm bảo giải pháp hòa bình cho vấn đề an ninh - chính trị của bán đảo 

Triều Tiên. Ngoài ra, tác giả Nguyển Hoàng Giáp còn có một số tác phẩm khác như 

“Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay”, Nxb Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, Hà Nội năm 2013, đã cho chúng ta nhìn nhận lại cục diện khu vực Đông Bắc 

Á nói riêng và Hàn Quốc - Trung Quốc trong suốt giai đoạn từ sau 1992 đến nay. Có 

thể nói tác phẩm dù không đề cập một cách trực tiếp về vấn đề Hàn Quốc và Trung 

Quốc nhưng cũng đã giúp cho người đọc có một cách nhìn cơ bản về vấn đề chính trị 

giữa các nước trong khu vực. Tác phẩm đã phân tích và đưa ra các cách nhìn khái 

lược về mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực và các nước lớn với khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương. 

 Giáo trình “Quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” của Phạm 

Quang Minh (Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015) là một nghiên cứu cơ bản về cục 

diện khu vực kể từ sau Chiến tranh lạnh đến nay cũng như các chính sách đối ngoại 

của các cường quốc trong hoặc liên quan đến khu vực như Mỹ, Trung Quốc, Nga, 

Nhật Bản… Mặc dù trong sách không đề cập đến chính sách đối ngoại của Hàn Quốc, 

nhưng tác phẩm đã dành ra một chương để khái quát về tầm nhìn đối ngoại của Trung 

Quốc với châu Á - Thái Bình Dương và một chương riêng để nói về an ninh khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương với những điểm nóng trong khu vực cũng như như thách 

thức, cơ hội đối với hợp tác khu vực. Thông qua cuốn sách, độc giả đã có một cái 

nhìn tổng thể, khái quát về bối cảnh và các mối quan hệ đa dạng, đa chiều của khu 

vực giai đoạn trước 2015. Ngoài ra, tác giả Trần Quang Minh cùng với Nguyễn Xuân 

Thắng còn có một tác phẩm đáng lưu ý khác đó là “Chiến lược, chính sách của các 
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quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về một số vấn đề nổi bật của khu vực giai 

đoạn 2011 - 2020” (Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2013) đem đến cho ta một góc 

nhìn mới và dự đoán và kiến nghị về vấn đề an ninh khu vực trong giai đoạn từ 2011-

2020. Có thể nói dù nghiên cứu này không liên quan nhiều đến nội dung luận án, 

nhưng thông qua tác phẩm đã giúp tác giả hiểu được các vấn đề và hướng giải quyết 

các vấn đề trong khu vực, đặc biệt là giữa Trung Quốc và vấn đề quan hệ Liên Triều. 

1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu về chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế 

của Hàn Quốc và Trung Quốc  

 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) ; “Cục diện Châu Á - Thái 

Bình Dương” do Vũ Văn Hà và Dương Phú Hiệp chủ biên (Nxb Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2006); “Chính trị khu vực Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh lạnh” do Trần Anh 

Phương chủ biên (Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2007); Hoàng Văn Hiển với “Quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961 – 1993) và kinh nghiệm đối với 

Việt Nam” (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008); ; Yahuda M. với “Các vấn đề 

chính trị quốc tế ở châu Á - Thái Bình Dương”(Nxb Văn học, Hà Nội 2006); Nguyễn 

Trường với “Quan hệ quốc tế trong kỷ nguyên Á châu - Thái Bình Dương” (Nxb Tri 

thức, Hà Nội, 2013)… 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); “Quan hệ Trung - Hàn kể từ sau khi bình 

thường hóa” của Hoàng Minh Hằng ( Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, số 5 

(59), 2005);”Liên kết Đông Á: triển vọng và thách thức chủ yếu” Trần Quang Minh 

( Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 9 (69),2006); các ấn bản “Nghiên cứu Đông Bắc Á 

năm 2015””Nghiên cứu Đông Bắc Á 2016” của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt 

Nam, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á được in bởi Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội; … 

Thông qua các tác phẩm và bài báo trên các tạp chí chuyên ngành kể trên đã phần nào 

khái quát hóa được về những vấn đề chính trị, an ninh giữa Hàn Quốc - Trung Quốc 

trước, trong và sau giai đoạn nghiên cứu của luận án. 
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 Một số công trình tiêu biểu khác ít nhiều cũng có liên quan đến luận án, chủ 

yếu viết về sự trỗi dậy mạnh mẽ và những toan tính chiến lược của chủ thể Trung 

Quốc và về vấn đề bán đảo Triều Tiên như :“Báo cáo phát triển kinh tế và cải cách 

thể chế phát triển Trung Quốc - 30 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc (1978 - 

2008)” (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010); “Chiến lược và chính sách ngoại giao 

của Trung Quốc” do Sử Thị Long và Kim Uy biên soạn (được dịch bởi Nxb Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội, 2013); “Về một số vấn đề sau thống nhất của bán đảo Triều 

Tiên” do Ngô Xuân Bình, Phạm Quý Long, Trần Quang Minh chủ biên ( Nxb Khoa 

học Xã hội, Hà Nội ); với “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngoại giao trong bối cảnh 

quốc tế mới” của Lê Văn Mỹ (Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, )…cũng là một nguồn 

tư liệu tham khảo tin cậy. 

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

 Việc lựa chọn chủ thể quốc gia chính trong mối quan hệ song phương sẽ giúp 

các nhà nghiên cứu đưa ra được những góc nhìn khác nhau về cùng một vấn đề. Điều 

đó làm cho việc nghiên cứu quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc thêm nhiều hấp lực và 

thú vị. 

 Trước hết là các công trình nghiên cứu tổng quát về chính sách đối ngoại của 

Hàn Quốc cũng rất được chú trọng ở Việt Nam, có thể kể ra một số tác giả, tác phẩm 

tiêu biểu sau: “Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới” do Ngô 

Xuân Bình chủ biên (Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2012), cũng đã dành một phân 

lượng không nhỏ để nói về chính sách của Hàn Quốc với các quốc gia XHCN trong 

khu vực từ sau Chiến tranh lạnh đến nay. Ở khía cạnh chính trị, có thể kể đến công 

trình “Lịch sử chính trị hiện đại Hàn Quốc” do Chung Il Sun, Nguyễn Thị Thắm và 

Đỗ Hùng Mạnh biên soạn (Nxb Imagine Books, 2013), đã giúp cho độc giả những 

trải nghiệm lịch sử của Hàn Quốc, sự tương đồng giữa người Hàn Quốc và người 

châu Á, trong đó có người Trung Quốc - những yếu tố quan trọng giúp cho các quốc 

gia châu Á tìm kiếm được giải pháp cùng tồn tại bên nhau trong thế giới ngày nay. 

 Ngoài các công trình nghiên cứu trên, các ấn phẩm tạp chí cũng đã đóng góp 

rất nhiều cho luận án của chúng tôi. Đặc biệt, phải kể đến các ấn phẩm của Thông tấn 

xã Việt Nam đã giúp cho tác giả tiếp cận được những nguồn thông tin đa chiều về 

quan hệ Hàn - Trung. Có thể kể đến như: “Quan hệ Trung - Hàn”,; “Hàn Quốc bất 

hòa với Mỹ, thân thiện với Trung Quốc”; “Sự thay đổi địa chính trị châu Á - Thái 
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Bình Dương và ảnh hưởng đối với Trung Quốc”(2012) … Các tài liệu này đã cho 

chúng tôi những thông tin quan trọng và mang tính tường thuật các nội dung mang 

tính lịch sử khi các sự kiện này diễn ra, nhờ đó tác giả có được cách đánh giá đúng 

với các sự kiện quan trọng trong quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc 

 Quan hệ quốc tế của Hàn Quốc và của Trung Quốc cũng là mảng đề tài được 

nhiều luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ nghiên cứu. Tại Hà Nội và các tỉnh thành khác 

cũng có rất nhiều luận án, luận văn nghiên cứu về quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc 

trên nhiều góc độ khác nhau. Đơn cử như luận văn thạc sĩ “Quan hệ Trung Quốc – 

Hàn Quốc từ 1992 đến 2013”(2014) của Nguyễn Thị Anh tại Đại học Vinh, luận án 

tập trung vào vai trò của Trung Quốc trong quan hệ song phương giữa hai nước trong 

giai đoạn 1992 đến 2013; trong khi đó đề tài luận văn “Quan hệ Hàn Quốc – Trung 

Quốc (1992 – 2015)” (2015) của Phạm Văn Khải, Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội lại hướng đến việc nghiên cứu một số lĩnh 

vực chính trong quan hệ song phương và được trình bày phân chia theo các phân ki 

giai đoạn,“Chính sách của Hàn Quốc đối với Trung Quốc từ năm 2000 đến năm 2016” 

(2016) của Lê Công Chung, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 

Quốc gia Hà Nội… đều có liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, dù vậy các đề 

tài này vẫn có những điểm khác biệt với luận án của NCS, đa số đều là các đề tài 

thuộc ngành quan hệ quốc tế, hoặc lựa chọn chủ thể chính là Trung Quốc thay vì Hàn 

Quốc như luận án của chúng tôi lựa chọn, mặt khác việc lựa chọn mốc thời gian của 

các đề tài cũng có sự khác nhau, từ đó cũng sẽ đưa đến các mục tiêu và kết quả có sự 

khác biệt quan trọng trong nghiên cứu và mục tiêu đề tài. 

 Tại Đại học Huế có các luận án tiến sĩ “Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1961 - 

1993)” ( 2010) của Bùi Thị Kim Huệ, “ Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012” 

(2016), “Chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á ( 1989 - 

2010)” (2016) của Phan Thị Anh Thư, “Quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật 

Bản (1980 - 2013)” của Cao Nguyễn Khánh Huyền (2019)… Các công trình này đã 

nghiên cứu khá sâu về chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của Hàn Quốc đối với 

các nước lớn ở châu Á - Thái Bình Dương và CHDCND Triều Tiên trong và sau 

Chiến tranh lạnh, qua đó giúp cho tác giả luận án có những thuận lợi trong việc nghiên 

cứu bối cảnh quan hệ, đặc biệt là sự đối sánh các quan hệ song phương từ thực trạng 

đến đặc điểm, tác động của mối quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc 
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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 

 Đối với lĩnh vực chính trị - ngoại giao và an ninh - quốc phòng, bán đảo Triều 

Tiên luôn là một điểm nóng trong vấn đề an ninh và thế giới, những xung đột căng 

thẳng giữa CHDCND Triều Tiên và các quốc gia láng giềng luôn gây ra những nghi 

ngại và căng thẳng cho khu vực Đông Bắc Á. Chính vì vậy, chính trị, an ninh khu 

vực bán đảo Triều Tiên luôn là một trong những vấn đề được quan tâm trong các 

nghiên cứu. Trong đó, một số đã đề cập đến một mối quan hệ tay ba giữa Hàn Quốc 

- Triều Tiên - Mỹ và Hàn Quốc - Triều Tiên - Trung Quốc. Ở Việt Nam các công 

trình tiêu biểu cho hướng tiếp cận này có thể kể đến sau đây: “Nóng bỏng Bán đảo 

Triều Tiên”, của Ban biên tập Tin thế giới (Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2005); “Đông Á 

- Đông Nam Á: Những vấn đề lịch sử và hiện tại”(Nxb Thế giới, Hà Nội, 2005); “Hàn 

Quốc với khu vực Đông Á, sau Chiến tranh lạnh” do Nguyễn Hoàng Giáp chủ biên 

(Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009); …  

 Ngoài ra, các bài báo trên các tạp chí chuyên ngành cũng cung cấp rất nhiều 

các thông tin quan trọng về quan hệ an ninh, chính trị của Hàn Quốc - Trung Quốc 

cũng như của khu vực bán đảo Triều Tiên nói chung liên quan đến chính sách đối 

ngoại của các nước lớn, các mối quan hệ khu vực, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều 

Tiên... Tiêu biểu là các bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, có thể kể 

ra như: Dương Quốc Anh (Sưu tầm và dịch), “Mấy vấn đề trong ngoại giao Trung 

Quốc”, số 1 (83), 2008; Lê Văn Mỹ, “Quan hệ Trung - Mỹ xoay quanh việc giải quyết 

vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên”, số 3 (73), 2007; Nguyễn Ngọc Hùng, Triển 

vọng giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, số 3 (85), 2008; Trần Anh 

Phương, Các quan hệ quốc tế trọng yếu tại khu vực Đông Bắc Á năm 2007, số 1 (83), 

2008; Trần Quang Minh, Chính sách Trung Quốc đối với Đông Á - Thái Bình Dương, 

số 2(84), 2008… 

 Đối với lĩnh vực kinh tế, trên bình diện kinh tế, cả Hàn Quốc và Trung Quốc 

đều là những nước có sự chuyển đổi thành công hệ thống kinh tế của mình để trở 

thành những nước có kinh tế phát triển trên thế giới. Quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc 

- Trung Quốc cũng vì thế trở thành một yếu tố được nghiên cứu rất kỹ ở Việt Nam, 

vì nhiều lý do khác nhau. Và có thể nói, đây là một trong những lĩnh vực quan hệ 
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“nồng ấm” và phát triển nhất giữa hai quốc gia trong suốt hơn 20 năm kể từ khi bình 

thường hóa đến nay. 

Về kinh tế Trung Quốc, cũng như “bốn con rồng nhỏ” ở châu Á, từ sau khi tiến 

hành cải cách kinh tế Trung Quốc năm 1978 dưới thời kỳ Đặng Tiểu Bình đến nay, 

nền kinh tế Trung Quốc cũng đã tạo ra được sự phát triển thần kỳ. Công trình “Trung 

Quốc tăng trưởng và chuyển đổi kinh tế” của tác giả Phạm Sỹ Thành (Nxb Đại học 

Quốc gia, Hà Nội, 2011). 

 Bên cạnh đó, nền kinh tế Trung Quốc vào nửa cuối những năm 2000 đã gặp 

những thách thức và cả rủi ro trong quá trình phát triển buộc quốc gia này phải có sự 

điều chỉnh chính sách kinh tế, trong đó có kinh tế đối ngoại. Có thể nói cuốn “Kinh 

tế Trung Quốc những rủi ro trung hạn” do Phạm Sỹ Thành chủ biên của Chương trình 

nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

(VEPR), Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội (Nxb Thế giới, Hà Nội, 2013) là 

một công trình đi theo hướng nghiên cứu này. 

 Các tác phẩm trên mặc dù không liên quan trực tiếp đến đề tài, nhưng ít nhiều 

đã cho tác giả luận án thấy được quá trình phát triển kinh tế và kinh tế đối ngoại của 

Hàn Quốc, Trung Quốc cũng như bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia này xét ở góc 

độ kinh tế. 

 Ngoài ra, còn phải kể đến các bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành như Tạp 

chí Nghiên cứu Đông Bắc Á với Liên kết Đông Á : Triển vọng và thách thức chủ yếu, 

sô 9 (69), 2006 của Trần Quang Minh; Toàn cầu hoá và chính sách ngoại giao kinh 

tế Hàn Quốc trong thập niên cuối thế kỷ XX,, số 5 (87), 2008 của Trần Thị Duyên;, 

Liên kết kinh tế Đông Bắc Á ; liệu có một FTA Trung Quốc - Hàn Quốc - Nhật Bản?, 

số 1 (61), 2006 của Ngô Xuân Bình; Hợp tác kinh tế Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn 

Quốc và những kỳ vọng lớn hơn, số 12 (94), 2008 của Hà Thu; Tạp chí Kinh tế châu 

Á - Thái Bình Dương với Chính sách phát triển kinh tế của Hàn Quốc, số 5, 46, 2003 

của Trần Thị Minh Châu… đã giúp tác giả luận án có một cách nhìn toàn diện và hệ 

thống hơn về các mối quan hệ kinh tế của Hàn Quốc - Trung Quốc và các quốc gia 

khác ở khu vực Đông Á trong giai đoạn 1992 đến năm 2012. 

 Đối với các lĩnh vực khác, cả Hàn Quốc, Trung Quốc đều đã thành công trong 

thực hiện chiến lược “sức mạnh mềm” (văn hóa) của mình đến với các quốc gia trong 

khu vực và trên thế giới. Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về những thành công 
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mà yếu tố “sức mạnh mềm” của hai quốc gia thế nhưng lại chưa có nhiều nghiên cứu 

về quan hệ hợp tác về văn hóa, xã hội giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Vì vậy, trong 

thời gian tới, đây sẽ là một lĩnh vực cần được đầu tư nghiên cứu sâu rộng hơn khi tìm 

hiểu về quan hệ Hàn - Trung ở Việt Nam.  

 Các công trình “Hàn Quốc lịch sử - văn hóa (từ khởi thủy đến 1945)” của 

nhóm tác giả Nguyễn Văn Ánh, Đỗ Đình Hằng và Lê Đình Chỉnh (Nxb Văn hóa 

Thông tin, Hà Nội, 1996) đã giúp tác giả luận án hiểu rõ hơn về sự giao thoa văn hóa 

giữa Hàn Quốc và Trung Quốc trong các giai đoạn trước đó, từ đó hiểu thêm về mối 

quan hệ giữa hai quốc gia trong giai đoạn nghiên cứu từ góc độ văn hóa, lịch sử.  

 Công trình của Phạm Văn Khải đã nghiên cứu về sự tăng cường quảng bá ngôn 

ngữ và văn hóa đến Hàn Quốc của Trung Quôc thể hiện qua số lượng lớn các trường 

dạy tiếng Trung Quốc và nghiên cứu về Trung Quốc học đang nở rộ ở Hàn Quôc. 

Trong khi đó, công trình của tác giả Phan Thị Anh Thư lại cho thấy kể từ khi hai nước 

thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, trao đổi song phương trên lĩnh vực văn 

hóa, xã hội đã liên tục phát triển, trước hết hai bên đã ký nhiều văn bản hợp tác trên 

lĩnh vực này như Hiệp định hợp tác văn hóa Hàn Quốc - Trung Quốc (1994), hai là, 

sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt từ sau Hội nghị 

Thượng đỉnh Trung - Hàn năm 2003, khi Hàn Quốc xem Trung Quốc là “điểm khởi 

đầu” của “làn sóng Hàn Quốc” (Hallyu) tại Đông Á, trong đó giới trẻ Trung Quốc đã 

đóng vai trò “sứ giả” văn hóa và là chủ thể chính trong các hoạt động trao đổi, giao 

lưu văn hóa của hai quốc gia. 

1.2. Tình hình nghiên cứu nước ngoài 

 Quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc có thể xem là chủ đề thu hút sự quan tâm 

nghiên cứu, phân tích đánh giá của nhiều học giả nước ngoài, đặc biệt là các học giả 

Hàn Quốc, Trung Quốc hay Nhật Bản và Mỹ. Các công trình này thường xuyên được 

đăng trên các tạp chí như Korea Focus, Comparatives Connections, tạp chí nghiên 

cứu trực thuộc các trường Đại học của Hàn Quốc, Trung Quốc như Asia Pacific 

Center (thuộc đại học Hanyang), Pacific Focus (Đại học Inha), Thời báo Newyork 

Times, Báo The Korea Herald,… Bên cạnh đó là các công trình tác phẩm được xuất 

bản trên các trang bán sách và các website điện tử như Amazon.com (theo hình thức 

sách điện tử và sách giấy) đã giúp cho chúng tôi được tiếp cận nhiều hơn với các tác 

phẩm của các nhà nghiên cứu quốc tế. Do đó, số lượng bài báo và tài liệu về quan hệ 
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Hàn Quốc – Trung Quốc ở nước ngoài có thể nói là khá đa dạng và phong phú. Trên 

cơ sở các tài liệu mà tác giả luận án được tiếp cận có thể chia thành các nhóm cơ bản 

như sau: 

Đầu tiên, đó là nhóm các công trình nghiên cứu quốc tế đã được dịch sang tiếng 

Việt. Nhóm này gồm nhiều các công trình nghiên cứu tiêu biểu và đem lại nhiều giá 

trị nghiên cứu đã được các trường đại học và các viện tại Việt Nam dịch sang tiếng 

Việt để nghiên cứu và giúp người đọc được hiểu hơn về các vấn đề quốc tế. Ví như 

công trình “Bốn con rồng nhỏ: Trào lưu công nghiệp hóa ở Đông Á” của Ezra F.Vogel 

được dịch bởi Huỳnh Văn Thanh, Phạm Viễn Phương (Nxb Thống Kê, Hà Nội,1994) 

và “Bí quyết cất cánh của bốn con rồng nhỏ” của Ngụy Kiệt và Hạ Diệu (Nxb Chính 

trị quốc gia, Hà Nội, 1993) đã phần nào góp phần giúp chúng ta nhận ra những điều 

tạo nên thành công cho mô hình kinh tế Hàn Quốc chuyển mình sau Chiến tranh Triều 

Tiên. Tác phẩm “Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc” (đã trình bày ở trên) lại 

cung cấp cho độc giả những nền móng cơ bản cho quá trình phát triển và sự chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế tại Hàn Quốc từ khi lập quốc (1948) cho đến giai đoạn trước 1992. 

Công trình “Kinh tế Hàn Quốc đang trỗi dậy” của Byung Naksong, được dịch bởi 

Phạm Quý Long và các đồng sự (Nxb Thống kê, Hà Nội, 1994) lại giúp cho tác giả 

luận án thấy được những mảng màu sáng tối trong kinh tế và kinh tế đối ngoại của 

Hàn Quốc giai đoạn những năm 90 của thế kỉ XX;“Khái luận về kinh tế - chính trị 

Hàn Quốc” do Rhee Yeong-seop chủ biên, được biên dịch bởi Khoa Đông Phương 

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

Anh do Ban Nghiên cứu phát triển tư liệu khoa học xã hội và Quỹ giao lưu quốc tế 

Hàn Quốc (KF) hợp tác xuất bản (Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016) là một công 

trình giúp cho độc giả có cái nhìn toàn diện về kinh tế, chính trị Hàn Quốc, đặc biệt 

là phần 3: Toàn cầu hóa ngoại giao Hàn Quốc đề cập đến những biến đổi của ngoại 

giao Hàn Quốc trong và sau Chiến tranh lạnh và quan hệ Hàn Quốc với các nước lớn 

cũng như CHDCND Triều Tiên. Ngoài ra còn có các công trình khác như “Thế kỷ 21 

- Thế kỷ của Trung Quốc” (2008) của Oded Shenkar được dịch bởi Tuyết Tùng, Kiến 

Văn (Nxb Văn hóa Thông tin. Hà Nội, 2008); “Lịch sử và văn hóa bán đảo Triều 

Tiên” của Andrew C. Nahm (Nxb Văn hóa Thông, Hà Nội, 2013); “Báo cáo phát 

triển kinh tế và cải cách thể chế phát triển Trung Quốc: 30 năm cải cách mở cửa Trung 

Quốc (1978 - 2008)” do Trâu Đông Đào chủ biên (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
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2010) đã trình bày khái quát quá trình phát triển kinh tế và cải cách thể chế của Trung 

Quốc cũng như các chính sách đối nội, đối ngoại của Trung Quốc trong quá trình này; 

Công trình “Đạo quân Trung Quốc thầm lặng” của hai tác giả Juan Pablo Cardenal 

và Heriberto Araujo được dịch bởi Nguyễn Đình Huỳnh (Nxb Hội Nhà văn, Hà Nôị, 

2015) lại cho tác giả luận án hiểu được ảnh hưởng và tác động của cải cách kinh tế 

Trung Quốc tới nền kinh tế thế giới… 

 Ngoài các tác phẩm đã được xuất bản và dịch sang tiếng Việt, vẫn còn rất 

nhiều công trình nguyên bản của các nhà nghiên cứu nước ngoài về quan hệ Hàn - 

Trung. Tiêu biểu có thể kể đến: “Quan hệ Trung Hàn đương đại” do Lưu Kim Chất, 

Trương Mẫn Thu, Trương Triều Minh đồng chủ biên (Nxb Khoa học Xã hội Trung 

Quốc, 1998); “Hợp tác Đông Bắc Á và quan hệ Trung Hàn” do hai tác giả Môn Hồng 

Hoa ( Trung Quốc) và Jung Seung ( cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc) đồng chủ 

biên (Nxb Kinh tế Trung Quốc, 2014); “Quan hệ Trung - Hàn và cộng đồng kinh tế 

Đông Bắc Á” của Pu Jian Yi và Pu Guang Ji (2006);”Sino - South Korean Trade 

Relations: from Boom to Recession” của Zhou Shengqi (2010); “Lịch sử quan hệ 

Trung - Hàn” do Tống Thanh Hữu, Khương Hân, Vương Lôi đồng chủ biên (Nxb 

Văn hiến Khoa học Xã hội, Bắc Kinh, 1997); “Nghiên cứu quan hệ Trung - Hàn sau 

Chiến tranh lạnh” của Ngụy Chí Giang (Nxb Đại học Trung Sơn, Quảng Châu, 

2009),”Tuyển tập lịch sử quan hệ Trung – Hàn” của Jiang Wei Gong, Gao Fu Shun 

chủ biên ( Nxb Lịch sử Văn học Cát Lâm, Cát Lâm 2001) [ 姜维公, 高福顺中韩关 

系史译文集, 吉林文史出版社, 2001]; “Ngoại giao quân sự song phương Trung – 

Hàn: Tiến trình và triển vọng” (2010) đề tài luận văn thạc sĩ của Li Cheng Xuan, Học 

viện ngoại Giao Bắc Kinh[李乘玄:中韩双方军事外交: 历程与前景，外交学院硕

士论文，2010];… và rất nhiều các bài báo chuyên ngành khác. Từ đó chúng ta có 

thể thấy rõ được việc nghiên cứu về quan hệ Trung - Hàn luôn được quan tâm ở Trung 

Quốc trên nhiều lĩnh vực, khía cạnh khác nhau, đặc biệt là yếu tố Hàn Quốc trong 

quá trình trỗi dậy của Trung Quốc từ đầu thế kỉ XXI. 

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

Korean Unification” của Son Dae Yeol (2003); với”Conutry- specific Factors and the 

Pattern of Intra - Industry Trade in China’s Manufacturing” của Zhaoyang Zhang 
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(2003) do KIEP tài trợ; 20 Years of the Diplomatic Relations between Korea and 

China: Advancing Strategic Cooperative Partnership, Korea National Diplomatic 

Academy, Center for Chinese Studies của Hongshik Lee, Hyejoon Im, Inkoo Lee, 

Backhoon Song và Soonchan Park (2012); “Understanding Korean Politics - An 

introduction” của Soong Hoom Kil và Chung In Moon (2001); “South Korea’s 

Foreign Policy: National Division and Its Implications for US - ROK Alliance” của 

Cho Yong-Shik (2006); “Kim Dea Jung Government’s North Korean Policy 

Direction” của Kim Kyung Woong, Park Gun Young (2000); “From Engagement to 

Hedging: South Korea’s New China Policy”(2008) của Sukhee Han (2008); “Korean 

Unification and a New East Asian Orded” của Choi Jinwook (2012)… các công trình, 

bài báo này cho thấy người Hàn Quốc rất quan tâm đến Trung Quốc không chỉ về 

mặt kinh tế mà còn về cả vấn đề chính trị, đặc biệt trong đó là yếu tố đa phương nhất 

là với Mỹ và sự thống nhất bán đảo Triều Tiên. 

 Bên cạnh đó, nhiều công trình nghiên cứu của các học giả quốc tế nghiên cứu 

về quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc được dịch sang tiếng“Khái luận về kinh tế - 

chính trị Hàn Quốc” do Rhee Yeong-seop chủ biên, được biên dịch bởi Khoa Đông 

Phương học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, hiệu đính bởi 

Lưu Tuấn Anh do Ban Nghiên cứu phát triển tư liệu khoa học xã hội và Quỹ giao lưu 

quốc tế Hàn Quốc (KF) hợp tác xuất bản (Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016) là 

một công trình giúp cho độc giả có cái nhìn toàn diện về kinh tế, chính trị Hàn Quốc, 

đặc biệt là phần 3: Toàn cầu hóa ngoại giao Hàn Quốc đề cập đến những biến đổi của 

ngoại giao Hàn Quốc trong và sau Chiến tranh lạnh và quan hệ Hàn Quốc với các 

nước lớn cũng như CHDCND Triều Tiên. 

 Các công trình nói trên đã giúp cho tác giả luận án tiếp cận các góc nhìn của 

các nhà nghiên cứu Trung Quốc, Hàn Quốc với các chủ đề rất đa dạng, đi từ tiến trình 

quan hệ tổng thể hai nước trong hơn 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao nằm trong 

bối cảnh chung của khu vực Đông Bắc Á, chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với 

Mỹ, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, quan hệ kinh tế của Hàn - Trung, vấn đề 

thống nhất hai miền bán đảo Triều Tiên...  

 Ngoài các công trình của học giả Hàn Quốc và Trung Quốc, đề tài này cũng 

dành được rất nhiều sự quan tâm đến từ các học giả nước ngoài khác. Trong đó nổi 

bật là Scott Snyder (Mỹ) với nhiều công trình, bài viết về quan hệ Hàn Quốc - Triều 
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Tiên và Trung Quốc, tiêu biểu là tác phẩm “China’s Rise and the two Koreas: Politics, 

Economics, Security” (2006). Điểm đặc biệt là các công trình này đã có một hệ thống 

niên biểu với các cột mốc quan trọng trong lịch sử Hàn Quốc - Trung Quốc và Triều 

Tiên để từ đó giúp người đọc có thể khái quát được sự chuyển dịch trong quan hệ 

giữa ba quốc gia nói trên. Ngoài ra, tác giả Scott Snyder còn có một số tác phẩm đáng 

chú ý khác như “South Korea at the Crossroads: Autonomy and Alliance in an Era of 

Rival Power”, “The Japan - South Korea Identity Clash: East Asian security and the 

United States” nghiên cứu quan hệ với các cường quốc Nhật Bản, Mỹ trong bối cảnh 

an ninh, chính trị của khu vực Đông Á. Bên cạnh các công trình kể trên, tác giả Scott 

Snyder còn có rất nhiều bài báo phân tích trực tiếp quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc 

theo từng mốc giai đoạn với cái nhìn đánh giá khách quan của các nhà nghiên cứu 

bên ngoài với quan hệ song phương. 

 Tác phẩm “China - South Korea Relations in the New Era: Challenges and 

Opportunities” (2017) của Min Ye lại là công trình nghiên cứu những thách thức cũng 

như cơ hội trong quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc hơn hai thập niên qua. Tác 

phẩm được trình bày theo hình thức nghiên cứu một cách tổng quan và góc nhìn nhận 

đánh giá. Đặc biệt, tác giả phân tích các vấn đề theo từng cấp độ nghiên cứu như một 

trò chơi qua lại giữa hai quốc gia giúp cho người đọc hiểu được các “cấp độ” (level) 

trong từng lĩnh vực giữa quan hệ song phương. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng cung cấp 

rất nhiều các bảng biểu, số liệu so sánh trực quan để người đọc có thể hiểu rõ và chi 

tiết về quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc qua các con số thống kê cụ thể. 

 Ngoài ra, còn có Francoise Nicolas cũng là một nhà nghiên cứu có mối quan 

tâm đặc biệt đến quan hệ Hàn – Trung với hai tác phẩm tiêu biểu là “Korea and the 

Dual Chinese Challenge” (2005) và “The Changing Economic Relation between 

China and Korea: Patterns, Trends and Policy Implications” (2009), Paul 

Chemberlain với “Korea 2010: The Challenges of the New Millenium” (2010) phân 

tích các thách thức đối với Hàn Quốc trong bối cảnh mới… 

 Một số công trình kể trên đã phần nào cho chúng ta thấy được quan hệ Hàn 

Quốc - Trung Quốc ngày càng ảnh hưởng lớn tới các vấn đề của khu vực. Hướng tiếp 

cận quan hệ Hàn - Trung cũng được thể hiện dưới nhiều góc nhìn khác nhau, giúp 

cho tác giả luận án có thể nhìn nhận toàn diện hơn về quan hệ hai nước trong đến năm 

2012. 
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 Cùng với các công trình nghiên cứu, các bài viết của các viện nghiên cứu, cơ 

quan liên quan cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho đề tài này. Đặc biệt là 

các biểu bảng và các mô hình hệ thống phân tích về các vấn đề FDI, GDP, tỉ lệ du 

học sinh giữa hai quốc gia, các kết quả nghiên cứu của một số viện như: Viện Nghiên 

cứu Kinh tế, Chính trị thế giới Hàn Quốc ( KIEP -Kore Institue for international 

economic policy, http://www.kiep.go.kr/index.do), Ngân hàng Hàn Quốc ( The Bank 

of Korea, https://www.bok.or.kr/eng); Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc tại Mỹ 

(KEI, Korea Economic institute, http://keia.org/),Tạp chí điện tử Comparative 

Connections (Comparative Connections - A Triannual E-Journal of Bilateral 

Relations in the Indo-Pacific) (http://cc.pacforum.org/), Trang thông tin về Hàn Quốc 

(http://www.korea.net), website chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc 

(http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/); Quỹ Đầu tư Hàn Quốc 

(http://www.investkorea.org/en)…  

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

1.3.1. Nhận xét về các kết quả nghiên cứu  

 Thứ nhất, quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc đã được các nhà nghiên cứu, học 

giả quan tâm và đạt được những kết quả đáng kể với một số công trình nghiên cứu 

khái quát quan hệ hai nước hoặc về một hoặc một vài lĩnh vực hợp tác nhất định và 

trong từng giai đoạn cụ thể.  

 Thứ hai, mặc dầu vậy, do nhiều nguyên nhân, cho đến nay ở phạm vi Việt 

Nam, hầu như vẫn chưa có một công trình chuyên khảo nào nghiên cứu hệ thống và 

toàn diện về quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc từ năm 1992 đến năm 2012 với tư cách 

là một đối tượng riêng biệt, thể hiện một cách phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực 

chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục.... và những 

tác động của nó tới khu vực Đông Ávà bản thân mỗi nước. 

 Thứ ba, ngoài một số công trình khoa học trong nước, các sách báo, bài viết 

của các nhà nghiên cứu nước ngoài được chúng tôi xem là nguồn tài liệu chủ yếu. 

Những công trình nghiên cứu này dù rất phong phú, đa dạng, song lại là ấn phẩm của 

các học giả đến từ nhiều nước cho nên cũng phản ánh quan điểm và cách nhìn nhận, 

đánh giá của giới nghiên cứu ở nước đó. Vì vậy, việc kế thừa đòi hỏi phải có sự phê 

phán, chọn lọc trong tiếp cận tư liệu nhằm đảm bảo độ tin cậy và khách quan trong 

nhìn nhận, đánh giá vấn đề nghiên cứu. 

http://cc.pacforum.org/
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1.3.2. Vấn đề tiếp tục đặt ra cho luận án 

 Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy còn khá nhiều nội dung liên 

quan đến luận án vẫn chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo, cần tiếp tục tìm hiểu, 

trao đổi như: Những nhân tố tác động nào chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp đến quan 

hệ hai nước Hàn Quốc - Trung Quốc (1992 - 2012)? Vai trò của các nguyên thủ hai 

nước, đặc biệt là Hàn Quốc trong việc xác lập và phát triển quan hệ hai nước như thế 

nào? Mối quan hệ này đã diễn tiến ra sao trong những năm 1992 - 2012? Những lĩnh 

vực hợp tác nào là chủ yếu? Những đặc điểm nổi bật, thành tựu và hạn chế, khó khăn, 

thách thức và những vấn đề đặt ra của mối quan hệ này trong giai đoạn hiện nay? Tác 

động của mối quan hệ này đối với khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam và chiến 

lược, chính sách phát triển của hai nước?... 

 Do vậy, việc kế thừa có chọn lọc các công trình khoa học của các nhà nghiên 

cứu, học giả đi trước là điều hết sức quan trọng, giúp chúng tôi có cơ sở để giải quyết 

các nội dung nêu trên dựa trên các nguồn tài liệu tham khảo quý giá đã được tập hợp, 

và bằng những góc nhìn độc lập của cá nhân, từ đó hoàn thành đề tài luận án “Quan 

hệ Hàn Quốc - Trung Quốc từ năm 1992 đến năm 2012”. 

 Ngoài ra, việc nghiên cứu quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc từ năm 1992 đến 

năm 2012 sẽ tạo tiền đề cho những nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo, cũng như tạo 

thành một hướng nghiên cứu mang tính hệ thống về Hàn Quốc ở Trường Đại học 

Khoa học và Đại học Huế, góp phần xây dựng thương hiệu và uy tín khoa học cho 

Đại học Huế nói chung.  
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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. Bối cảnh quốc tế  

Với sự kết thúc của Chiến tranh lạnh và trật tự hai cực Yalta (1989-1991) cùng 

với sự tác động của các nhân tố khác, từ cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế 

kỷ XX, thế giới đang từng bước quá độ từ trật tự thế giới cũ sang trật tự thế giới mới. 

Một trật tự đa trung tâm đang dần dần hình thành với những đặc điểm mới. Xuất hiện 

xu thế hòa dịu trên qui mô thế giới theo chiều hướng đa cực hóa trong cùng tồn tại 

hòa bình, vừa hợp tác vừa cạnh tranh để phát triển; chiều hướng tập hợp lực lượng có 

sự thay đổi, trong đó ý thức hệ không còn là chuẩn mực cao nhất mà được thay thế 

bằng lợi ích dân tộc; nguy cơ chiến tranh thế giới tiếp tục giảm đi dù vẫn tồn tại những 

xung đột khu vực, mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc, lãnh thổ.       

Trước sự thay đổi của tình hình hình thế giới, các nước lớn nhận thấy cần thiết 

phải điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế theo chiều hướng xây dựng mối quan hệ 

chiến lược ổn định và cân bằng nhằm phục vụ cho lợi ích tối thượng của dân tộc. Xu 

thế phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm ngày càng nổi bật, kinh tế trở thành nhân tố 

quyết định trong sức mạnh tổng hợp của quốc gia và là động lực chính của xu thế khu 

vực hóa và toàn cầu hóa1.. Trong hoàn cảnh đó, các quốc gia hạng vừa và hạng trung 

cũng tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình thông qua các cơ chế hợp tác đa phương 

và song phương để xác lập vị thế của mình trên trường quốc tế. 

Rõ ràng là sự kết thúc Chiến tranh lạnh đã mở ra những cơ hội và thách thức 

cho tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa 

đã làm cho các quốc gia, khu vực liên kết hợp tác và phụ thuộc lãn nhau ngày càng 

lớn hơn. Tuy nhiên cùng với điều đó thì những bất ổn, xung đột và tranh chấp lãnh 

thổ, chủ quyền đang ngày càng đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, dân tộc 

nói riêng và hòa bình ổn định của thế giới nói chung. Tất cả những điều đó đã buộc 

các quốc gia, dân tộc phải hợp tác với nhau để đối phó nhằm bảo vệ an ninh hòa bình 

 
1 Xem thêm: Trần Văn Đào - Phan Doãn Nam (2000), Lịch sử quan hệ quốc tế (1945-1990), Học viện Quan 

hệ quốc tế, Hà Nội, [14:392-402]; Nguyễn Quốc Hùng (2000), Quan hệ quốc tế thế kỷ XX, Nxb Giáo dục, 

Hà Nội,[31: 96-105]. 
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của thế giới vừa tạo điều kiện để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

Trong bối cảnh quốc tế mới có nhiều biến chuyển to lớn, sâu sắc, toàn diện và 

cũng cực kỳ năng động, đa dạng, phức tạp, tất cả các quốc gia và lãnh thổ đều phải 

có sự điều chỉnh chiến lược, chính sách để thích nghi với hoàn cảnh mới. Minh chứng 

cho.việc điều chỉnh này là hai cường quốc Nga, Trung Quốc từ bỏ chính sách theo 

đuổi trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh về “một nướcTriều Tiên” và xích lại gần 

trong quan hệ với Hàn Quốc. Trong khi đó Hoa Kỳ đã có những động thái trong việc 

nới lỏng trong quan hệ với CHDCND Triều tiên. 

Với sự thay đổi của tình hình quốc tế sau Chiến tranh lạnh,, quan hệ Hàn Quốc 

– Trung Quốc không thể không chịu tác động khi phải tìm mọi cách để xây dựng mối 

quan hệ tốt đẹp nhưng đồng thời phải giải quyết các vướng mắc, xung đột, tranh chấp 

nhằm phục vụ cho lợi ích và an ninh của quốc gia, dân tộc. 

2.1.2. Bối cảnh khu vực  

Là một bộ phận quan trọng của thế giới, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 

đặc biệt là Đông Á, chịu sự tác động sâu sắc của bối cảnh quốc tế mới nói trên. Sau 

khi chiến trạnh kết thúc, khu vực Đông Bắc Á đã có những sự thay đổi căn bản. Việc 

Mỹ rút quân khỏi các căn cứ quân sự ở khu vực này và quay về với chủ nghĩa trung 

lập, trong khi Nga rơi vào tình trạng bất ổn về chính trị kinh tế đã tạo nên khoảng 

trống quyền lực ở khu vực Đông Nam Á. Trong hoàn cảnh đó, những nước như Trung 

Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và kể cả Hàn Quốc tìm mọi cách gia tăng ảnh hưởng ở khu 

vực này. Đối với khu vực Đông Bắc Á vấn đề Triều Tiên và Đài Loan – những di 

chứng của thời chiến tranh lạnh đang còn tồn tại buộc các nước lớn phải có những 

toan tính và chính sách phù hợp để cân bằng quyền lực giữa các nước với nhau. Bức 

tranh tổng thể của khu vực Đông Bắc Á với sự pha trộn đa sắc màu nói trên đã buộc 

các nước Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tìm ra được tiếng nói chung 

trong việc giải quyết những tranh chấp, bất đồng liên quan đến sự ổn định an ninh 

khu vực cũng như sự phát triển kinh tế của khu vực. 

Thế giới sau Chiến tranh lạnh mặc dầu có sự xáo trộn nhưng nhìn chung, xu thế 

hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ngày càng được khẳng định một cách mạnh 

mẽ. Bên cạnh đó, vai trò của các nước vừa và nhỏ ngày càng được tăng cường, góp 

phần quan trọng vào việc bảo vệ hòa bình và duy trì ổn định trong khu vực - những 

điều kiện cần thiết cho sự hợp tác, phát triển của các nước. Quan hệ giữa các nước 
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khác biệt chế độ chính trị - xã hội không ngừng được cải thiện thể hiện qua quan hệ 

giữa các nước Đông Dương và ASEAN, giữa Trung Quốc với các nước lớn trong khu 

vực, sự tham gia tích cực của các nước vào Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)... ; đặc 

biệt, tình hình trên bán đảo Triều Tiên được cải thiện theo chiều hướng giảm căng 

thẳng, tăng xu hướng đối thoại và hợp tác với những tiến triển đáng kể trong quan hệ 

hai miền Nam, Bắc bán đảo. 

Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách 

mạng khoa học và công nghệ cũng như xu thế toàn cầu hóa (globalization), sự hợp 

tác và tùy thuộc lẫn nhau về kinh tế và chính trị giữa các quốc gia càng trở nên sâu 

sắc hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, ý thức độc lập, tự chủ, tự cường quốc gia và tự 

cường khu vực của đông đảo các nước đang phát triển ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ 

[26:155]. Từ đây, đặt ra yêu cầu cấp bách cần có một cơ chế, tổ chức ở khu vực để 

cùng nhau hợp tác và đối phó với các thách thức mang tính toàn cầu. 

Trước những biến chuyển to lớn, sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Hàn 

Quốc và Trung Quốc cũng không nằm ngoài xu thế này. Trên thực tế, Hàn Quốc và 

Trung Quốc là hai quốc gia có nền kinh tế phát triển ( năm 2010, Kinh tế Trung Quốc 

vươn lên vị trí thứ hai sau Mỹ, còn Hàn Quốc được coi là một cường quốc hạng trung) 

vì vậy mối quan hệ giữa hai nước này tăng hay giảm đều có ảnh hưởng đến an ninh 

và ổn định của khu vực. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh quan hệ Hàn Quốc – Trung 

Quốc bị chi phối bởi trật tự hai cực Yalta. Triều Tiên bị phân chia thành 2 miền, trong 

đó miền Nam là Cộng hòa Hàn Quốc và miền Bắc là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

(CHDCND) Triều Tiên. Hàn Quốc là đồng minh của Mỹ còn CHDCND Triều Tiên 

là đồng minh của Trung Quốc cho nên quan hệ hai nước hầu như bị đóng băng. Cùng 

với điều đó Hàn Quốc lại thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan cho nên đã tạo ra 

sự căng thẳng đối đầu trong quan hệ Hàn – Trung. 

Chiến tranh lạnh kết thúc là cơ hội thuận lợi để khai thông và thiết lập một mối 

quan hệ mới giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Sự trỗi dậy của Trung Quốc sau chiến 

tranh lạnh buộc Hàn quốc phải có những sự điều chỉnh chính sách đối ngoại cho phù 

hợp với tình hình mới. Nhu cầu phát triển kinh tế và tình hình kinh tế, chính trị, quan 

hệ quốc tế của khu vực Đông Bắc Á có những thay đổi tích cực nói trên là một trong 

những nhân tố tác động quan trọng đến việc hai quốc gia này sớm thiết lập quan hệ 
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ngoại giao vào năm 1992 đã mở ra một trang mới trong 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  

Từ năm 1948, sau khi chính phủ thân Mỹ của Tổng thống Syn Man Rhee ra đời, 

quan hệ giữa Hàn Quốc và Mỹ mới thực sự được thiết lập và càng trở nên sâu sắc 

hơn từ sau Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953), tiêu biểu là sự kiện hai nước Mỹ - 

Hàn ký “Hiệp định phòng thủ chung” (10/1953), chính thức hình thành một liên minh 

quân sự và Hàn Quốc nằm trong hệ thống đảm bảo an ninh của Mỹ ở khu vực Đông 

Á. Sự duy trì và phát triển của liên minh Mỹ - Hàn “ chính là bộ phận cấu thành cơ 

bản trong chính sách của Mỹ đối với bán đảo Triều Tiên sau Chiến tranh lạnh” 

[38:20]. 

Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, nếu châu Âu là địa bàn mà Mỹ đặt trọng tâm 

chiến lược trong chính sách đối ngoại (CSĐN), thì ngay khi lên nắm quyền (1/1989) 

chính quyền Geogre Bush (cha) đã bắt đầu chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương (bên cạnh việc vẫn coi trọng khu vực châu Âu) 

để duy trì địa vị siêu cường thế giới của Mỹ. Trong đó, Nhà Trắng coi châu Á - Thái 

Bình Dương là khu vực địa - chiến lược, địa - chính trị trọng yếu, quan hệ trực tiếp 

đến an ninh quốc gia và vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ. Sau “tấn thảm kịch nước 

Mỹ” ngày 11/09/2001, cụm từ “chủ nghĩa khủng bố” được nước Mỹ thường xuyên 

nhắc tới và “chống chủ nghĩa khủng bố” cũng trở thành CSĐN được ưu tiên hàng 

đầu, xuyên suốt các nhiệm kỳ của Tổng thống Geogre W. Bush (con) và Tổng thống 

Barck Obama và Đông Nam A trở thành “Mặt trận thứ hai” trong cuộc chiến chống 

khủng bố của Mỹ.  

Từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, đứng trước bối cảnh quốc tế và khu vực có 

nhiều chuyển biến như đã trình bày cũng như sự lớn mạnh không ngừng của Hàn 

Quốc, đặc biệt về kinh tế (năm 1996 Hàn Quốc đã là thành viên của Tổ chức OECD 

của các nước phát triển...), mối quan hệ liên minh này có những va chạm khá lớn, 

tính chất quan hệ cũng chuyển dần từ quan hệ đồng minh quân sự trong Chiến tranh 

lạnh sang quan hệ đối tác toàn diện, bình đẳng về chính trị, quân sự và kinh tế (vừa 

hợp tác, vừa cạnh tranh về thương mại). Mặc dầu vậy, do nhiều mối quan hệ ràng 
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buộc, mối liên minh này nhìn chung không chỉ vẫn duy trì được sự phát triển “ truyền 

thống” ban đầu mà còn phát triển sang các lĩnh vực khác và đã có tác động (theo từng 

cấp độ) đối với các nước trong khu vực Đông Á, đặc biệt là sự cạnh tranh quyết liệt 

giữa các nước lớn có lợi ích tại địa bàn này, trong đó Trung Quốc là một nhân tố chủ 

chốt với tham vọng trở thành một cường quốc toàn cầu, nhằm thay đổi cục diện chính 

trị và bàn cờ thế giới. 

Ngay sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Barack Obama đã đề ra chiến lược 

với tên gọi “xoay trục” hay “tái cân bằng” đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

một cách tổng thể, toàn diện, có mục tiêu rõ ràng. Sở dĩ Mỹ quan tâm đặc biệt đến 

khu vực này là vì đến những năm đầu thế kỷ XXI, Biển Đông đã trở thành đối tượng 

tranh chấp của các nước lớn bởi vị trí chiến lược quan trọng của nó cùng với sự đa 

dạng về nguồn lợi thủy sản và tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông. Việc Mỹ tiếp cận 

BIển Đông là một sự bảo đảm cho khả năng triển khai sức mạnh quân sự không chỉ 

đối với các nước thuộc khu vực Đông Á mà còn đối với các khu vực khác trên thế 

giới. Sự can dự của Mỹ ở Biển Đông đã trực tiếp ảnh hưởng đến chính sách của Trung 

Quốc đối với Biển Đông. Bởi đây là vùng biển không những gắn liền lợi ích trực tiếp 

của các nước Đông Nam Á mà còn là nơi quan tâm của các quốc gia Đông Á như 

Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều cần nhận thấy là, những động thái của Trung Quốc ở 

Biển Đôngnhằm hạn chế các hoạt động quân sự nước ngoài ở vùng biển này không 

những gây ra những căng thẳng ở Biển Đông mà còn làm cho mâu thuẫn giữa Trung 

Quốc với các nước Đông Á trở nên sâu sắc hơn. 

Riêng đối với Mỹ, sự can dự vào tranh chấp ở Biển Đông một mặt là nhằm tăng 

cường củng cố quan hệ với các đồng minh để tạo sự cân bằng chiến lược giữa Đông 

và Tây, giữa nước Mỹ với các trung tâm quyền lực chính trị, sức mạnh kinh tế, quân 

sự trên thế giới và thu hút các nước khác đi theo Mỹ làm đối trọng với các nước trong 

khu vực, trước hết là hình thành các liên minh mới để bao vây, làm đối trọng với 

Trung Quốc. 

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Obama và các quan chức cấp cao 

của chính phủ Mỹ đã có nhiều chuyến công du đến các nước trong khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương. Chính giới nước này cho rằng sở dĩ Mỹ chuyển trọng tâm chiến 

lược sang khu vực này vì nó đem lại nhiều lợi ích cho nước Mỹ và Mỹ “ có lãnh đạo 
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được thế giới hay không thì phải là ở đây”2[8:120]. Việc thực thi chiến lược chịu tác 

động của 4 yếu tố quan trọng: Sự tăng trưởng kinh tế năng động của khu vực, đặc biệt 

là Trung Quốc; việc hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc cùng vị thế 

ngày càng quyết đoán ở Biển Đông và xa hơn nữa của nước này; Mỹ rút quân khỏi 

khu vực Trung Đông, đặc biệt là dưới sự ràng buộc tài chính hiện tại; gia tăng lợi ích 

kinh tế Mỹ, cũng như các cơ hội và mối quan tâm chiến lược trong khu vực[8:120]. 

Trong đó, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc làm dấy lên mối lo ngại với Mỹ và 

phương Tây, đặc biệt là vị trí “nhất siêu” lâu nay của Mỹ.  

Để thực thi chiến lược, Mỹ đã có các biện pháp sau: Tăng cường các mối quan 

hệ đồng minh truyền thống về an ninh song phương (Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, 

Thái Lan, Philippines) để đối phó những thách thức mới cũng như tận dụng cơ hội 

mới, bảo đảm khả năng phòng thủ và hạ tầng thông tin để răn đe bất cứ sự khiêu khích 

nào. Tăng cường quan hệ với các quốc gia mới nổi và các quốc gia tiềm năng, trong đó có 

Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam. Tăng cường can dự và đóng vai trò tích cực trong các 

thể chế khu vực như ASEAN, APEC, EAS... Mở rộng quan hệ, mở rộng thương mại 

và đầu tư đối với khu vực thông qua APEC và G20 để thúc đẩy mở cửa thị trường, 

giảm rào cản thương mại, tăng cường minh bạch và thực hiện cam kết thương mại 

công bằng. Mỹ cũng rất coi trọng, phát triển các hiệp định thương mại tự do song 

phương và đa phương với các nước trong khu vực, tiêu biểu là “Hiệp định thương 

mại tự do Mỹ - Hàn” chính thức có hiệu lực từ tháng 3/2012. Tăng cường hiện diện 

quân sự Mỹ tại khu vực, trong đó tiến hành “hiện đại hóa” các mối quan hệ quân sự 

với đồng minh ở Đông Bắc Á. Thúc ép các nước tiến hành cải cách nhằm tăng cường 

bảo vệ dân chủ, nhân quyền và tự do chính trị theo kiểu Mỹ và phương Tây[95:7].  

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

vực châu Á - Thái Bình Dương, 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 ”[38:25-26]. Ngoài 

 
2 Đỗ Phú Hải (2013), Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao: hiện trạng, 

những vấn đề đặt ra và triển vọng, Hội thảo khoa học quốc tế, 9/2013. Dẫn theo:  Ngô Xuân Bình (Cb) 

(2014), Hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ, Sđd, tr.120. 
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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 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”[51:114]. Thông qua quan hệ hợp tác kinh tế, nhất 

là các thị trường lớn như Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản sẽ đóng vai trò quan trọng 

trong việc kết nối các nền kinh tế lớn ở khu vực. Trên bình diện an ninh, Nhật Bản 

vẫn coi liên minh quân sự với Mỹ là nền tảng cho an ninh quốc gia và để tăng cường 

ảnh hưởng của Nhật Bản ở khu vực. Năm 2007, Nhật Bản đã quyết định nâng cấp 

Cục Phòng vệ thành Bộ Quốc phòng. Và mở rộng phạm vi phòng vệ đến tân eo biển 

Đài Loan. Với việc nâng cấp đó, Bộ Quốc phòng có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu về 

ngân sách quốc phòng nhằm gia tăng sức mạnh quân sự của Nhật Bản. Sự kiện này 

là một phần trong nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm đưa Nhật Bản lên nắm một 

vai trò quan trọng hơn trong hợp tác quân sự trên thế giới và thay đổi vai trò của Nhật 

Bản trong bối cảnh mới. Các nhà lãnh đạo của Nhật Bản cũng công khai chủ trương 

sửa đổi Hiến pháp để quân đội Nhật Bản có thể tham gia các hoạt động quân sự ở bên 

ngoài lãnh thổ quốc gia. Đặc biệt, tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ, nhất là trong 

xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường nhằm đối phó với các mối đe dọa 

tiềm tàng, nhất là từ CHDCND Triều Tiên.  

Về đối ngoại, Nhật Bản ủng hộ chủ trương cải tổ LHQ, tích cực vận động Mỹ và 

các nước khác ở khu vực ủng hộ Nhật Bản làm uỷ viên thường trực mới của Hội đồng 

Bảo an LHQ. Tuy nhiên, việc Nhật Bản ủng hộ yêu cầu của Mỹ đòi EU tiếp tục lệnh 

cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc, đưa Đài Loan vào phạm vi tác chiến của quân đội 

Nhật Bản, đã bị Trung Quốc phản đối quyết liệt, coi đây là sự vi phạm trắng trợn chủ 

quyền của Trung Quốc, làm phương hại đến quan hệ hai nước. Hơn nữa, chính sách 

quân sự mới của Nhật Bản khiến cho dư luận nhiều nước quan ngại và cũng khiến cho 

nước này gặp khó khăn trong việc thực hiện tham vọng khu vực và quốc tế[95:7]. Đối 

với Hàn Quốc, trong nhiều thập niên qua, kể cả khi đã ký kết Hiệp định bình thường 
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hóa quan hệ (1965), giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn luôn tồn tại những bất đồng, 

chủ yếu xuất phát từ những vấn đề quá khứ, nhất là trong khoảng thời gian Nhật Bản 

xâm lược và thống trị bán đảo Triều Tiên (1910 - 1945), liên quan đến vấn đề về phụ 

nữ mua vui, những tranh cãi về ngôi đền Yasukuni, vấn đề tranh chấp chủ quyền hòn 

đảo Dokdo/Takeshima. Đó cũng chính là nguyên nhân cản trở mối quan hệ hợp tác 

giữa hai nước. 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. Trên thực tế, chính 

sách “ngoại giao xin lỗi” của Nhật Bản đã phát huy tác dụng trong việc kết nối hai 

chính phủ với nhau, mở đường cho các cuộc thăm viếng, trao đổi qua lại lẫn nhau, 

cũng như ký kết các văn bản, hiệp định hợp tác. Song song với đó, Nhật Bản và Hàn 

Quốc còn tích cực tổ chức các cuộc đối thoại, hội nghị, hội thảo, chủ yếu là Hội nghị 

Thượng đỉnh và Hội nghị Bộ trưởng với mục đích tăng cường sự hiểu biết từ hai phía, 

củng cố quan hệ hợp tác toàn diện và giải quyết các tranh chấp, xung đột thông qua 

con đường đối thoại.  

2.1.3.3. Nhân tố CHDCND Triều Tiên 

Ngay sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Triều Tiên phải đối mặt với những khó 

khăn chồng chất từ trong ra ngoài, từ an ninh, chính trị đến kinh tế, xã hội. Trước hết, 

trong khi quan hệ ba bên ở phía Nam gồm Mỹ, Nhật, Hàn vẫn duy trì sự ổn định với 

việc Mỹ tiếp tục duy trì quân đội và căn cứ quân sự tại Nhật Bản, Hàn Quốc thì quan 

hệ ba bên ở phía Bắc gồm Nga, Trung Quốc, Triều Tiên lại có sự thay đổi, trong đó 

cả Nga và Trung Quốc đã lần lượt thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, xác lập 

quan hệ láng giềng hữu nghị. Năm 1991, Triều Tiên lại phải đối mặt với khủng hoảng 

kinh tế toàn diện, đến năm 1994, Chủ tịch Triều Tiên Kim Il Sung qua đời. Đây chính 

là nguyên nhân quan trọng làm cho giới lãnh đạo nước này thúc đẩy chính sách “ngoại 

giao cứng rắn” và tiến tới chiến lược “hạt nhân” đầy mạo hiểm. Sau khi lên nắm 

quyền vào tháng 8/1994, Chủ tịch Kim Jong-il đã đề ra chiến lược xây dựng “nước 

lớn thịnh vượng” xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ đó chính sách ngoại giao Đông Bắc 

Á của quốc gia này có những thay đổi cơ bản, tác động đến khu vực.. 

Vũ khí mà Triều Tiên sử dụng để đàm phán với Mỹ cũng như mở ra một mối 

quan hệ mới với mỹ là chiến lược “hạt Nhân”. Trong đó gác lại những điểm bất lợi 
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với Hàn Quốc chính là chìa khóa quan trọng để sớm thiết lập quan hệ với Mỹ, kế đến 

là Nhật Bản, từ đó làm cho các nước lớn xung quanh đạt được lợi ích lớn nhất về kinh 

tế, chính trị và góp phần giúp Triều Tiên thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nước lớn, 

cũng như tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp thống nhất hai 

miền bán đảo Triều Tiên. Mặt khác, việc nỗ lực thúc đẩy phục hồi quan hệ ba bên ở 

phương Bắc: Nga, Trung Quốc, Triều Tiên cũng là một điểm mới trong chiến lược 

ngoại giao Đông Bắc Á của nước này. Điều này không chỉ có ý nghĩa góp phần đảm 

bảo môi trường an ninh của Triều Tiên mà còn có tác dụng cải thiện quan hệ của 

Triều Tiên với Mỹ. Ngoài ra, Triều Tiên cũng muốn thông qua chiến lược “phát triển 

bình đẳng” trong lĩnh vực kinh tế với Hàn Quốc để tìm kiếm cơ hội đối thoại, hòa 

giải để thực hiện chính sách ngoại giao Đông Bắc Á của mình[38:32]. 

Một điều cần chú ý là trong những năm gần đây, có nơi, có lúc Triều Tiên tỏ 

thái độ thiếu tôn trọng đối với Trung Quốc, đặc biệt kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-un 

lên nắm quyền lãnh đạo. Trong hai thập niên qua, quan hệ Trung - Triều trên thực tế 

đã xấu đi nhiều, Trung Quốc đã chán nản với lối hành xử của Triều Tiên và tái khẳng 

định lợi ích ở bán đảo Triều Tiên trong tình hình có nhiều thay đổi. Trước sự cảnh 

báo đến từ Bắc Kinh, Bình Nhưỡng không chỉ phớt lờ mà còn chủ động tìm cách 

thoát khỏi dần sự ảnh hưởng từ cường quốc láng giềng bằng việc tìm kiếm các cơ hội 

hợp tác mới. Điều này khiến cho Trung Quốc phải tính toán lại chiến lược quốc gia 

trong quan hệ với hai miền bán đảo Triều Tiên. Liên quan đến vấn đề này, Oriana 

Skylar Mastro, Đại học Georgetown (Mỹ) cho rằng: “Nhưng ngày nay, thật khó để 

mô tả Trung Quốc và Triều Tiên là bạn bè của nhau, chứ chưa nói đến đồng minh. 

Chủ tịch Tập Cận Bình chưa bao giờ gặp Kim Jong-un (cho đến trước tháng 6/2019 

- ĐMT) và theo giới học giả có khả năng tiếp cận giới chức trong chính phủ hoặc 

Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình xem thường Chính quyền Bình Nhưỡng... 

Quan hệ Trung - Triều xấu đến mức, nhiều sĩ quan thuộc Quân giải phóng nhân dân 

Trung Quốc (PLA) cho biết Bắc Kinh và Bình Nhưỡng có thể sẽ không đứng cùng 

một chiến tuyến nếu xảy ra chiến tranh Triều Tiên lần hai. Quân đội Trung Quốc có 

thể can thiệp, nhưng không phải là bảo vệ chế độ Bình Nhưỡng, mà là tạo lập một 

cục diện mới trên bán đảo Triều Tiên hậu Kim Jong-un theo hướng có lợi cho Bắc 

Kinh”[186]. 
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2.2. Nhân tố chủ quan 

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

Sự ra đời của nhà nước tư bản chủ nghĩa ở Hàn Quốc (1948) và nhà nước XHCN 

ở Trung Quốc (1949) đã đẩy hai nước rơi vào cuộc đối đầu gay gắt về ý thức hệ trong 

thời kỳ Chiến tranh lạnh. Trung Quốc ủng hộ CHDCND Triều Tiên, không công nhận 

chính phủ Hàn Quốc,Trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) và trong công cuộc xây 

dựng lại đất nước sau chiến tranh, Trung Quốc đã có sự giúp đỡ to lớn đối với CHDCND 

Triều Tiên còn Hàn Quốc lại có mối quan hệ chặt chẽ với Đài Loan. Đến thập niên 70, 

Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản (1972) và Mỹ (1979) nhưng 

không thực hiện chính sách “hai Triều Tiên”. Tương tự, Hàn Quốc cũng không đề xuất 

một chính sách nào nhằm tháo gỡ vướng mắc với nước láng giềng do không thể lôi kéo 

Trung Quốc từ bỏ liên minh “môi hở răng lạnh” với Bình Nhưỡng. Mặt khác, từ khi 

được thành lập cho đến thập niên 80, Hàn Quốc nằm dưới chế độ quân sự của các Vị 

Tướng trong quân đội và các vị tổng thống này đều có xu hướng thân Mỹ và xa rời 

với các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nga hay 

xa hơn là Việt Nam - những nước thể chế chính trị khác với Hàn Quốc. Điều này thể 

hiện rõ nhất dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Park Chung-hee, khi chương trình 

chống các nước Xã hội chủ nghĩa được đem vào giảng dạy trong nhà trường cùng với 

đó là các mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ và các nước đồng mình trên mọi lĩnh vực kinh 

tế.  

Đến đầu thập niên 80, kể từ khi Mỹ bắt đầu có thiên hướng dần bình thường hóa 

với Trung Quốc và do tác động của các nhân tố khác, Hàn Quốc buộc phải điều chỉnh 

tư duy Chiến tranh lạnh thông qua chính sách cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Tuy 

nhiên, giới chức hai bên chỉ thực sự có liên hệ chính thức từ năm 1983.  

Nỗ lực đầu tiên được ghi nhận lại là vào tháng 5 năm 1983 khi Hàn Quốc hỗ trợ 

một máy bay dân sự của Trung Quốc bị bắt cóc, phải hạ cánh xuống phi trường Seoul, 

điều này dẫn đến việc phía Trung Quốc đã cử một phái đoàn đến Seoul để đàm phán 

việc trả lại tự do cho các phi công trong chuyến bay này, trong đó có 33 quan chức 

của Trung Quốc đi theo. Từ đó, Đặng Tiểu Bình đã ủng hộ các hoạt động giao lưu văn 

hóa giữa hai nước. Đây chính là bước khởi đầu cho việc tạo dựng mối quan hệ Hàn - 

Trung. Tiếp theo đó là các chính sách quan hệ ngoại giao theo kiểu “tìm hiểu lẫn 

nhau” được áp dụng. Tháng 3 năm 1984, một đội quần vợt Hàn Quốc đã đến Côn 
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Minh và thi đấu với Trung Quốc để tranh giải Davis Cup, hay sau đó Trong tháng 4 

năm 1984, 34 thành viên đội bóng rổ Trung Quốc tới Seoul tham gia giải vô địch 

bóng rổ châu Á lần thứ VIII. Chính những lần trao đổi những công dân như vậy đã 

giúp cho hai bên bớt đi những cái nhìn e dè về nhau hơn. Kết quả này đạt được sau sự 

kiện. Kể từ đây, quan chức hai nước bắt đầu gặp gỡ, tiếp xúc trong các hội nghị và diễn 

đàn quốc tế với tinh thần thân thiện và cởi mở hơn. 

Đến cuối thập niên 80 với “chính sách ngoại giao phương Bắc’ của Tổng thống 

Hàn Quốc Roh Tae-woo với nội dung trọng tâm là cải thiện quan hệ với các nước 

XHCN, trong đó có Liên Xô, Trung Quốc và khu vực Đông Âu, thì mọi việc mới bắt 

đầu được lắng xuống và dịu đi trong tình hình chung của khu vực và thế giới, khi đó 

đang ở trong giai đoạn cuối của cuộc Chiến tranh lạnh. Gần như hai bên đã có cái 

nhìn tích cực hơn về nhau, tuy nhiên vẫn chưa có những mối quan hệ trong việc buôn 

bán thương mại khi những rào cản trong việc buôn bán giữa hai bên vẫn chưa được 

gỡ bỏ. Đặc biệt, sau sự kiện “Thiên An Môn” xảy ra vào năm 1989 tại Trung Quốc 

đã khiến cho mối quan hệ giữa hai nước bị chững lại trong một thời gian. 

Về phía Trung Quốc, là một quốc gia láng giềng, Hàn Quốc giữ một vị trí trọng 

yếu trong chiến lược an ninh quốc gia cũng như đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế 

của Trung Quốc. Vị trí đó càng được củng cố, tăng cường trong bối cảnh Mỹ thực 

hiện chính sách “xoay trục” ở châu Á - Thái Bình Dương cùng với những tranh chấp 

lãnh thổ căng thẳng gần đây trên vùng biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc. 

Việc tăng cường quan hệ với Hàn Quốc là một trong những sáng kiến mà Trung 

Quốc theo đuổi nhằm vươn lên đảm trách vai trò “thủ lĩnh mới” trên chính trường 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tách Mỹ ra khỏi các đồng minh ở đây. Điều 

đó cũng có nghĩa là “ trong cuộc đấu giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Tokyo có thể 

không nhận được sự ủng hộ từ Seoul. Nó cũng có thể đồng nghĩa với việc Trung Quốc 

sẽ có mối quan hệ không mấy bình lặng với Triều Tiên trong tương lai”[38:35]. 

Mặt khác, sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, uy tín chính trị của Trung Quốc 

suy giảm nghiêm trọng, cùng với việc bị Mỹ và phương Tây bao vây cấm vận kinh 

tế do đó Trung Quốc rất cần thiết lập quan hệ với các nước để dần xóa bỏ thế bao vây 

cấm vận, khôi phục lại vị thế chính trị cho mình. Việc bình thường hóa quan hệ với 

Hàn Quốc cùng với sự tăng cường quan hệ với Nhật Bản sẽ có tác động tích cực để 

Mỹ sớm bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Trung Quốc cũng như chia rẽ liên minh Hàn 
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Quốc - Đài Loan. Cùng với các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, kinh tế, quan hệ với 

Hàn Quốc về chính trị - ngoại giao ở cấp độ song phương và cả đa phương sẽ góp 

phần giúp Trung Quốc phát huy được sức mạnh vượt trội, tận dụng được lợi thế tốt 

nhất để trỗi dậy, từng bước làm thay đổi cán cân quyền lực giữa các trung tâm, nước 

lớn và cục diện chính trị khu vực cũng như toàn cầu. 

Cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều mong muốn đạt được thỏa thuận về mối quan 

hệ này, thế nên trong hai năm 1990 - 1991 đã có nhiều cuộc gặp để có thể đề ra các 

thỏa thuận giữa hai bên, tiêu biểu là các sự kiện sau: 

Ngày 15 tháng 9 năm 1990, Hàn Quốc và Trung Quốc đã mở một chuyến phà 

đầu tiên để nối liền hai nước tại 2 khu vực là Vi Hải, Trung Quốc và Inchon, Hàn 

Quốc. Đây là cột mốc đánh dấu quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước, khi hai 

nước đã có thể cho người dân giữa hai quốc gia có thể di chuyển tới quốc gia kia, một 

cách tiện dụng và trực tiếp. 

Ngày 30 tháng 1 năm 1991, Hàn Quốc và Trung Quốc đã ký kết hiệp định, theo 

đó phía Hàn Quốc sẽ mở một văn phòng đại diện của Cơ quan xúc tiến đầu tư thương 

mại Hàn Quốc (KOTRA - Korea Trade-investment Promotion Agency) tại Thủ đô 

Bắc kinh, Trung Quốc. Và về phía Trung Quốc cũng sẽ mở một văn phòng đại diện 

của Phòng Thương mại quốc tế Trung Quốc tại Seoul, Hàn Quốc. 

Những sự kiện trên đã đánh dấu cho một sự chuyển biến tích cực từ mong muốn 

hợp tác từ cả hai nước, từ một mối quan hệ căng thẳng và mang nhiều yếu tố thù địch, 

Hàn Quốc và Trung Quốc trong giai đoạn này đã cố gắng xích lại gần nhau, đây là 

một dấu hiệu tốt cho việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước về sau này. 

Sau những động thái tích cực của Bắc Kinh trong vấn đề bán đảo Triều Tiên, 

cùng \với đó là việc Hàn Quốc cắt đứt mối quan hệ cùng với Đài Loan, ngày 24 tháng 

8 năm 1992 Hàn Quốc và Trung Quốc ký kết Thông cáo chung bình thường hóa quan 

hệ, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. 

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

Quốc 

 Trên cơ sở “kế thừa nền tảng khá tốt đẹp từ thời Chun Doo Hwan”[93:56], cuối 

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

sách “Ngoại giao phương Bắc” với nội dung trọng tâm là cải thiện quan hệ với các 

nước XHCN, trong đó có Trung Quốc, Liên Xô và khu vực Đông Âu [131:627-630]. 
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Trong đó, Trung Quốc nằm trong những toan tính chính trị của Hàn Quốc và ngược 

lại để dẫn đến sự kiện hai nước bình thường hóa quan hệ từ tháng 8/1992. Đối với 

Hàn Quốc, việc thiết lập quan hệ hai nước “có lợi cho việc nới lỏng căng thẳng trên 

bán đảo Triều Tiên và cũng có lợi cho công cuộc kiến tạo hòa bình ở khu vực châu 

Á”[109:321]. 

Sau khi lên cầm quyền (1993), Tổng thống dân sự đầu tiên Kim Young-sam đã 

tiếp tục cải thiện quan hệ với Trung Quốc và có chuyến thăm Bắc Kinh (3/1994) 

nhằm tìm hướng giải quyết cho hai vấn đề quan trọng là phi hạt nhân và thống nhất 

bán đảo Triều Tiên.  

 Bước tiến quan trọng trong thời kỳ Kim Dae-jung nắm quyền (1998 - 2003) là 

đã nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới với Tuyên bố chung Hàn Quốc - 

Trung Quốc ra đời năm 1998. Thời Tổng thống Roh Moo-hyun (2003 - 2008), Hàn 

Quốc và Trung Quốc đã nâng cấp quan hệ song phương thành “đối tác hợp tác toàn 

diện” (2003).  

Đến thời Lee Myung-bak (2008 - 2013), tuy có những tuyên bố củng cố quan 

hệ đồng minh truyền thống với Mỹ nhưng ông vẫn thúc đẩy quan hệ Hàn - Trung 

phát triển và đã góp phần nâng cấp quan hệ song phương lên “đối tác hợp tác chiến 

lược” (2008). 

Trong việc triển khai chính sách ngoại giao phương Bắc, các nhà lãnh đạo hàn 

Quốc đã để lại những dấu ấn đậm nét. Theo quy định của Hiến Pháp Hàn Quốc, Tổng 

thống Hàn Quốc được bầu trực tiếp, có nhiệm kỳ 5 năm và không được tái ứng cử 

(Điều 67 Hiến pháp nước Đại Hàn Dân Quốc). Quy định này nhằm bảo đảm không 

cho bất kỳ cá nhân nào nắm quyền lực trong một thời gian dài. Dù vậy, nhưng Tổng 

thống Hàn Quốc vẫn có những đặc quyền rất lớn: thứ nhất, là người đứng đầu và đại 

diện cho toàn thể dân tộc trong quan hệ đối ngoại; thứ hai, đứng đầu cơ quan hành 

pháp, tổ chức và điều hành các công việc của Chính phủ; thứ ba, tổng tư lệnh lực 

lượng vũ trang; thứ tư, hoạch định chính sách và có quyền đề xuất những dự thảo luật 

trình Quốc hội  

Nền cộng hòa thứ sáu của Hàn Quốc bắt đầu với lễ nhậm chức Tổng thống của 

Roh Tae-woo chính thức vào cuối năm 1988 và việc thành lập Chính phủ mới cùng 

việc thực hiện Hiến pháp sửa đổi. Bắt đầu nhiệm kỳ của mình, “ Roh hứa sẽ chấm 
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dứt sự độc tài và trung thành thực thi bản Tuyên bố ngày 29-6 (Tuyên bố cải cách 

chính trị ngày 29/6/1987 - TG) với những bước thay đổi...”[27:132].  

Sau khi trúng cử Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 18/12/1997, đúng vào thời 

điểm ở Hàn Quốc cuộc khủng hoảng diễn ra ác liệt nhất nằm trong bối cảnh chung 

của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ Đông Á 1997 - 1998, ông Kim Dae-jung và 

Chính phủ mới “đã tiến hành ngay các biện pháp cải cách một cách mạnh mẽ, nhanh 

chóng với nhiều nỗ lực”[27:266] nhằm tái cấu trúc nền kinh tế, đặt nền móng cho chế 

độ phúc lợi xã hội của Hàn Quốc và đã thành công.  

Năm 2000, Kim Dae-jung vinh dự nhận giải Nobel hòa bình vì những nỗ lực 

hòa giải và cải thiện mối quan hệ với CHDCNDTriều Tiên thông qua đường lối ngoại 

giao mềm mỏng. 

Tháng 02/2003, Roh Moo-hyun nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc. Lúc sinh 

thời, ông cũng là một chính khách đấu tranh bền bỉ cho tự do, dân chủ và công bằng. 

Sau khi trở thành tổng thống, theo đà phát triển của phong trào đòi dân chủ, ông có 

cơ hội trở thành một chính khách thực thụ và tiếp tục nổi bật trên chính trường thông 

qua những nỗ lực chống tham nhũng và phản đối chế độ độc tài. 

Tháng 12/2007, Lee Myung-bak đắc cử, trở thành Tổng thống Hàn Quốc thứ 10 

của Hàn Quốc. Trước đó, ông đã từng làm Thị trưởng thành phố Seoul với những 

đóng góp được nhiều người biết đến. Ông khá nổi tiếng vì những dự án táo bạo, với 

cam kết “747” sau khi nhậm chức, tương ứng các con số: Kinh tế Hàn Quốc tăng 

trưởng 7%/năm, GDP bình quân đầu người 40 nghìn USD, đưa Hàn Quốc thành 

nền kinh tế thứ 7 thế giới. Mặc dầu vậy, sau khi không làm tổng thống nữa, cuộc 

đời của ông cũng gặp sóng gió, bi kịch như nhiều tổng thống Hàn Quốc khác [182]  

Vai trò của các Tổng thống Hàn Quốc trong việc xác lập và phát triển quan 

hệ Hàn Quốc - Trung Quốc (1992 - 2012) thể hiện qua những điểm chính sau: 

Thứ nhất, thực hiện các chính sách ngoại giao khôn khéo trước những thay đổi 

của tình hình.  

 Thứ hai, chủ động thực hiện các chuyến viếng thăm Trung Quốc với những 

cam kết hợp tác quan trọng. 

Thứ ba, thúc đẩy xây dựng mối quan hệ chính trị với Trung Quốc trên các diễn 

đàn đa phương và các tổ chức quốc tế.  

file:///C:/Users/WIN81/Documents/CĐ%20QH%20KT%20HQ%20-%20TO%201992-2012.doc%23page28
file:///C:/Users/WIN81/Documents/CĐ%20QH%20KT%20HQ%20-%20TO%201992-2012.doc%23page28
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Thứ tư, ủng hộ chính sách “một Trung Quốc” của nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa. Tỏ thái độ rõ ràng, kiên quyết với Đài Loan - lãnh thổ còn lại mà Trung 

Quốc đang khát khao và quyết tâm thu hồi. 

Thứ năm, quan hệ với Mỹ theo hướng cân bằng quan hệ Mỹ - Trung.  

Qua nghiên cứu vai trò của các Tổng thống Hàn Quốc trong việc xác lập và phát 

triển quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc (1992 - 2012), bước đầu có thể rút ra một vài 

nhận xét: 

Một là, vai trò và những đóng góp của các Tổng thống Hàn Quốc đã tác động 

rất lớn đối với việc xác lập và phát triển quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc trong những 

năm 1992 - 2012. Đồng thời, mối quan hệ này lại tác động trở lại không nhỏ đến các 

tổng thống trong việc định hướng, định hình và thực thi các chính sách đối ngoại đối 

với Trung Quốc và các chủ thể chính trị liên quan ở khu vực một cách phù hợp trên 

cơ sở phân tích, đánh giá đúng và sâu những chuyển biến của thời cuộc.  

Hai là, việc chuyển hướng sang quan hệ với Trung Quốc của các tổng thống 

Hàn Quốc đều nằm trong những toan tính chính trị mang tầm chiến lược của hai bên 

và đáp ứng nhu cầu lợi ích của mỗi nước. Đối với Hàn Quốc, như đã phân tích, thiết 

lập và nâng cấp quan hệ với Trung Quốc là nhằm củng cố hợp tác chính trị, thúc đẩy 

hợp tác kinh tế, tận dụng ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc chia sẻ lợi ích, sự 

đồng thuận và gây tác động tới quan hệ Liên Triều, đặc biệt là cân bằng quan hệ Mỹ 

- Trung... 

 Ba là, sự phát triển của quan hệ Hàn - Trung đều gắn chặt với tên tuổi và dấu 

ấn cá nhân của từng Tổng thống Hàn Quốc trong từng nhiệm kỳ. Từ “tình hữu nghị 

và quan hệ hợp tác” song phương năm 1992 thời Roh Tae-woo cầm quyền, hai nước 

đã nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới với Tuyên bố chung “quan hệ đối 

tác hợp tác trong thế kỷ XXI” năm 1998 trong thời Kim Dae-jung. Không chỉ dừng 

lại đó, quan hệ Hàn - Trung tiếp tục được nâng cấp thành “đối tác hợp tác toàn diện” 

năm 2003 thời Roh Moo-hyun và quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược” năm 2008 

thời Lee Myung-bak. Và có thể nói tuy mức độ kết quả có khác nhau nhưng các Tổng 

thống Hàn Quốc đã tỏ ra thành công trong việc thúc đẩy quan hệ Hàn - Trung ngày 

càng phát triển. 

Bốn là, sự thành công của các Tổng thống Hàn Quốc về khách quan có sự đồng 

thuận, chia sẻ rất quan trọng từ những người đồng cấp bên kia. Đặc biệt, là các Tổng 
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bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm 

Đào. 

 Năm là, bên cạnh những kết quả đạt được, không phải lúc nào các Tổng thống 

Hàn Quốc cũng thành công trong việc thúc đẩy quan hệ Hàn - Trung. Chẳng hạn, 

quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng trong các năm 2005 - 2006 với các sự kiện 

liên quan đến vấn đề quá khứ lịch sử mà cho đến nay vẫn chưa thể giải quyết thỏa 

đáng được và nếu xử lý không khéo léo rất dễ bùng phát trở lại những căng thẳng, 

thậm chí tranh chấp, xung đột khi bị chủ nghĩa dân tộc kích động từ cả hai phía, trong 

đó trách nhiệm và vai trò của các tổng thống là không hề nhỏ. 

Tóm lại, dấu ấn cá nhân của các Tổng thống Hàn Quốc trong việc xác lập và 

phát triển quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc (1992 - 2012) là một đặc điểm nổi bật 

trong quan hệ hai nước. Đây cũng là một kinh nghiệm lịch sử để Việt Nam có thể 

tham khảo trong quan hệ ngày càng phát triển sâu rộng với quốc gia này trong khuôn 

khổ “đối tác hợp tác chiến lược” từ năm 2009. Dĩ nhiên, vai trò của các Tổng thống 

Hàn Quốc và những đóng góp của họ không hề tách rời, trái lại gắn chặt với lợi ích 

của Đảng cầm quyền và giai cấp cầm quyền.   

2.2.3. Hàn Quốc trong chiến lược chính trị - ngoại giao của Trung Quốc 

Đối với Trung Quốc, là một quốc gia láng giềng, Hàn Quốc giữ một vị trí trọng 

yếu trong chiến lược an ninh quốc gia cũng như đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế 

của Trung Quốc. Vị trí đó càng được củng cố, tăng cường trong bối cảnh Mỹ thực 

hiện chính sách “xoay trục” ở châu Á - Thái Bình Dương cùng với những tranh chấp 

lãnh thổ căng thẳng gần đây trên vùng biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc. 

Việc tăng cường quan hệ với Hàn Quốc là một trong những sáng kiến mà Trung Quốc 

theo đuổi nhằm vươn lên đảm trách vai trò “thủ lĩnh mới” trên chính trường khu vực 

và tách Mỹ ra khỏi các đồng minh ở đây. Việc bình thường hóa quan hệ với Hàn 

Quốc cùng với sự tăng cường quan hệ với Nhật Bản sẽ có tác động tích cực để Mỹ 

sớm bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Trung Quốc sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989. 

Ngoài ra, lúc này Trung Quốc cũng đang cần lôi kéo Hàn Quốc về phía mình để chia 

rẽ liên minh Hàn Quốc - Đài Loan, làm suy giảm sự thừa nhận quốc tế đối với Đài 

Loan. Quan hệ với Hàn Quốc ở cấp độ song phương và cả đa phương sẽ góp phần 

giúp Trung Quốc phát huy được sức mạnh vượt trội, tận dụng được lợi thế tốt nhất 
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để trỗi dậy, từng bước làm thay đổi cán cân quyền lực giữa các trung tâm, nước lớn 

và cục diện chính trị khu vực cũng như toàn cầu. 

Riêng về chính trị - ngoại giao, xác định việc tạo lập và duy trì môi trường láng 

giềng tốt đẹp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, phục vụ cho việc phát triển kinh tế và 

các lĩnh vực khác, Trung Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ với Hàn Quốc. Sau 

hơn một thập niên kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, 

quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc ngày càng được củng cố, phát triển và được nâng 

cấp từ “Quan hệ đối tác hợp tác toàn diện” (2003) lên “ Quan hệ đối tác hợp tác 

chiến lược” (2008), chỉ mất 5 năm, so với quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hàn Quốc cũng 

phải mất 8 năm (từ 2001 đến 2009). 

Việc tăng cường quan hệ với Hàn Quốc là một trong những sáng kiến mà Trung 

Quốc theo đuổi nhằm vươn lên đảm trách vai trò “thủ lĩnh mới” trên chính trường 

khu vực CA - TBD và tách Mỹ ra khỏi các đồng minh ở đây. Điều đó cũng có nghĩa 

là “ trong cuộc đấu giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Tokyo có thể không nhận được sự 

ủng hộ từ Seoul. Nó cũng có thể đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ có mối quan hệ 

không mấy bình lặng với Triều Tiên trong tương lai”[38:35]. 

Mặt khác, sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, uy tín chính trị của Trung Quốc 

suy giảm nghiêm trọng, cùng với việc bị Mỹ và các nước phương Tây bao vây cấm 

vận kinh tế do đó Trung Quốc rất cần thiết lập quan hệ với các nước để dần xóa bỏ 

thế bao vây cấm vận, khôi phục lại vị thế chính trị cho mình. Việc bình thường hóa 

quan hệ với Hàn Quốc cùng với sự tăng cường quan hệ với Nhật Bản sẽ có tác động 

tích cực để Mỹ sớm bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Trung Quốc. Ngoài ra, lúc này Trung 

Quốc cũng đang cần lôi kéo Hàn Quốc về phía mình để chia rẽ liên minh Hàn Quốc 

- Đài Loan, làm suy giảm sự thừa nhận quốc tế đối với Đài Loan. 

Cùng với các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, kinh tế, quan hệ với Hàn Quốc về 

chính trị - ngoại giao ở cấp độ song phương và cả đa phương sẽ góp phần giúp Trung 

Quốc phát huy được sức mạnh vượt trội, tận dụng được lợi thế tốt nhất để trỗi dậy, 

từng bước làm thay đổi cán cân quyền lực giữa các trung tâm, nước lớn và cục diện 

chính trị khu vực cũng như toàn cầu. 

Bên cạnh những thành tựu vượt bậc về kinh tế (năm 2010, GDP của Trung Quốc 

đã đạt 5.879 tỷ USD, vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế 
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giới) [161:47]3 và đầu tư (luôn nằm trong top những nước đầu tư ra nước ngoài lớn 

nhất thế giới), về chính trị - ngoại giao, Trung Quốc ngày càng đóng vai trò quan 

trọng trong hoạt động của các tổ chức hợp tác đa phương khu vực và thế giới; cố gắng 

xây dựng hình ảnh một nước lớn thân thiện, là trung tâm kinh tế - chính trị ở châu Á, 

qua đó tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để từng bước mở rộng ảnh hưởng trên phạm vi 

toàn cầu. Riêng với Hàn Quốc, Trung Quốc cũng không ngừng thúc đẩy sự hợp tác 

trên các diễn đàn khu vực, quốc tế và trong khuôn khổ cơ chế đàm phán tìm kiếm giải 

pháp hòa bình trên bán đảo Triều Tiên với vai trò trung gian hòa giải rất quan trọng 

nhằm tranh thủ sự đồng thuận, tăng cường ảnh hưởng đối với Hàn Quốc. 

Một kênh quan trọng mà Trung Quốc tận dụng tối đa để gia tăng “sức mạnh 

mềm”, truyền tải những hình ảnh tích cực của mình ra thế giới bên ngoài, quảng bá 

“mô hình Trung Quốc” là việc tăng cường hoạt động ngoại giao nhân dân, giáo dục, 

trao đổi văn hóa, quảng bá các giá trị Trung Hoa ra thế giới. Chính phủ nước này kêu 

gọi cải cách trật tự quốc tế hiện nay nhằm giành được sự công bằng, dân chủ giữa các 

nước lớn, một sự thịnh vượng kinh tế chung và sự đa dạng về văn hóa và tư tưởng, 

giải quyết hòa bình các xung đột quốc tế [153]. Trong quá trình này, chính giới Trung 

Quốc rất chú trọng đến công tác truyền thông nhằm tận dụng sức mạnh của truyền 

thông như một kênh phát ngôn ngoại giao, định hướng dư luận và quảng bá ra thế 

giới các giá trị quan, hình ảnh quốc tế của mình. Gần đây, Trung Quốc có kế hoạch 

đầu tư nhiều tỷ USD trong vài năm tới để phát triển các công ty truyền thông và giải 

trí thành những tập đoàn hùng mạnh, sản xuất nhiều sản phẩm mang nội dung giải trí 

và văn hoá đa dạng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đủ sức cạnh tranh với 

các "đại gia" quốc tế như Bloomberg, Time Warner, Viacom. Một trong những hãng 

được hưởng lợi từ chính sách mới, ngoài Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc 

hoặc Tân Hoa Xã là Tập đoàn truyền thông Thượng Hải (SMG). Chính phủ Trung 

Quốc cũng cho phép các công ty tư nhân và nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực truyền 

thông và giải trí (phim ảnh, truyền hình, ca nhạc...), thông qua liên kết với các công 

ty truyền thông Nhà nước[181]. Bên cạnh đó, là những nỗ lực không ngừng trong 

việc phát triển mạng lưới giáo dục Hán ngữ thông qua các Trung tâm văn hóa và Viện 

 
3 Chen Jie Gui, Li Yang (2011), Phân tích tiền cảnh kinh tế Trung Quốc, Báo cáo mùa Xuân năm 

2011, tr. 47, Dẫn theo Phạm Văn Khải (2016), Quan hệ của Trung Quốc với Hàn Quốc (1992 - 

2012), Tlđd, tr. 35-36. 
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nghiên cứu được thành lập ở nước ngoài nhằm mục tiêu sâu xa là để truyền bá kiến 

thức, giao lưu văn hóa, đưa các giá trị bản sắc Trung Hoa vươn ra thế giới. Ngoài ra, 

làn sóng di cư và du lịch của người Trung Quốc trên khắp toàn cầu cũng góp phần 

làm tăng cường hình ảnh của một nước Trung Hoa đang trỗi dậy mạnh mẽ và gia tăng 

sức mạnh mềm của quốc gia này trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc. 

Có thể khẳng định, bước sang thế kỷ XXI, Trung Quốc đã và đang trở thành 

một cường quốc kinh tế - chính trị thế giới. Điều này đang làm thay đổi cán cân quyền 

lực trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu, trước hết là ở Đông Á theo hướng lấy Trung 

Quốc làm trung tâm, đồng thời thu hẹp vai trò, ảnh hưởng của các nước lớn tại khu 

vực trọng yếu này. Sự trỗi dậy mạnh mẽ trên các lĩnh vực giúp cho Trung Quốc có 

điều kiện gia tăng sự ảnh hưởng trên thế giới, nhưng mặt khác cũng làm cho nhiều 

nước trở nên thận trọng hơn trong quan hệ với nước này vì những mặt trái của quá 

trình hợp tác do Trung Quốc tạo ra. 

Trong quan hệ 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 châu Á - Thái Bình Dương[38:50]. 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. 

Tiểu kết chương 2 
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Từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới chứng kiến vai trò vượt trội của Mỹ - 

siêu cường duy nhất của thế giới trên phạm vi toàn cầu. Song bước sang thế kỷ XXI 

với những thành tựu của khoa học 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 chiến lược của mình đã trở thành địa bàn cạnh tranh khốc 

liệt nhất giữa các 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 Hàn - Trung với nhau trong nhiều vấn đề chính trị 

- ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng, văn hóa, 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 hòa bình, thống nhất bán đảo Triều Tiên 

thì Hàn Quốc cũng cần tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc trên lĩnh vực chính trị, 

an ninh 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. 

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



 

40 
 

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. 
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CHƯƠNG 3 

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG QUAN HỆ 

HÀN QUỐC - TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1992 – 2012 

 

Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc khá đặc biệt, kể từ khi bình thường 

hóa quan hệ cho đến nay, rất khó để nhận định rằng mối quan hệ này hoàn toàn tốt 

đẹp và đều đem lại lợi ích lớn cho cả hai bên, bởi bên cạnh những thành công về mặt 

kinh tế, lĩnh vực an ninh - chính trị cũng có những sự kiện cho thấy những bất đồng, 

mâu thuẫn vì lợi ích giữa hai quốc gia. Đây chính là sự tổng hòa của các yếu tố quá 

khứ và hiện tại, thúc đẩy và cản trở, xung đột và hợp tác, nhu cầu, lợi ích và những 

tồn tại chưa thể giải quyết trong quan hệ song phương, bên cạnh đó là các yếu tố an 

ninh và chính trị khu vực. Tổng hòa chung các nhân tố này đã góp phần định hình lại 

quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc trên nhiều bình diện khác nhau. Đặc biệt, an ninh - 

chính trị và kinh tế là hai lĩnh vực đóng vai trò nền tảng cơ bản, và cũng là động lực 

thúc đẩy quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc sau khi bình thường hóa. 

3.1. Về lĩnh vực an ninh - chính trị 

3.1.1. Về lĩnh vực chính trị - ngoại giao 

Kể từ khi thiết lập quan hệ đến nay, quan hệ Hàn - Trung đang phát triển theo 

hướng mở rộng trên các lĩnh vực, trong đó có chính trị - ngoại giao.  

Ngay sau khi quan hệ hai nước chính thức được nối lại, với mong muốn xây 

dựng một mối quan hệ ổn định, hợp tác, tăng cường hiểu biết chính trị lẫn nhau, hai 

bên đã lần lượt thiết lập các cơ quan đại diện của mình ở nước sở tại cũng như tăng 

cường thăm viếng các đoàn lãnh đạo cấp cao. Ngày 27 tháng 9 năm 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 châu Á - Thái Bình Dương, góp phần vào sự hòa bình, ổn định 

và phát triển của thế giới”. Tới tháng 7 và tháng 9 năm 1993, lần lượt Hàn Quốc và 

Trung Quốc cho mở Tổng lãnh sứ quán của mình tại hai thành phố lớn là Busan và 

Thượng Hải. Tháng 11 năm 1995, Chủ tịch Giang Trạch Dân thăm chính thức Hàn 
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Quốc và tái xác nhận nguyên tắc giải quyết bốn bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo 

Triều Tiên.  

Từ năm 1998 đến năm 2002, hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc chủ yếu phát 

triển mở rộng quan hệ thăm viếng cấp cao, tăng cường hợp tác trên lĩnh vực chính trị, 

ngoại giao. Ngày 7 tháng 11 năm 1998, Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung có 

chuyến thăm viếng tới Trung Quốc, hai bên cùng nhau xác lập mối quan hệ cùng nhìn 

về tương lai, xây dựng quan hệ đối tác hợp tác Hàn Quốc – Trung Quốc hướng đến 

thế kỷ XXI. Sự kiện này đã “mở ra một chương mới trong quan hệ song phương giữa 

hai nước”[4:44]. Tiếp đó, tháng 10 năm 2000, Thủ tướng Chu Dung Cơ thăm Hàn 

Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và hai bên đã thống nhất chọn năm 2002 

làm “Năm trao đổi Trung Quốc - Hàn Quốc”. Chu Dung Cơ cũng đưa ra đề nghị 4 

điểm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thế kỷ 

XXI, trong đó liên quan về chính trị - ngoại giao, Trung Quốc nhấn mạnh tăng cường 

sự đối thoại và hợp tác giữa hai bên trong các vấn đề liên quan đến sự ổn định, an 

ninh kinh tế và phát triển ở khu vực cũng như các vấn đề lớn của thế giới. Tháng 10 

năm 2001, Tổng thống Kim Dae-jung thăm Trung Quốc, hội đàm với Chủ tịch Giang 

Trạch Dân và hai bên đã nhất trí xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện, phía Giang 

Trạch Dân đã bày tỏ quan điểm tích cực ủng hộ việc cải thiện quan hệ hai miền bán 

đảo Triều Tiên[4:46]. 

 Có thể thấy sau 10 năm kể từ thời điểm 1992, quan hệ Hàn - Trung nói chung 

và quan hệ chính trị - ngoại giao nói riêng đã có sự phát triển vượt bậc, điều này do 

tác động của nhiều nhân tố từ kinh tế đến an ninh, chính trị đến địa lý, lịch sử và văn 

hóa và đã khiến thế giới phải kinh ngạc[86:7]4. 

 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. Ngày 08 tháng 7 năm 2003, Tổng thống Hàn 

Quốc Roh Moo-hyun thăm Trung Quốc, sau khi hội đàm lãnh đạo hai nước đã ký 

Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ hai nước lên thành “Quan hệ đối tác hợp tác toàn 

diện”. Trong Tuyên bố chung, hai bên thể hiện thống nhất lập trường về việc phi hạt 

nhân hóa bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo và vấn đề hạt 

 
4 TTXVN (2003), Mười năm quan hệ Trung - Hàn, Tin tham khảo Chủ nhật, tr.7. Dẫn theo: Nguyễn Thị Anh 

(2014), Quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc từ 1992 đến 2013, Tlđd, tr.48. 
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nhân của CHDCND Triều Tiên phải được giải quyết hòa bình thông qua đối thoại; 

nhất trí tăng cường cuộc gặp cấp lãnh đạo, các chuyến thăm lẫn nhau, mở rộng các 

kênh và cơ chế hợp tác, đối thoại trên nhiều lĩnh vực; tái khẳng định sự ủng hộ của 

Hàn Quốc đối với chính sách “một nước Trung Quốc”...[86:3]. 

Năm 2005, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan thăm Trung Quốc, thảo luận 

với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo về một số biện pháp thúc đẩy 

phát triển quan hệ song phương và hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung quan 

trọng. Trong tình hình liên minh Mỹ - Nhật tăng cường bao vây đối với Trung Quốc, 

quan hệ hợp tác chặt chẽ Trung Quốc - Hàn Quốc không chỉ thể hiện ở sự phát triển 

mạnh mẽ về quan hệ kinh tế, mà cả lòng tin lẫn nhau về chính trị cũng không ngừng 

được nâng lên. Đặc biệt, sự việc Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-huyn tuyên bố 

“Không cho phép quân đội Mỹ lợi dụng căn cứ ở Hàn Quốc để can dự vào cuộc chiến 

tranh ở vùng biển Đài Loan và Hàn Quốc không tham gia vào mục tiêu chiến lược 

chung bao vây Trung Quốc của Mỹ, Nhật Bản” đã càng làm tăng thêm lòng tin của 

giới lãnh đạo Bắc Kinh đối với Hàn Quốc. Về phía Hàn Quốc, xuất phát từ lợi ích 

quốc gia đã “xích lại với Trung Quốc”, xây dựng chiến lược quốc gia dân tộc tự chủ. 

Tháng 11 năm 2005, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào có chuyến thăm tới Hàn Quốc, tái khẳng 

định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác này, đồng thời đưa ra rất nhiều phương 

châm hợp tác cụ thể thúc đẩy phát triển sâu sắc thêm cho quan hệ hai nước trên các 

lĩnh vực, nhất trí lập đường dây nóng Ngoại trưởng hai nước, thiết lập cơ chế tham 

khảo định kỳ cấp Thứ trưởng Ngoại giao; Hàn Quốc công nhận địa vị kinh tế thị 

trường toàn diện của Trung Quốc, đồng ý lấy năm 2007 là năm ngoại giao hai nước 

Hàn Quốc – Trung Quốc. 

Trong tình hình này, theo nhận định của các nhà nghiên cứu quốc tế, quan hệ 

hợp tác toàn diện Trung Quốc - Hàn Quốc có thể làm thay đổi cục diện của cả châu 

Á[87], mặc dầu quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng trong các năm 2005 - 2006, 

liên quan đến các sự kiện: Hàn Quốc lên án Trung Quốc can thiệp và ngăn cản cuộc 

họp báo của các nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc tại khách sạn Trường Thành ở Bắc Kinh 

(01/2005); Hàn Quốc phản đối Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của mình bản tóm tắt luận văn sáp nhập lịch sử nước Bột Hải 

(Balhae) cổ đại của Hàn Quốc vào lịch sử Trung Quốc (9/2006); Trung Quốc và Hàn 

Quốc bắt đầu cuộc “tranh giành” núi Bạch Đầu nằm sát biên giới Trung Quốc và 
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CHDCND Triều Tiên mà Hàn Quốc cho rằng đó là “thánh địa của dân tộc Hàn Quốc 

và Bắc Triều Tiên”; hai nước tranh chấp Đảo Tô Nham (Socatra) mà Hàn Quốc đang 

chiếm giữ (từ năm 2002)...[4:49-51] 

Sau những căng thẳng nói trên, hai bên đã có sự “hạ nhiệt”. Tháng 12 năm 2007, 

Thủ tướng Hàn Quốc Han Deok-su thăm chính thức Trung Quốc nhân dịp năm giao 

lưu Hàn Quốc – Trung Quốc và kỷ niệm 15 năm hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Tại cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, hai bên đều đánh giá cao sự phát 

triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trong 15 năm qua, đồng thời mong muốn tăng 

cường quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Hàn Quốc - Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác 

trên nhiều lĩnh vực, phấn đấu vì tương lai tốt đẹp hơn của khu vực Đông Bắc Á. Thủ 

tướng Ôn Gia Bảo cũng bày tỏ hy vọng các bên nghiêm túc thi hành các thỏa thuận 

đạt được tại hai cuộc đàm phán sáu bên trong năm 2007 để giải quyết vấn đề hạt nhân 

trên bán đảo Triều Tiên theo nguyên tắc “hành động đổi lấy hành động”. Bên cạnh 

đó, Thủ tướng Hàn Quốc Han Deok-su còn gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang 

Quốc. Phía Trung Quốc hoan nghênh cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa các nhà lãnh đạo 

cấp cao CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 04/10/2007 và khẳng định: Trong 

một thời gian dài, Bắc Kinh đóng vai trò xây dựng nhằm làm dịu căng thẳng trong 

khu vực và tạo điều kiện thuận lợi để thống nhất Triều Tiên. Nếu cả hai miền Bắc và 

Nam Triều Tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc thì việc thống nhất bán 

đảo sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều[73]5.  

Năm 2008, ngay sau khi mới nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-

bak đã bày tỏ sự coi trọng quan hệ với Trung Quốc, và tin tưởng rằng quan hệ hai bên 

sẽ có sự phát triển hơn nữa trong nhiệm kỳ của mình. Ông tuyên bố tiếp tục kiên trì 

chính sách “một Trung Quốc” mà các nhiệm kỳ trước đã thực thi, mong hai nước duy 

trì sự nhất trí trong quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác hơn nữa trong mọi lĩnh vực 

như kinh tế, chính trị, ngoại giao và văn hóa. Các cuộc gặp các đặc phái viên của hai 

bên sau đó đã khẳng định quyết tâm thúc đẩy toàn diện sự phát triển mối quan hệ 

song phương vì sự phồn thịnh của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực 

vào việc bảo vệ hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới nói chung. 

Một điểm đáng lưu ý là từ khi phát triển quan hệ với Trung Quốc, quan điểm 

 
5 và 35 Xem thêm: Đỗ Tiến Sâm, M.L. Titarenko (Chủ biên)  (2012), Trung Quốc  những  năm  đầu  thế  kỷ 

XXI, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội. 
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của Hàn Quốc về vấn đề Đài Loan đã có sự thay đổi. Hàn Quốc bắt đầu có quyết định 

cứng rắn hơn đối với Đài Loan, điều này thể hiện qua tuyên bố của người đứng đầu 

Tổng cục các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương Kim Che Bin thuộc Bộ Ngoại giao 

và Ngoại thương Hàn Quốc trong buổi trả lời phóng viên Tân Hoa xã, đấy là: “chính 

phủ Hàn Quốc nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc theo đó chính phủ CHND Trung 

Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn bộ Trung Quốc. Những cố gắng của 

chính quyền Đài Loan “tiến hành trưng cầu ý dân về việc gia nhập Liên Hợp Quốc” 

là đi ngược lại quan điểm mang tính nguyên tắc của chính phủ Hàn Quốc bảo vệ 

chính sách một nước Trung Quốc”[187]6. Ở đây, ngoài tính toán lợi ích của Hàn 

Quốc, có thể thấy sức ép của Trung Quốc không hề nhỏ. 

Tháng 5 năm 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. Trong Tuyên 

bố chung, Tổng thống Hàn Quốc đã khẳng định quan điểm: Chính phủ Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa là Chính phủ hợp pháp duy nhất và Hàn Quốc cam kết kiên trì 

chính sách “một Trung Quốc”[187]7. Sự việc này đánh dấu một mốc mới trong quan 

hệ hợp tác giữa hai nước cũng như trong chính sách ngoại giao của chính phủ Hàn 

Quốc, đồng thời đã giải tỏa những lo ngại về việc chính phủ Hàn Quốc có thể sẽ 

không mặn mà lắm với Trung Quốc vì trước đó, nước này đã nhất trí xây dựng quan 

hệ “đồng minh chiến lược” với Mỹ và “đối tác chín muồi” với Nhật Bản.  

Quan hệ đối tác chiến lược sẽ mở ra thời kỳ hợp tác chặt chẽ và thịnh vượng 

chung giữa Hàn Quốc – Trung Quốc. Trong khuôn khổ đối tác chiến lược, ngoài việc 

mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, an ninh và văn hóa, Hàn Quốc và 

Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao con thoi giữa nguyên thủ hai nước, tổ chức 

các cuộc gặp thường xuyên giữa các quan chức cao cấp. Dưới đây là thực tiễn sinh 

động cho vấn đề này. 

Tháng 12 năm 2008, tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị cao cấp Trung - 

Nhật - Hàn diễn ra vào tại tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) giữa Thủ tướng Trung Quốc và 

 
6 & 7 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “China-ROK Joint Statement”, 2008, 

httt://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/2649/t469103.htm 
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Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đánh giá năm 2008 là một năm đạt 

được nhiều tiến triển quan trọng trong quan hệ hai nước, hai bên đã xây dựng quan 

hệ đối tác hợp tác chiến lược, xác định rõ khung và phương hướng hợp tác trên các 

lĩnh vực trong quan hệ hai nước. Từ góc độ nghiên cứu, có thể thấy rằng, với Hàn 

Quốc, những mục tiêu chủ yếu mà họ nhằm tới cấp độ quan hệ này là củng cố hợp 

tác chính trị, từ đó thúc đẩy hợp tác kinh tế với một thị trường gần và có nhiều tiềm 

năng, ngoài ra, còn tận dụng ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc chia sẻ lợi ích, sự 

đồng thuận và gây ảnh hưởng tới quan hệ Liên Triều. Còn đối với Trung Quốc, việc 

họ chấp thuận nâng quan hệ với Hàn Quốc cũng được đánh giá là một liệu pháp mang 

tính cạnh tranh với Mỹ[4:55]8. 

Ngày 27 tháng 6 năm 2010, trong cuộc gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại Hội nghị 

Thượng đỉnh G.20 lần thứ IV tại Toronto (Canada), Tổn Thống Lee Muyng-bak tái 

khẳng định: “Hàn Quốc đặc biệt coi trọng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược 

với Trung Quốc và sẵn sàng tăng cường hợp tác hữu nghị với Trung Quốc trên cơ sở 

quan hệ đối tác chiến lược đó”[188]9. 

Tháng 4 năm 2011, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Won-shik thăm chính thức 

Trung Quốc. Trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, ngoài những trao đổi về hợp tác kinh tế - 

tài chính, khoa học và công nghệ, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh 

vực an toàn hạt nhân trong bối cảnh thảm họa phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân của 

Nhật Bản sau trận động đất và sóng thần ở Fukushima; phía Hàn Quốc đã đề nghị 

Bắc Kinh đóng “vai trò xây dựng” trong nỗ lực thuyết phục CHDCND Triều Tiên trở 

lại bàn đàm phán. Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định Bắc Kinh ủng hộ đối thoại Liên 

Triều, đồng thời cho rằng đối thoại và tham vấn là “cách tốt nhất” để giải quyết các 

vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng yêu cầu các bên liên quan nỗ lực tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc nối lại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo 

Triều Tiên đã bị ngừng trệ từ tháng 12 năm 2008. 

Tiếp đó, vào tháng 12 năm 2011, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc và Trung Quốc 

 
8 Ngô Minh Thanh (2010), sự điều chỉnh chính sách của Hàn Quốc trong quan hệ với Trung Quốc và CHDCND 

Triều Tiên, Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới, số 10, tr. 4. Dẫn theo: Nguyễn Thị Anh (2014), Quan hệ 

Trung Quốc  - Hàn Quốc  từ 1992 đến 2013, Tlđd, tr.55. 
9 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Hu Jintao meets with ROK President Lee 

Myung Bak”, 2010, httt://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics-

_665678/hjifwjnd4thG20_/665786/t712382.shtml. Dẫn theo: Phan Thị Anh Thư (2017), Giải mã chính sách 

của Hàn Quốc đối với Đông Bắc Á từ sau Chiên tranh lạnh đến đầu thế kỷ XXI, Sđd, tr.64. 
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đã tiến hành đối thoại chiến lược ngoại giao cấp cao lần thứ tư. Hai bên đã trao đổi 

về quan hệ song phương, các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có 

việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và nhất trí cho rằng dịp kỷ 

niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012 là cơ hội đẩy mạnh 

quan hệ hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ song phương lên một 

bước phát triển mới[4:56]. 

Tháng 01 năm 2012, Tổng thống Lee Myung-bak đã thực hiện chuyến thăm 

cấp Nhà nước tới Trung Quốc lần thứ hai kể từ khi nhậm chức vào năm 2008. Trong 

chuyến thăm này, Tổng thống Lee Myung-bak đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch 

Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc và Thủ tướng Ôn Gia Bảo để trao 

đổi quan điểm về mối quan hệ song phương cũng như các vấn đề trong khu vực và 

quốc tế mà hai nước cùng quan tâm. Tổng thống Lee Myung-bak nhấn mạnh năm 

2012 là năm đặc biệt trong quan hệ song phương trong bối cảnh hai quốc gia kỷ niệm 

20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nhận định hai nước đã ghi nhận những tiến bộ 

vượt bậc trong quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong 20 năm qua. Cùng với 

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận cách thức nâng cấp mối quan 

hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước vì lợi ích, hòa bình và ổn định trên bán 

đảo Triều Tiên. Về kinh tế, hai bên cùng nhất trí bắt đầu các thủ tục tiến hành đàm 

phán thỏa thuận tự do mậu dịch (FTA) song phương.  

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Lee Myung-bak đã được 

Trung Quốc đánh giá rất cao với hy vọng chuyến thăm sẽ củng cố hơn nữa sự tin cậy 

chính trị, tăng cường trao đổi và hợp tác giữa hai nước cũng như quan hệ đối tác hợp 

tác chiến lược song phương. Mặc dầu vậy, quan hệ Hàn - Trung cũng tồn tại một số 

vấn đề cần phải giải quyết thỏa đáng, trong đó có tâm lý lo lắng cũng như đề phòng 

Trung Quốc từ phía một bộ phận người dân Hàn Quốc. Điều này cần giải quyết thông 

qua các biện pháp tăng cường giao lưu, hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau tích cực và 

hiệu quả hơn nữa[4:57-59].Qua các cuộc họp này đã thể hiện được rằng Trung Quốc 

và Hàn Quốc xem nhau là những người bạn đích thực. 

Để đánh giá tổng kết về mối quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc giai đoạn tiếp 

theo, đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Trương Hâm Sâm trong một bài phát biểu tại 

Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc vào năm 2013 đã nhận xét: Quan hệ Trung Quốc 

- Hàn Quốc là một trong những quan hệ song phương quan trọng nhất ở khu vực châu 
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Á - Thái Bình Dương. Trung Quốc coi trọng quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc và cam 

kết củng cố tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp với các nước láng giềng trong đó có Hàn 

Quốc, tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi 

và nỗ lực phát triển của mình mang lại lợi ích tốt hơn cho các nước láng giềng. Chính 

sách nhân từ và đối tác hữu nghị, tốt đẹp của Trung Quốc với các nước láng giềng 

không phải là một biện pháp khẩn cấp, mà là một lựa chọn chiến lược lâu dài, là bảo 

đảm cơ bản để thực hiện các mục tiêu của Giấc mơ Trung Hoa. Giống như giấc mơ 

Hàn Quốc của Tổng thống Park Geun-hye là tạo nên kỳ tích sông Hàn thứ hai và mở 

ra kỷ nguyên hạnh phúc quốc gia mới, Giấc mơ Trung Hoa là một ý tưởng chiến lược 

quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của Trung Quốc. Nội dung cốt lõi của nó 

là đạt được GDP và bình quân đầu người thành thị và nông thôn dân cư vào năm 2020 

tăng gấp đôi so với năm 2010, xây dựng xã hội khá giả toàn diện; đến giữa thế kỷ 

này, đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại thịnh vượng, dân chủ, văn minh và hài hòa 

được xây dựng, và sự trẻ hóa vĩ đại của đất nước Trung Quốc sẽ được thực hiện. Giấc 

mơ Trung Quốc là giấc mơ của nhân dân các dân tộc trên đất nước Trung Quốc, đồng 

thời cũng là giấc mơ của mọi người dân Trung Quốc. Việc thực hiện giấc mơ Trung 

Hoa đòi hỏi một môi trường quốc tế và xung quanh hòa bình, ổn định. Chủ tịch Trung 

Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần chỉ ra rằng Trung Quốc sẽ kiên trì hiện thực hóa 

giấc mơ Trung Quốc thông qua phát triển hòa bình. Giấc mơ Trung Quốc gắn liền 

với giấc mơ của mọi người trên toàn thế giới, đồng thời hiện thực hóa sự phát triển 

của mình, Trung Quốc sẽ nỗ lực dẫn dắt và giúp đỡ các nước khác, đặc biệt là các 

nước đang phát triển và các nước láng giềng, phát triển và hợp tác với các nước trên 

thế giới để win-win và phát triển chung. Người dân Trung Quốc hy vọng rằng thông 

qua việc hiện thực hóa giấc mơ Trung Hoa, chúng ta sẽ chung tay với người dân các 

nước để cùng nhau hiện thực hóa giấc mơ thế giới. Những giải thích này thể hiện 

quyết tâm phát triển hòa bình, hợp tác, cởi mở và cùng có lợi của Trung Quốc, thể 

hiện sự chân thành của Trung Quốc trong việc chia sẻ cơ hội với các nước khác và 

thể hiện tình cảm của Trung Quốc trong việc thúc đẩy và giúp đỡ các nước khác phát 
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triển đồng thời đạt được sự phát triển của riêng mình. thế giới.”10  

Ngoài các cuộc họp song phương giữa hai bên, lãnh đạo hai nước còn gặp nhau 

tại các hội nghị cấp khu vực và quốc tế. Đặc biệt, trong đó là các cuộc họp về vấn đề 

bán đảo Triều Tiên, hai bên đã tập trung thảo luận và theo dõi sát diễn biến về quá 

trình chuyển giao quyền lực ở CHDCND Triều Tiên sau cái chết của nhà lãnh đạo 

Kim Châng In. Hàn Quốc kêu gọi đối thoại trong khu vực nhằm đáp ứng các điều 

kiện để nối lại vòng đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều 

Tiên và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò tích cực trong vấn đề này. 

Ngoài ra, tình hình đánh bắt cá và quan hệ căng thẳng giữa hai nước trong vùng biển 

Hoàng Hải cũng được đề cập và có hướng giải quyết tích cực trong các cuộc thảo 

luận.  

Bên cạnh việc phát triển tốt đẹp các chuyến thăm cấp cao cũng như các cuộc 

trao đổi đoàn các cấp thì Trung Quốc còn luôn cố gắng thúc đẩy xây dựng mối quan 

hệ chính trị với Hàn Quốc trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế, hai 

nước cũng thể hiện sự hợp tác chặt chẽ với nhau. Trong Tuyên bố chung hai nước 

Hàn Quốc – Trung Quốc vào ngày 12 tháng 01 năm 2012 chỉ ra: Sớm đi đến ký kết 

Hiệp định đầu tư Trung - Hàn - Nhật, cùng nỗ lực thúc đẩy Khu vực thương mại tự 

do Trung - Hàn - Nhật. Hai bên ghi nhận, đảm bảo duy trì kết nối và hợp tác chặt chẽ 

trong các cơ chế hợp tác khu vực như: Hợp tác Trung - Hàn - Nhật, ASEAN +3, Hội 

nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị 

Thượng đỉnh Á - Âu (ASEM), APEC... Ngoài ra, Trung Quốc tiếp tục tăng cường 

hợp tác với Hàn Quốc để giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, qua đó nhấn 

mạnh đến vai trò trung gian hòa giải và sự ảnh hưởng chính trị, ngoại giao của mình 

đối với Hàn Quốc cũng như các nước có liên quan trong khu vực. 

Dưới đây là nỗ lực trong quan hệ Hàn - Trung khi cùng nhau giải quyết một số 

vấn đề nóng và phức tạp trong khu vực.  

Thứ nhất, vấn đề CHDCND Triều Tiên trong quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc. 

 

10 Trương Hâm Sâm, Sự phát triển của Trung Quốc và mối quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc: ngày 

mai tốt đẹp hơn:3-4, nguồn : http://kr.china-embassy.org/chn/sgxx/t1077695.htm , xem thêm Phụ lục 

4 

http://kr.china-embassy.org/chn/sgxx/t1077695.htm
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Sau khi CHDCND Triều Tiên rút khỏi hiệp định về thử vũ khí hạt nhân, cũng 

như tự ý thử vũ khí hạt nhân. Đông Bắc Á đã trở thành một trong những “điểm nóng” 

về an ninh, chính trị trên thế giới. Năm 2004, đã có những cuộc họp sáu bên để bàn 

về vấn đề CHDCND Triều Tiên. Trong đó, Trung Quốc được xem là một nước đóng 

vai trò quan trọng khi họ là đồng minh thân cận và duy nhất của CHDCND Triều 

Tiên, việc cư xử của Trung Quốc trong vấn đề này sẽ là chìa khoá cho việc làm diệu 

quan hệ giữa các bên liên quan. 

Một mặt, Trung Quốc được xem là đòn bẩy và có khả năng thuyết phục 

CHDCND Triều Tiên “xuống thang” hoặc ít nhất là tiếp tục đến tham dự các cuộc 

họp sáu bên và đưa ra những quan điểm có thiện chí. Tuy tài trợ của đàm phán sáu 

bên là một vấn đề tốn kém cho người Trung Quốc nhưng vấn đề CHDCND Triều 

Tiên cũng đem lại nhiều lợi ích cho Trung Quốc khi quốc gia này thể hiện được tiếng 

nói và vai trò của mình trong khu vực với tư cách là “người hoà giải” giữa CHDCND 

Triều Tiên và các nước khác, điều này đã tạo cho Trung Quốc đã tạo được một ấn 

tượng mới đối với các nước trên thế giới.  

Vào năm 2009, cuộc gặp sáu bên về vấn đề bán đảo Triều Tiên kết thúc với 

những đổ vỡ không thể hàn gắn giữa các quốc gia có liên quan tới vấn đề hạt nhân ở 

bán đảo. Tình trạng này kéo dài đến tận cuối năm 2010 mà vẫn chưa có những cách 

giải quyết cụ thể.  

Năm 2010, việc bổ nhiệm cựu Tổng tham mưu trưởng Yu Woo-ik, một trong 

những phụ tá của Tổng thống Lee làm Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc báo hiệu tầm 

quan trọng ngày càng tăng của Bắc Kinh. Trong tháng 12, ông lưu ý rằng Trung Quốc 

sẽ "đóng một vai trò hàng đầu trong việc định hình tình hình chính trị và kinh tế trong 

khu vực Đông Bắc Á trong thế kỷ XXI”… "bây giờ Chính phủ cần phải đóng một vai 

trò quan trọng cho việc cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia" [54:16]. 

Uỷ viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc, một nhân vật hàng đầu trong chính sách 

đối ngoại của Trung Quốc và Giám đốc đàm phán hạt nhân Wu Dawei thực hiện một 

chuyến thăm đột xuất đến Seoul, kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc để đề nghị nối lại các 

cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên trong 

những ngày đầu tháng 12 năm 2010. Trong khi đó, phía Hàn Quốc đang phải đối mặt 

với những động thái khiêu khích và gây hấn từ phía CHDCND Triều Tiên, rõ ràng 
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hành động nói trên của Trung Quốc thể hiện rõ lập trường ủng hộ CHDCND Triều 

Tiên trong vấn đề này. 

Năm 2010 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong quan hệ của Hàn Quốc và 

Trung Quốc. Ngày 26 tháng 3 năm 2010, Cheonan, một tàu hộ tống nhỏ hạng Pohang 

Corvette bất ngờ phát nổ rồi chìm. Lúc đó trên tàu có 104 thủy thủ đều là quân nhân 

của Hàn Quốc. Hành động này vô tình đã đẩy những quan hệ chính trị êm đẹp trước 

đó dần trở căng thẳng. Và việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới những giai đoạn tiếp 

theo. Hae-bum, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á phát biểu trên tạp chí The 

Chosun Ilbo đã cho rằng “Nếu Trung Quốc vi phạm vào quy tắc ứng xử chung cho 

vấn đề khu vực, đã đến lúc Hàn Quốc nói "không" với Trung Quốc. Seoul nên thực 

hiện các biện pháp sau với Bắc Kinh: Trung Quốc không cần phải che đậy hành vi 

bảo trợ của mình với Triều Tiên; Trung Quốc không phải cố gắng để gây sức ép với 

Hàn Quốc bằng vũ lực; Trung Quốc không phải sử dụng đòn bẩy kinh tế để gây sức 

ép lên Hàn Quốc. Nếu Bắc Kinh vẫn tiếp tục cố gắng áp bách Hàn Quốc để nắm 

quyền lực bá chủ ở khu vực, Trung Quốc sẽ mất đi sự tin tưởng của bạn bè thế giới. 

Trung Quốc sau đó sẽ xua đuổi một số lượng ngày càng tăng những quốc gia muốn 

làm bạn với Trung Quốc” [184]. 

 Đặc biệt, cái chết của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên là Kim Jong Il đã 

đẩy cho các mâu thuẫn giữa các nước trong khu vực trở nên nóng bỏng hơn bao giờ 

hết. Cả Trung Quốc, Hàn Quốc không thể tiếp tục đối thoại với CHDCND Triều Tiên 

trong giai đoạn này, khiến cho tình hình an ninh khu vực vô cùng bất ổn. Sau cái chết 

của Kim Jong Il là việc Kim Jong Un, con trai thứ của Kim Jong Il lên nắm quyền. 

Và với những chính sách của mình, thì Kim Jong Il đang dần đẩy khu vực vào thế bất 

ổn khi liên tiếp gây hấn cũng như kêu gọi phát động chiến tranh.  

Có thể nói, đây là giai đoạn tồi tệ nhất trong vấn đề CHDCND Triều Tiên kể từ 

khi hai nước Hàn Quốc - Trung Quốc thiết lập quan hệ với nhau. 

Thứ hai, vấn đề biển Hoa Đông. 

Năm 2008 cũng là năm đánh dấu Trung Quốc có những thay đổi về chiến lược 

trên biển của mình. Với những khó khăn trong việc quản lý tình hình trong nước, 

cũng như khó khăn trong việc tìm hướng giải quyết mới trong vấn đề “hạt nhân” ở 

CHDCND Triều Tiên. Trung Quốc, đã hướng mục tiêu của mình ra khu vực Biển 

Hoa Đông và Biển Đông. 
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Có thể thấy rằng, Trung Quốc đã bắt đầu công khai thay đổi quy tắc ứng xử của 

mình về quan hệ đối ngoại trước đó, Chính sách được soạn thảo bởi Thủ tướng Chu 

Ân Lai là " tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ lẫn nhau, không xâm lược lẫn 

nhau, không can thiệp trong công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và có đi có lại và 

sống chung hòa bình ". Giới lãnh đạo Bắc Kinh đã có thói quen nói về "hòa bình và 

ổn định trên bán đảo Triều Tiên", nhưng trong thực tế Trung Quốc đã đứng về phía 

CHDCND Triều Tiên bằng cách cung cấp viện trợ kinh tế cho CHDCND quốc gia 

này. 

Trong giai đoạn mới, Trung Quốc chọn khu vực Biển Hoa Đông và Biển Đông 

thành mục tiêu cho các cuộc bành trướng mới của mình. Trung Quốc đã có nhiều 

hành động gây hấn cũng như tạo mâu thuẫn trên biển Hoa Đông.  

Va chạm giữa ngư dân Trung Quốc và cảnh sát biển Hàn Quốc ngày càng trở 

nên nghiêm trọng xoay quanh các vụ bắt giữ. Tháng 9 năm 2008, một cảnh sát biển 

Hàn Quốc đã bị rơi xuống biển khi đang cố truy đuổi một tàu cá Trung Quốc. Tháng 

12 năm 2010, một tàu cá Trung Quốc bị lật và chìm trên Hoàng Hải, sau khi đâm vào 

một tàu của lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc. Hai ngư dân Trung Quốc thiệt mạng 

và 3 người khác bị bắt sau vụ này. Tuy nhiên, những người bị bắt sau đó được thả 

trước sự phản đối từ Bắc Kinh. Tháng 10 năm 2011, cảnh sát biển Hàn Quốc phải 

dùng tới hơi cay và đạn cao su để khống chế các ngư dân Trung Quốc đang sử dụng 

gậy và xẻng chống trả.  

Theo tờ Chosun Ilbo, khoảng 200.000 tàu cá của Trung Quốc được cho là đang 

hoạt động trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Hàn Quốc. Có 1.762 tàu cá 

của Trung Quốc đã được cấp phép đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của Hàn 

Quốc và thu được 65.000 tấn cá các loại. Giới chức Hàn Quốc đang cân nhắc những 

biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn các hoạt động trái phép của tàu cá Trung Quốc. 

475 tàu cá Trung Quốc đã bị bắt giữ từ đầu năm tới nay, so với 370 tàu cá bị bắt trong 

cả năm 2010 [196]. 

Ngày 6 tháng 11 năm 2012, một ngư dân của Trung Quốc đã thiệt mạng bởi 

cảnh sát biển Hàn Quốc khi cố gắng xâm nhập vào vùng lãnh thổ của Hàn Quốc. Đây 

không phải là lần đầu tiên trong những năm qua tranh chấp về đường biên giới biển 

giữa Hàn Quốc và Trung Quốc có xảy ra những cuộc xung đột bạo lực gây ra những 

vụ thiệt hại về người thương tâm cho cả hai bên. Cả hai quốc gia đã có hơn 16 cuộc 
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họp cấp cao (tính đến cuối năm 2012) để bàn về vấn đề biển Hoa Đông. Tuy nhiên 

cho 2016 cả hai vẫn chưa đạt đến những thỏa thuận về những vùng điều nằm trong 

đặc quyền kinh tế (EEZ) của cả hai bên. Mặt khác, với những cuộc tập trận gần đây 

của Mỹ và Hàn Quốc tại đảo Jeju gần khu vực tranh chấp đã dấy lên sự lo ngại từ 

phía Trung Quốc, đặc biệt khi Jeju có hệ thống trang thiết bị quân sự vô cùng tối tân. 

Mặc dù phía Hàn Quốc và Trung Quốc đã đồng ý việc giải quyết các cuộc tranh chấp 

một cách ôn hòa trên bàn đàm phán, nhưng những sự kiện và dấu hiệu gần đây cho 

chúng ta thấy vấn đề Biển Hoa Đông đang dần trở nên trầm trọng giữa các bên liên 

quan. Đáng ngạc nhiên là dù căng thẳng giữa Hàn Quốc -Trung Quốc về Biển Hoa 

Đông không phải là lớn nhất, nhưng đây lại đang là căng thẳng có nhiều cuộc xung 

đột có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. 

3.1.2. Về lĩnh vực an ninh - quốc phòng 

3.1.2.1. Hợp tác trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên 

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

quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thông qua đàm phán sáu bên. Đây là 

nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình và an ninh trước việc CHDCND Triều 

Tiên tuyên bố họ có chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và rút khỏi Hiệp ước 

không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 2003. Đã có nhiều cuộc họp diễn ra 

với sáu quốc gia tham gia: Trung Quốc (chủ nhà), Hàn Quốc, CHDCND Triều 

Tiên, Mỹ, Nga và Nhật Bản. 

Các vòng đàm phán trước (từ năm 2003 đến năm 2006) không có tiến triển 

nhiều, nhưng kể từ vòng đàm phán thứ năm - giai đoạn ba (02/2007), CHDCND Triều 

Tiên đồng ý đóng cửa các cơ sở hạt nhân, đổi lại, họ muốn nhận viện trợ về nhiên 

liệu và bình thường hóa quan hệ với Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, ngày 13 tháng 

4 năm 2009, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp và ra quyết định trừng 

phạt CHDCND Triều Tiên trước việc họ phóng tên lửa vào ngày 5 tháng 4 năm 2009 

dù họ cho rằng đó là một vụ phóng vệ tinh. Để phản ứng quyết định trên, ngày 14 

tháng 4 năm 2009, nước này tuyên bố rút khỏi cuộc hội đàm sáu bên và tuyên bố sẽ 

tiếp tục theo đuổi chương trình làm giàu hạt nhân của họ. CHDCND Triều Tiên cũng 

đã trục xuất tất cả các thanh tra viên hạt nhân từ các quốc gia ra khỏi lãnh thổ mình. 

Mặc dầu chưa thành công nhưng trong đàm phán sáu bên, nhưng Trung Quốc 

đã đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này. Là nước “trung gian” tổ chức các 
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cuộc đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân, gắn liền với việc phản đối 

quốc tế hóa vấn đề hạt nhân và tích cực thực hiện chính sách phi hạt nhân hóa bán 

đảo Triều Tiên. Trung Quốc đã có những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tình hình 

căng thẳng giữa các bên, đặc biệt, mỗi lần khủng hoảng hạt nhân diễn ra, ảnh hưởng, 

vai trò của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân càng được biểu hiện rõ 

nét và cụ thể hơn. 

Trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc đã thể hiện tích cực 

và chu đáo vai trò nước chủ nhà của các cuộc đàm phán ba bên và sáu bên. Trong khi 

các bên đối nghịch nhau về quan điểm, về cách hành xử thì việc một nước lớn như 

Trung Quốc đứng ra kêu gọi và tổ chức đàm phán đã giúp phá tan sự bế tắc giữa các 

bên liên quan, giúp cho các bên hiểu và tiến sát lập trường của nhau hơn, nhất là Mỹ 

và Triều Tiên hóa giải được phần nào những bất đồng, cùng ngồi vào bàn đàm phán 

thương lượng với nhau, Không những thế, Trung Quốc đã dùng áp lực buộc chính 

quyền Bình Nhưỡng phải chấp nhận đàm phám sáu bên, từ bỏ chương trình sản xuất 

vũ khí hạt nhân để hạn chế Mỹ can thiệp vào khu vực và mượn cớ kiềm chế Trung 

Quốc, đồng thời nước này cũng thuyết phục được Mỹ nhân nhượng với CHDCND 

Triều Tiên, xem xét và đáp ứng những yêu cầu của nước này, giúp cho các cuộc đàm 

phán sáu bên đạt được những kết quả khá khả quan.11 

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, các cuộc đàm phán tổ chức tại Bắc Kinh chính 

là cơ hội tốt cho Trung Quốc khuếch trương uy tín và ảnh hưởng của mình trước cộng 

đồng quốc tế. Điều này rất có lợi cho Trung Quốc vì sẽ làm giảm hay ít ra là che giấu 

đi những toan tính, âm mưu chi phối khu vực, làm giảm sự nghi kỵ và giảm tâm lý lo 

ngại của các quốc gia trong khu vực về một Trung Quốc với tiềm lực quân sự và kinh 

tế mạnh mẽ có thể dùng bạo lực để giải quyết các tranh chấp liên quan đến lãnh thổ, 

gây sức ép về kinh tế tiến đến bành trướng trên các lĩnh vực khác. Ngoài ra, với lợi 

thế nước chủ nhà, chính sách của Trung Quốc trong vấn đề này được linh hoạt hơn, 

tạo điều kiện tốt hơn cho nước này phát huy tích cực vai trò của “một nước lớn, có 

trách nhiệm” đối với hòa bình, ổn định cho khu vực. 

 
11 Báo Nhân dân điện tử, Các vòng đám phàn sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, 

https://nhandan.vn/ho-so-tu-lieu/cac-vong-dam-phan-sau-ben-ve-van-de-hat-nhan-tren-ban-dao-trieu-tien-

441350 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
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Trong năm 2010, một loạt nỗ lực “ngoại giao con thoi” của Trung Quốc đã được 

tăng cường nhằm thuyết phục CHDCND Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên. 

Trung Quốc, chủ nhà của cuộc đàm phán sáu bên, khẳng định tương lai của cuộc đàm 

phán "hoàn toàn phụ thuộc sự sẵn sàng hợp tác của Washington và Bình 

Nhưỡng".[187]12 

Những nỗ lực thúc đẩy nối lại đàm phán sáu bên của Trung Quốc trong năm 

2010 gây nhiều sự chú ý của dư luận quốc tế. Cuối tháng 2, Trưởng Ban Ðối ngoại 

Ðảng Lao động Triều Tiên Kim Yâng In đã tới Bắc Kinh, đáp lại chuyến thăm Bình 

Nhưỡng trước đó của ông Vương Gia Thụy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung 

Quốc Mã Triều Húc cho biết, tình hình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên gần đây đang 

được làm dịu; nhấn mạnh vấn đề hạt nhân Triều Tiên rất phức tạp và nhạy cảm, liên 

quan lợi ích của nhiều bên và chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại và đàm 

phán, đồng thời kêu gọi các bên liên quan thể hiện sự mềm dẻo để nối lại cuộc đàm 

phán sáu bên. 

Quan hệ liên Triều đầu năm 2010 cũng có những tín hiệu tích cực. Ðầu tháng 2 

năm 2010, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố chính phủ của ông sẵn 

sàng tiến hành một hội nghị cấp cao với CHDCND Triều Tiên, có thể diễn ra trong 

nửa đầu năm 2010. Cuối tháng 2, Triều Tiên đề xuất tiến hành đàm phán quân sự 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại qua biên giới giữa hai miền tại khu công 

nghiệp Kaesong. Hai miền cũng đã bắt đầu đàm phán nhằm nối lại các tua du lịch tới 

núi Cưm Cang và thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên. Tuy nhiên, giữa hai miền 

còn nhiều bất đồng. Trong tháng 2, quân đội Hàn Quốc nhiều lần được đặt trong tình 

trạng báo động sau khi CHDCND Triều Tiên diễn tập quân sự bắn đạn pháo vào các 

khu vực gần đường ranh giới trên biển tranh chấp với Hàn Quốc và sự cố đắm tàu 

Cheonan của Hàn Quốc mà Hàn Quốc cáo buộc CHDCND Triều Tiên là thủ phạm 

(3/2010) đã làm cho quan hệ hai miền trở lại căng thẳng[180]13. 

Chính vì lẽ đó, để tìm ra “lời giải” cho “bài toán” hạt nhân nói riêng cũng như 

những bất ổn an ninh khác ở khu vực Đông Bắc Á, không chỉ riêng Trung Quốc cần 

 
12 Nỗ lực nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, 

https://dangcongsan.vn/su-kien-binh-luan/no-luc-noi-lai-dam-phan-sau-ben-ve-van-de-hat-nhan-trieu-tien-

9408.html 
13 Nỗ lực nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, 

https://dangcongsan.vn/su-kien-binh-luan/no-luc-noi-lai-dam-phan-sau-ben-ve-van-de-hat-nhan-trieu-tien-

9408.html 

https://dangcongsan.vn/su-kien-binh-luan/no-luc-noi-lai-dam-phan-sau-ben-ve-van-de-hat-nhan-trieu-tien-9408.html
https://dangcongsan.vn/su-kien-binh-luan/no-luc-noi-lai-dam-phan-sau-ben-ve-van-de-hat-nhan-trieu-tien-9408.html
https://dangcongsan.vn/su-kien-binh-luan/no-luc-noi-lai-dam-phan-sau-ben-ve-van-de-hat-nhan-trieu-tien-9408.html
https://dangcongsan.vn/su-kien-binh-luan/no-luc-noi-lai-dam-phan-sau-ben-ve-van-de-hat-nhan-trieu-tien-9408.html
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nỗ lực, phát huy vai trò tích cực mà các quốc gia trong khu vực cần đồng lòng, chung 

tay góp sức, đem lại một không gian phát triển hòa bình, ổn định cho khu vực Đông 

Bắc Á. 

3.1.2.2. Hợp tác trong lĩnh vực an ninh tài chính 

 Sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở khu vực Đông Á năm 1997 - 1998, 

kinh tế của cả khu vực Đông Á đều bị ảnh hưởng, Tổ chức Tiền tệ quốc tế (IMF) lúc 

đó cũng không thể can thiệp kịp thời cuộc khủng hoảng này, điều đó 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. Với 

xuất phát điểm đó, tổ chức hợp tác tài chính khu vực Đông Á từng bước được định 

hình. Tháng 5 năm 2000 tại Thái Lan, ASEAN và ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc (ASEAN +3) đã ký “Hiệp định Chiang Mai”. Trong đó nhấn mạnh: Các 

nước ASEAN muốn thiết lập một cơ chế hoán đổi tiền tệ, trong phạm vi ASEAN+3 

xây dựng hệ thống hoán đổi tiền tệ hai bên, giúp cho cán cân thanh toán quốc tế được 

lưu thông và giúp các thành viên giải quyết vấn đề cán cân thanh toán quốc tế, ổn 

định thị trường tài chính. Ngày 24 tháng 6 năm 2002 tại Bắc Kinh, Ngân hàng Nhân 

dân Trung Quốc đã ký “Hiệp định trao đổi ngoại tệ lẫn nhau” cùng với Ngân hàng 

Hàn Quốc, mỗi ngân hàng có thể gửi tối đa 2 tỷ USD sang ngân hàng kia, để bổ sung 

nguồn tiền trong cơ cấu tài chính quốc tế giúp đối phương giải quyết vấn đề cân bằng 

thanh toán và duy trì ổn định tài chính quốc tế. Ngoài ra, hai nước cũng đã thiết lập 

được cơ chế đối thoại tài chính định kỳ, cơ chế trao đổi ngoại tệ, quản lý ngoại hối và 

bảo hiểm tiền đặt cọc giữa cơ quan tài chính Trung ương hai nước. 

3.1.2.3. 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. Năm 2002 tại Bắc 

Kinh, Trung Quốc, diễn đàn về hợp tác đầu tư công nghiệp bảo vệ môi trường giữa 

hai nước lần đầu tiên được tổ chức và từ đó hoạt động này được tổ chức định kỳ hàng 
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năm. Ngoài ra, Trung Quốc cũng nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong việc 

phản ứng, ứng phó với thiên tai. Ngày 13 tháng 12 năm 2008 tại Nhật Bản, Hội nghị 

lãnh đạo ba nước Trung - Nhật - Hàn ra tuyên bố chung quản lý thảm họa ba nước 

[38:59]. 

3.1.2.4. 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”[200]. 

Vấn đề bán đảo Triều Tiên trong hơn 20 năm qua luôn gây ra sự bất ổn chung 

cho khu vực, vì vậy cả Hàn Quốc đều dành nhiều cho việc chi tiêu và xây dựng lực 

lượng quân đội của mình. Trong khi đó Trung Quốc với việc muốn xây dựng một lực 

lượng quân đội chính quy hiện đại và mạnh mẽ để thể hiện vị thế trong khu vực cũng 

đã đầu tư rất nhiều cho an ninh – quốc phòng của mình. 
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Trong giai đoạn 1992 – 2012, cả hai đã đầu tư rất mạnh cho quân đội và quốc 

phòng dù theo các mục đích khác nhau, nhưng nhìn chung cả hai quốc gia đều nhìn 

nhận sự quan trọng trong sự phát triển quân đội và quốc phòng của mình trong khu 

vực. Dù vậy các xung đột mâu thuẫn trong khu vực, đặc biệt giữa Hàn Quốc và Trung 

Quốc gần như không bao giờ phải giải quyết bằng chiến tranh hoặc các xung đột bằng 

vũ khí. Đây là một điểm đặc biệt trong sự phát triển và an ninh quốc phòng của Hàn 

Quốc và Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, các hoạt động diễn tập chung giữa các lực lượng trong quân đội 

hai nước cũng được triển khai định kỳ trong những năm gần đây, đặc biệt là lực lượng 

hải quân, cảnh sát biển. Trong đó có thể kể đến các sự kiện tiêu biểu vào các năm 

2005, 2007, 2008, 2011 hai bên đã tổ chức diễn tập cứu hộ liên hợp trên biển, tiếp đó 

năm 2010 hợp tác tổ chức diễn tập quân sự liên hợp trên Vịnh Aden. Ngoài ra, năm 

2006 phía Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về việc thiết lập đường dây nóng liên 

lạc trên vùng biển với Hàn Quốc. Có thể thấy những hoạt động gần đây trong chính 

Biểu đồ 3.1 – Chi tiêu An ninh Quốc phòng hàng năm của Hàn Quốc và Trung Quốc từ 

1990 đến 2012 

Nguồn: Ngân hàng thế giới (The World Development Indictors, the World Bank - 

https://data.worldbank.org/indicator) 
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sách tăng cường hợp tác, trao đổi quốc phòng với Hàn Quốc cho thấy những sự điều 

chỉnh bước đầu trong chiến lược an ninh, quốc phòng với nước láng giềng Hàn Quốc 

của Trung Quốc, thông qua các hoạt động hợp tác ít nhạy cảm như: diễn tập cứu hộ, 

cứu nạn, phòng chống tội phạm trên biển dần xây dựng lòng tin góp phần giảm thiểu 

căng thẳng [38:60]. 

3.2. Về lĩnh vực kinh tế 

Hàn Quốc và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng ở Đông Á rất gần gũi về vị 

trí địa lý cũng như lịch sử, văn hóa. Tuy nhiên, không giống như các mối quan hệ 

láng giềng khác trong khu vực, quan hệ Hàn - Trung đã bị gián đoạn suốt hơn bốn 

thập niên của Chiến tranh lạnh. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến năm 2012, 

quan hệ hai nước đang theo hướng phát triển mở rộng trên các lĩnh vực, đặc biệt về 

kinh tế.  

Trước hết, có thể kể ra những cuộc gặp mặt tiêu biểu trong giai đoạn này giữa 

hai bên như sau: 

Ngày 10 tháng 5 năm 2003: Bộ Thương mại Hàn Quốc thông báo rằng Trung 

Quốc đã trở thành thị trường số 1 của Hàn Quốc. 

Ngày 15 tháng 5 năm 2004: Bộ trưởng Bộ tài chính 3 nước Trung - Hàn -Nhật 

gặp nhau bên lề Hội nghị Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Seoul, để tăng cường 

thảo luận khu vực, biện pháp hợp tác tài chính. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2005: Ngân hàng Trung Quốc thông báo đồng Won trở 

thành một trong những đồng tiên đuợc sử dụng để định giá đồng Nhân Dân Tệ 

Ngày 17 tháng 11 năm 2006: Bộ trưởng Bộ Thương mại Bạc Hy Lai Trung 

Quốc đã đồng ý về một đề án thành lập FTA giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. 

Ngày 7 tháng 02 năm 2007: Trung Quốc và Hàn Quốc ký thỏa thuận tích cực 

thúc đẩy thành lập hệ thống quản lý điện tử. Công nghiệp Hàn Quốc-Trung Quốc-

Nhật Bản đầu tiên hội chợ được tổ chức tại Seoul để thúc đẩy công nghiệp thương 

mại và trao đổi. 

Ngày 07 tháng 9 năm 2007: Bổ sung các hiệp định nhằm khuyến khích đầu tư 

vào cả hai nước. 

Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 5 năm 2008: Tổng thống Ro Moo-hyun có cuộc 

gặp với Chủ tịch Trung Quốc và thừa nhận nhau như những đối tác chiến lươc trong 

vấn đề phát triển kinh tế. 
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Ngày 07 tháng 3 năm 2009: Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dương 

Khiết Trì tại phiên họp quốc hội Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường hợp tác Trung 

Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc. 

Ngày 01 tháng 4 năm 2009: Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Lee Myung 

-Bak gặp nhau tại cuộc họp G-20, đã đồng ý việc chấp nhận “các sản phẩm công nghệ 

cao của Hàn Quốc được xuất hiện tại Bắc Kinh”. 

Dưới đây là các quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chủ yếu về kinh 

tế.  

3.2.1. Quan hệ thương mại 

 

Có thể nói, tronng giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2012, đánh dấu một sự tăng 

trưởng kinh tế vô cùng ấn tượng của cả Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong đó Trung 

Quốc từ một nền kinh tế kém phát triển những năm 1978, sau cuộc cải cách kinh tế 

toàn diện đã có một sự thay đổi ngoạn mục, trở thành một nước đang phát triển và từ 

Biểu đồ 3.2 – Sự thay đổi về Thương mại hàng hóa của Hàn Quốc và Trung Quốc 

từ năm 1990 đến 2012 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới (The World Development Indicators, the World Bank - 

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

 



 

61 
 

năm 2004 trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đối với Hàn Quốc trở thành nền 

kinh tế lớn trong top 10 thế giới vào năm 2012 cũng đánh dấu một cột mốc phát triển 

kinh tế vô cùng ấn tượng trong hơn 20 năm (1992 - 2012) của Hàn Quốc. Có được sự 

thành công này, cả hai nền kinh tế Hàn Quốc – Trung Quốc cũng đã có sự phối hợp, 

thúc đẩy nhau cùng phát triển thành công. 

Trong giai đoạn 1992 - 2002, trên đà ổn định và tăng cường của quan hệ chính 

trị - ngoại giao, nhiều hiệp định giữa Chính phủ hai nước đã lần lượt được ký kết. Về 

phía Hàn Quốc, xác định việc đa dạng hóa quan hệ thương mại với Trung Quốc là 

con đường ngắn nhất giúp Hàn Quốc giảm bớt mức độ phụ thuộc vào hai đối tác kinh 

tế truyền thống là Mỹ và Nhật Bản, từ thời Tổng thống Roh Tae-woo ngay từ đầu đã 

có những nỗ lực trong việc tạo điều kiện thuận lợi trong trao đổi buôn bán hai chiều. 

Năm 1992, Hiệp định thương mại, Hiệp định thành lập Ủy ban Hỗn hợp kinh tế, 

thương mại và kỹ thuật với Trung Quốc được ký kết đã tạo cơ sở cho quan hệ thương 

mại hai nước phát triển. Trong giai đoạn cầm quyền của Tổng thống Kim Dae-jung 

(1998 - 2003), Hàn Quốc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại với Trung 

Quốc vì sự thịnh vượng chung của hai dân tộc, vì sự ổn định và phát triển của khu 

vực Đông Bắc Á bước vào thế kỷ XXI. Thời Tổng thống Roh Moo-hyun cầm quyền 

(2003 - 2008), ông cũng nêu rõ định hướng quan trọng trong hợp tác kinh tế với Trung 

Quốc, trong đó có vấn đề khắc phục tình trạng thâm hụt thương mại của Trung Quốc, 

tái khẳng định mong muốn cùng Trung Quốc đạt kim ngạch thương mại song phương 

đạt con số 200 tỷ USD vào năm 2012, tích cực nghiên cứu tính khả thi của Hiệp định 

thương mại tự do giữa hai nước. So với người tiền nhiệm, Tổng thống Lee Myung-

bak ngay từ đầu đã xem việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc và nâng cấp hợp tác 

kinh tế hai nước là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách của mình với 

những bước đi thiết thực trong việc thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương, 

xúc tiến đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA). 

Số liệu thống kê của Cục Hải quan Trung Quốc cho thấy năm 1992, kim ngạch 

thương mại hai chiều đạt 5,06 tỷ USD, đến năm 1997 tăng lên 24,06 tỷ USD (theo 

Thông tấn xã Việt Nam tháng 11/1998, con số này là 23, 7 tỷ USD). Cuối năm 1997, 

Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc và Hàn Quốc 

cũng trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Trung Quốc [172:214]. Trong vòng 

10 năm từ 1992 đến 2012, dẫu có nhiều sự kiện tác động đến sự trao đổi thương mại 
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chung giữa hai nước như sự kiện khủng hoảng tài chính - tiền tệ Đông Á năm 1997 - 

1998, vấn đề về việc chống bán phá giá tỏi (Garlic War) từ Trung Quốc vào Hàn 

Quốc cuối năm 2001 tác động không nhỏ đến quan hệ trao đổi buôn bán hàng hóa 

giữa hai bên… nhưng quan hệ thương mại song phương đã có sự gia tăng mạnh mẽ 

từ khoảng 3.25 tỷ USD năm 1991 lên đến hơn 44 tỷ USD năm 2002, với tốc độ tăng 

trưởng trung bình hàng năm luôn được duy trì gần 24.4%. Đến năm 2001, Hàn Quốc 

trở thành bạn hàng đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc chỉ sau các đối tác 

khác là Nhật Bản, Mỹ và hai vùng lãnh thổ của Trung Quốc là Hong Kong và Ma 

Cao, chiếm khoảng 7% tổng kim ngạch thương mại quốc tế của Trung Quốc. 

Trong giai đoạn này, việc Trung Quốc được gia nhập vào Tổ chức Thương mại 

thế giới (WTO) vào năm 2001 là một sự kiện vô cùng quan trọng với nền kinh tế của 

Trung Quốc nói chung và quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Trung Quốc nói riêng, điều 

này đã mở ra một giai đoạn mới trong sự trao đổi của hai quốc gia khi phải tuân thủ 

theo các quy tắc chung của tổ chức thương mại thế giới. Mặt khác, sự kiện Garlic 

War diễn ra trong thời điểm trước khi Trung Quốc gia nhập WTO có thể xem như là 

một lời cảnh báo với Trung Quốc khi tham gia môi trường cạnh tranh quốc tế sẽ có 

nhiều thuận lợi và cạnh tranh gay gắt ngay cả với những thị trường thân quen như 

Hàn Quốc. 

Trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2012, quan hệ thương mại hai nước tiếp tục 

có sự củng cố và phát triển mạnh mẽ. Năm 2003, Trung Quốc đã thay thế Mỹ trở 

thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc. Năm 2005, lần đầu tiên kim ngạch 

thương mại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc ở cả hai chiều vượt qua mốc 100 tỷ USD 

và liên tục 4 năm duy trì ở mức tăng trưởng cao trên 16%. Năm 2009, xuất hiện tăng 

trưởng âm, ở mức -16% do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nhưng 

chỉ năm sau (2010), kim ngạch thương mại song phương lại tiếp tục theo chiều đi lên 

với mức tăng trưởng 33%, vượt ngưỡng 200 tỷ USD. Năm 2011, kim ngạch thương 

mại hai chiều đã chiếm 20% trong tổng kim ngạch thương mại quốc tế của Hàn Quốc 

và chiếm 7% trong tổng kim ngạch thương mại quốc tế của Trung Quốc. Tính bình 

quân từ năm 2002 đến cuối năm 2012, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Trung - 

Hàn tăng trưởng ở mức 20%. 

Trong giai đoạn này, kết cấu thương mại hai chiều xuất hiện sự chuyển dịch từ 

kết cấu thương mại nội ngành theo chiều dọc sang thương mại nội ngành theo chiều 
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ngang. Đến năm 2010, các mặt hàng chính mà Trung Quốc xuất sang Hàn Quốc bao 

gồm thiết bị điện tử, sản phẩm chế tạo điện tử công nghiệp, sản phẩm chế tạo tàu 

điện, sản phẩm chế tạo từ sợi, hóa chất, nguyên liệu dệt, quần áo, than đá, dầu thô, 

quặng kim loại màu, thức ăn chăn nuôi và nhập khẩu từ Hàn Quốc các mặt hàng, bao 

gồm linh phụ kiện điện tử, sản phẩm hóa dầu, sản phẩm chế tạo điện tử công nghiệp, 

ô tô và nhiên liệu hóa thạch. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2002 - 2012, vấn đề thâm hụt thương mại giữa Trung 

Quốc - Hàn Quốc vẫn diễn ra (trong đó Trung Quốc là nước nhập siêu) và có xu 

hướng gia tăng do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, kết cấu trong ngành công nghiệp hai 

nước không giống nhau, Hàn Quốc tiến hành công nghiệp hóa sớm nên kết cấu trong 

ngành công nghiệp cao hơn, mặt khác do yếu tố địa lý thuận lợi nên Trung Quốc dễ 

dàng nhập khẩu nhiều mặt hàng công nghiệp từ Hàn Quốc hơn là các nước công 

nghiệp khác. Thứ hai, do sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc và làn 

sóng đầu tư trực tiếp (FDI) từ Hàn Quốc đến Trung Quốc trong giai đoạn này tăng 

mạnh dẫn đến việc nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng mạnh. Hàn Quốc thông qua FDI vào 

Trung Quốc, gia công các trang thiết bị công nghiệp có ưu thế như điện tử, hóa chất 

công nghiệp nên buộc phải nhập các nguyên vật liệu, linh phụ kiện và bán thành phẩm 

từ Hàn Quốc do đó càng tăng nguồn vốn thiết bị khi nhập khẩu các mặt hàng từ Hàn 

Quốc. Thứ ba, giá cả các mặt hàng của Hàn Quốc có tính cạnh tranh hơn so với các 

nước công nghiệp khác do giá rẻ, chất lượng lại tốt. Bốn là, hàng rào thương mại của 

Hàn Quốc đã làm ảnh hưởng đến việc thâm nhập của các sản phẩm từ Trung Quốc 

vào Hàn Quốc rất nhiều, trong khi Hàn Quốc lại ngày càng đẩy mạnh xuất khẩu vào 

thị trường Trung Quốc. Vấn đề khắc phục tình trạng thâm hụt thương mại của Trung 

Quốc do vậy được khẳng định là một trong các định hướng quan trọng trong hợp tác 

kinh tế với Trung Quốc từ thời Tổng thống Roh Moo-hyun cầm quyền. 

Bảng 3.1: Kim ngạch thương mại Trung Quốc - Hàn Quốc (1991- 2012),  

đơn vị: tỷ USD 

Năm Kim ngạch 

Xuất khẩu 

Kim ngạch 

Nhập khẩu 

Tổng kim 

ngạch 

Thặng dư 

thương mại 

1991 2,18 1,07 3,25 1,11 

1992 2,44 2,62 5,06 - 0,18 
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Nguồn: Men Hong Hua, Shin Jung Seung (20140, Hợp tác Đông Bắc Á và quan hệ 

Trung - Hàn, Nxb Kinh tế Trung quốc, Bắc Kinh, tr. 214 và 224; Dẫn theo: Phạm Văn Khải 

(2016), Quan hệ của Trung Quốc với Hàn Quốc (1992 - 2012), Tlđd, tr. 46 và 53.  

Tóm lại, 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 các lĩnh vực quan hệ, có thể thấy Trung Quốc ngày càng tự tin, 

thể hiện vai trò muốn làm chủ “cuộc chơi”. Do vậy, để tận dụng tốt thời cơ và không 

bị rơi vào thế “lưỡng nan” bị lôi kéo giữa các nước lớn, đòi hỏi Hàn Quốc phải duy 

1993 2,86 5,36 8,22 - 2,50 

1994 4,40 7,32 11,72 - 2,92 

1995 6,69 10,29 16,98 - 3,40 

1996 7,50 12,48 19,98 - 4,98 

1997 9,13 14,93 24,06 - 5,80 

1998 6,25 15,01 21,26 - 8,76 

1999 7,81 17,23 25,04 - 9,42 

2000 11,29 23,21 34,50 - 11,92 

2001 12,52  23,39 35,91 - 10,87 

2002 15,50 28,57 44,07 - 13,07 

2003 20,10 43,13 63,23 - 23,03 

2004 27,82 62,25 90,07 - 34,43 

2005 35,11 76,82 111,93 - 41,70 

2006 44,53 89,78 134,31 - 39,25 

2007 56,14 103,76 159,90 - 47,62 

2008 73,95 112,16 186,11 - 38,21 

2009 53,68 102,55 156,23 - 48,87 

2010 68,77 138,4 207,17 - 69,63 

2011 86,43 134,2 220,63 - 47,79 

2012 80,78 134,33 215,11 - 53,55 
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trì được chính sách đối ngoại linh hoạt, cân bằng, mặt khác, phải không ngừng nâng 

cao được tiềm lực tổng hợp của quốc gia. 

Trong hơn 20 năm, có thể chia quá trình phát triển của thương mại Hàn Quốc -

Trung Quốc thành 4 giai đoạn chính như sau: 

Giai đoạn đầu tiên (1992 - 1997) là giai đoạn tăng trưởng ban đầu: Có sự gia 

tăng đột biến về thương mại khi Hiệp định thương mại Hàn Quốc - Trung Quốc tháng 

9 năm 1992 có hiệu lực. Cùng với đó là việc các công ty Hàn Quốc chuyển dịch cơ 

cấu sang Trung Quốc để tận dụng nguồn nguyên liệu và lực lượng lao động của Trung 

Quốc 

Giai đoạn thứ hai (1998 - 2001) là giai đoạn điều chỉnh: Với sự suy thoái kinh 

tế thế giới năm 1997, cả Hàn Quốc và Trung Quốc đã trải qua một giai đoạn chững 

lại trong trao đổi thương mại kinh tế. Mức độ tăng trưởng trung bình hàng năm giữa 

hai nước giai đoạn này chỉ còn là 7.4%. Tuy nhiên, Trung Quốc với vị thế là một 

Biểu đồ 3.5 – Bốn giai đoạn phát triển của thương mại Hàn Quốc – Trung Quốc trong giai đoạn 1992 – 2012 

Nguồn: Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc ( KITA – Korea International trade Association - 

http://www.kita.org/) 
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nước ít bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế năm 1997, đã trở thành đối tác phát triển 

trọng tâm cho Hàn Quốc giai đoạn này, sự phụ thuộc thương mại của Hàn Quốc vào 

Trung Quốc tăng lên 10.8% vào năm 2001 từ 8.2% năm 1998 

Giai đoạn thứ ba (2002 - 2005) là giai đoạn bùng nổ thương mại Hàn Quốc – 

Trung Quốc: Tổng quy mô thương mại song phương đạt mốc 100 tỉ USD vào năm 

2005. Năm 2003, Trung Quốc trở thành đối tác xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc 

Giai đoạn thứ tư (2006 - 2012) là giai đoạn xu hướng thương mại giữa Hàn 

Quốc - Trung Quốc bước vào giai đoạn ổn định và tác động thúc đẩy từ các công ty 

Hàn Quốc tại Trung Quốc giảm dần. Thêm vào đó sự chuyển dịch cơ cấu và cán cân 

thương mại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã khiến Hàn Quốc ngày càng bị phụ 

thuộc vào nền kinh tế Hàn Quốc. [130:06] 

3.2.2. Quan hệ đầu tư  

Từ 1985 - 1987, đầu tư của Hàn Quốc vào Trung Quốc chủ yếu được thực hiện 

gián tiếp thông qua nước thứ ba. Năm 1988, có hai trường hợp được thực hiện đầu tư 

trực tiếp đầu tiên và đã gia tăng nhanh chóng vào hai năm sau với 12 dự án trị giá 9,8 

tỷ USD (1989) và 112 dự án trị giá 85 triệu USD (1990). Đến cuối năm 1991, đầu tư 

của Hàn Quốc vào Trung Quốc đã có 181 dự án trị giá 165 triệu USD, chiếm 11,4% 

tổng số dự án và 3,2% tổng vốn đầu tư nước ngoài ở Hàn Quốc. Đồng thời, các dự án 

liên doanh hai nước cũng được các Chaebol (tập đoàn kinh doanh lớn) của Hàn Quốc 

như Daewoo, LG xúc tiến, liên quan đến các lĩnh vực công nghiệp ô tô, khai thác mỏ 

than, sản xuất thiết bị điện tử, hóa chất.  

Làn sóng đầu tư của Hàn Quốc bắt đầu được đẩy mạnh trong nửa cuối thập niên 

90 sau khi Hiệp định bảo hộ đầu tư hai nước được ký kết (9/1992). Tính đến năm 

1996, Hàn Quốc đầu tư 1.568 triệu USD với 874 dự án và con số này tiếp tục gia tăng 

với 4.800 dự án trị giá 5, 9 tỷ USD vào cuối tháng 6/1998 (đưa Hàn Quốc trở thành 

thị trường đầu tư lớn thứ hai tại Trung Quốc), ký kết 80 hợp đồng xây dựng trị giá 

4,1 tỷ USD vào cuối tháng 9/1998… Trong những năm 2000, Trung Quốc đã thay 

thế Mỹ trở thành điểm đầu tư số một của Hàn Quốc với các con số khá ấn tượng: 27,2 

tỷ USD năm 2002, 37,6 tỷ USD năm 2008, trong đó các Chaebol đóng vai trò quan 

trọng, tiêu biểu là Hyundai, Daewoo, Samsung với hơn 30.000 chi nhánh cuối năm 

2005, số vốn 35 tỷ USD. 
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Nhờ số vốn 28,8 tỷ USD, từ 2003 - 2010, mạng lưới thương mại và sản xuất, 

kinh doanh của hai nền kinh tế Hàn Quốc, Trung Quốc đã mở rộng không ngừng, góp 

phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng trở nên sâu sắc. 

Về phía Trung Quốc, trong những năm 1992 - 2002, do nước này đang tập trung 

đẩy mạnh trao đổi thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài, tranh thủ nguồn vốn và 

khoa học công nghệ hiện đại của bên ngoài nên các hạng mục đầu tư nước ngoài của 

Trung Quốc vào Hàn Quốc mới chỉ dừng ở giai đoạn khởi đầu với tổng số vốn tích 

lũy rất nhỏ, chỉ đạt hơn 465 triệu USD với 3.091 dự án còn hiệu lực tính từ năm 1992 

đến cuối năm 2002.  

Kể từ khi Trung Quốc thực hiện chiến lược “bước ra ngoài” vào năm 2001, Hàn 

Quốc nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến đầu tư chủ yếu của doanh 

nghiệp Trung Quốc. Chính phủ nước này kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực của 

nước này tìm kiếm cơ hội để đầu tư vào Hàn Quốc. Về phần mình, Hàn Quốc cũng 

Biểu đồ 3.6 -– Đầu tư FDI của Hàn Quốc vào một số nước trong khu vực và của 

Trung Quốc vào Hàn Quốc giai đoạn 1992 – 2014 

(Nguồn: Ngân hàng Eximbank Hàn Quốc và Cục thống kê Quốc gia Trung Quốc) [Min 

Ye:32] 
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nỗ lực thu hút đầu tư từ nước bạn. Tại Hội nghị Ủy ban Hợp tác đầu tư Hàn Quốc - 

Trung Quốc, ông Choi Kyng-hwan, Bộ trường Kinh tế Hàn Quốc kiêm Chủ tịch Ủy 

ban này của hai nước, đã kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư tại 

Hàn Quốc, trong đó tập trung phá triển các lĩnh vực thương mại điện tử, năng lượng 

hạt nhân và năng lượng tái tạo. 

Từ năm 2000 đến 2006, bình quân Trung Quốc đầu tư vào Hàn Quốc 648 dự án 

với số vốn mỗi năm đạt 244 triệu USD, lĩnh vực đầu tư chủ yếu là ngành dịch vụ. 

Năm 2002, Trung Quốc đầu tư 154 triệu USD vào ngành công nghiệp bán dẫn của 

Hàn Quốc. Đặc biệt, năm 2003, Tập đoàn khoa học kỹ thuật Kinh Đông Phương 

(BOE) của Trung Quốc đầu tư vào dây chuyền tinh thể lỏng LCD TFT của Công ty 

bán dẫn Hynix (Hàn Quốc) với số tiền 380 triệu USD và năm 2004, Tập đoàn ô tô 

Saic Motor của Trung Quốc cũng chi ra 500 triệu USD để mua lại 48,9% cổ phần của 

hãng ô tô Sang Yong (Hàn Quốc). Đây là hai hợp đồng có ý nghĩa quan trọng vì 

không chỉ là những hạng mục lớn đánh dấu chiến lược đầu tư ra bên ngoài của doanh 

nghiệp Trung Quốc mà còn góp phần đưa tổng số vốn đầu tư của Trung Quốc vào 

Hàn Quốc lần đầu tiên đạt mức gần 1,165 tỷ USD trong năm 2004. Năm 2005, mặc 

dù tổng số hạng mục đầu tư vào Hàn Quốc tăng lên 672 dự án nhưng kim ngạch chỉ 

dừng ở mức hơn 68,4 triệu USD. Giai đoạn từ năm 2007 đến 2012 là giai đoạn đầu 

tư vào Hàn Quốc mạnh nhất của Trung Quốc, bình quân mỗi năm có 470 dự án được 

đầu tư với số vốn bình quân đạt 445 triệu USD, lĩnh vực đầu tư chủ yếu vẫn là ngành 

dịch vụ. Đến năm 2010, tổng vốn tích lũy mà Trung Quốc đầu tư vào Hàn Quốc là 

12 tỷ USD, xếp thứ 15 trong bảng danh sách các nước nhận đầu tư từ Trung Quốc. 

Năm 2012, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 76% trong tổng số vốn đầu tư của Trung 

Quốc vào Hàn Quốc [4:56]. 

Nhìn ở khía cạnh lạc quan, tích cực, có thể thấy với những chính sách thu hút 

vốn đầu tư nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc và các FTA mà Hàn Quốc đã ký kết 

như FTA Hàn - Mỹ, Hàn - EU sẽ ngày càng thu hút được nhiều dự án cũng như nguồn 

vốn đầu tư đến từ các doanh nghiệp Trung Quốc. 

Bảng 3.2 Các ngành đầu tư của Trung Quốc vào Hàn Quốc (đơn vị: dự án,  

Đơn vị: triệu USDi14 

 
14 Nguồn: Bộ Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc 
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Năm Số dự án đầu tư Số vốn đầu tư 

Tổng số A B C D Tổng số A B C D 

2001 809 1 49 751 8 69,6 0,0 14,1 54,2 1,3 

2002 440 3 43 388 6 247,7 0,4 217,1 29,2 1,0 

2003 520 9 44 464 3 49,5 3,0 5,5 40,7 0,3 

2004 506 2 47 543 4 1.164,8 0,1 1.129,1 35,2 0,4 

2005 672 5 45 620 2 68,4 0,3 28,3 39,6 0,3 

2006 332 5 29 296 2 37,9 1,6 10,6 25,3 0,3 

2007 363 3 35 321 4 384,1 0,2 33,4 350,3 0,2 

2008 389 5 32 348 4 335,6 0,4 4,4 330,2 0,7 

2009 537 5 50 473 9 159,6 0,7 17,2 140,0 1,7 

2010 616 16 75 516 9 414.2 1,8 310,4 101,1 0,9 

2011 405 11 49 341 4 650.9 54,2 132,6 463,1 1,0 

2012 512 5 58 440 9 727 4,0 167,7 552,9 2,3 

2013 402 6 47 344 5 481,2 0,6 45,2 432,9 2,5 

2014 525 12 54 455 4 1.189,4 3,3 135,7 1.044,4 6,0 

*Ghi chú:  

A: Ngành nông nghiệp, chăn nuôi, ngư 

nghiệp, khai thác mỏ;  

B: Ngành chế tạo;  

C: Ngành dịch vụ;  

D: Ngành thủy lợi, điện, than, kiến trúc. 

Có thể nói, quan hệ Trung - Hàn trong 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, đặc biệt 

là năm 2010 đánh dấu mốc lịch sử trong thương mại song phương. Ngoài ra, vốn FDI 

của Trung Quốc đổ vào Hàn Quốc cũng đang gia tăng nhanh chóng, khác hẳn với giai 

đoạn trước đó khi Trung Quốc chủ yếu nhận đầu tư từ phía Hàn Quốc. 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 

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. 
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3.3. Các lĩnh vực khác  

3.3.1. Về khoa học và công nghệ 

Ngoài những hợp tác về chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng, 

Hàn Quốc và Trung Quốc còn có sự hợp tác trên các lĩnh vực khác. Trong đó hợp tác 

về khoa học và công nghệ trong giai đoạn này cũng diễn ra vô cùng sôi nổi, phong 

phú, đa dạng và có những điểm nổi bật trong việc phát triển mối quan hệ này. 

Cột mốc đầu tiên cần kể đến cho sự phát triển mối quan hệ trên lĩnh vực khoa 

học và công nghệ giữa hai nước là vào năm 1998, khi mà Tổng thống Kim Dae-jung 

đã thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời 

mời của Chủ tịch Giang Trạch Dân. Tổng thống Kim đã nhận được lời chào nồng 

nhiệt từ Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. 

Trong chuyến thăm, Tổng thống Kim Dae-jung và Chủ tịch Giang Trạch Dân 

đã tổ chức một cuộc họp Thượng đỉnh trong một bầu không khí thân thiện. Tổng 

thống Kim cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán với Lý Bằng, Ủy viên trưởng Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chu Dung Cơ, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm 

Đào. Ông và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã trao đổi rộng rãi và sâu sắc quan điểm 

về bao giờ phát triển mối quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc, và các vấn đề khu vực và 

quốc tế cùng quan tâm. Họ tiến đến một sự hiểu biết chung về các vấn đề nêu trên. 

Trong vấn đề chia sẻ những kinh nghiệm và thành tựu khoa học và công nghệ, 

cả hai nước Trung - Hàn đã chia sẻ một sự hiểu biết để tăng cường hợp tác trong các 

lĩnh vực sau: Công nghiệp, khoa học và công nghệ thông tin và viễn thông, môi 

trường, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng hạt 

nhân, cơ sở hạ tầng xã hội và đường sắt. 

Hai bên nhất trí tìm kiếm sự tiến bộ liên tục và hoạt động trong "Ủy ban Hợp 

tác Công nghiệp Hàn Quốc - Trung Quốc" (Committee for Korea-China Industrial 

Cooperation) để thúc đẩy hợp tác song phương công nghiệp đến một cấp độ cao hơn 

trong giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc. Hàn Quốc - Trung 

Quốc đều đồng tình tiếp tục củng cố hợp tác chính phủ và phi chính phủ trong các 

lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của "Hiệp định về hợp tác khoa học 

và công nghệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc" (Agreement on Scientific and 

Technological Cooperation between Korea and China). 
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Cả hai quốc gia cũng nhận thấy rằng các thảm họa tự nhiên gần đây như hạn 

hán, động đất và các thiên tai khác đã gây ra thiệt hại to lớn cho người dân hai quốc 

gia. Nênhai bên đã nhất trí việc đẩy mạnh hợp tác trong trao đổi thông tin, hệ thống 

cảnh báo sớm và các lĩnh vực nghiên cứu. Thêm vào đó, cả hai nước Hàn Quốc - 

Trung Quốc quyết định tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học thuần túy, cũng 

như trong việc thương mại hóa công nghệ cao. 

Để chuẩn bị cho thời đại công nghệ thông tin sắp bùng nổ mạnh mẽ vào đầu thế 

kỷ XXI, cả hai quốc gia đã quyết định tăng cường mối quan hệ trong công nghệ thông 

tin giữa hai nước với nhau, chẳng hạn như mạng lưới đường cao tốc và các liên kết 

thương mại điện tử, và để tiếp tục hợp tác R & D trong lĩnh vực viễn thông công nghệ 

cao. 

Ngoài ra, cả hai quốc gia đã quyết định mở rộng hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường và các ngành công nghiệp môi trường trên cơ sở của "Hiệp định hợp tác 

môi trường của Hàn Quốc, Trung Quốc” (Korea-China Environmental Cooperation 

Agreement) và tăng cường điều tra chung và nghiên cứu giữa Chính phủ hai nước 

trong các lĩnh vực liên quan đến cả hai quốc gia, chẳng hạn như hiện tượng sa mạc 

hoá, mưa axit và việc bảo vệ môi trường biển Hoàng Hải [4:90]. Họ cũng đã quyết 

định tham gia vào các hoạt động trong khu vực hợp tác. Cả hai bên đã đồng ý để khởi 

động một sáng kiến chung cho công tác phòng chống ô nhiễm biển từ các sự cố tràn 

dầu trong vùng biển Hoàng Hải. Hai bên nhất trí mở rộng các nỗ lực trong hợp tác 

phát triển và sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. 

Cũng trong năm 1999, Hàn Quốc quyết định tham gia trong "Triển lãm nghệ 

thuật quốc tế Côn Minh 1999" của Trung Quốc. Cả hai nước cùng xem điều này sẽ 

cung cấp thêm nhiều ảnh hưởng tốt để mở rộng giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực 

nông nghiệp, như việc xây dựng một mô hình trang trại Hàn Quốc - Trung Quốc và 

mở rộng nghiên cứu chung cho công tác phòng chống của bệnh bạc lá và sâu bệnh 

hại cây trồng. 

Cả hai bên đều công nhận tầm quan trọng của rừng đối với hệ sinh thái tự nhiên 

và thực tế đã chỉ ra việc bảo vệ và sử dụng hợp lý là rất quan trọng cho việc cải thiện 

môi trường sinh thái và trên hết sự tồn tại của nhân loại. Chính phủ hai nước đã nhất 

trí tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực trồng rừng và phòng chống mất đất 
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trên cơ sở "Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp" (Agreement on the 

Cooperation in the Field of Forestry) giữa hai nước. 

Về lĩnh vực khoa học hạt nhân, hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác và trao 

đổi trong lĩnh vực khoa học hạt nhân và năng lượng dựa vào "Hiệp định hợp tác trong 

sử dụng hòa bình của năng lượng hạt nhân"(Agreement on Cooperation in the 

Peaceful Uses of Nuclear Energy) giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. 

Trung Quốc hoan nghênh yêu cầu của Hàn Quốc tham gia trong việc xây dựng 

cơ sở hạ tầng xã hội ở Trung Quốc vì lợi ích lẫn nhau của cả hai nước. Họ hy vọng 

sẽ hợp tác chặt chẽ trong các dự án xây dựng ở các nước khác. 

Cả hai bên được ký kết "Thoả thuận Hợp tác trên đường sắt Hàn Quốc và Trung 

Quốc" (Korea-China Agreement on Railway Cooperation). Họ cũng đã quyết định 

tiến hành mở rộng trao đổi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời tăng 

cường hợp tác giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực đường sắt. 

Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc mở rộng chương trình trao đổi đa 

dạng và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hàn Quốc và Trung Quốc, 

ngoài để mở rộng trao đổi chính phủ, nhằm phát triển quan hệ đối tác hướng tới tương 

lai. 

Để tăng cường và thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác trong các lĩnh vực đa 

dạng, cả hai bên đã quyết định xây dựng một “Uỷ ban Văn hoá Hàn Quốc - Trung 

Quốc" (Korea-China Joint Cultural Commission) một cách thường xuyên, phù hợp 

với "Hiệp định về hợp tác văn hoá” (Agreement on Cultural Cooperation) giữa Trung 

Quốc và Hàn Quốc”. 

Trong năm 2008, Hàn Quốc và Trung Quốc đã ký một Tuyên bố chung về những 

“nỗ lực trong việc hợp tác xây dựng quan hệ trong trong lĩnh vực các ngành công 

nghiệp mới”, qua đó, hai nước đồng ý hợp tác để xây dựng một môi trường hợp tác 

thân thiện và tiết kiệm tài nguyên. 

Trong “Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng” thì việc 

tham gia trao đổi trong lĩnh vực công nghệ phần mềm cũng như các lĩnh vực năng 

lượng an toàn mới là một trong những điều mà chính sách này đã đưa ra. Ngoài ra, việc 

ký kết "Bản ghi nhớ về hợp tác trong công nghệ cao" giúp cho Hàn Quốc - Trung Quốc 

xây dựng một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi trong các lĩnh vực công nghệ cao. Các 

nhóm công tác thường xuyên được tổ chức đã thúc đẩy sự hỗ trợ và hợp tác trong các 
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lĩnh vực như dữ liệu điện tử, thiết bị thông tin liên lạc, năng lượng mới, chế phẩm sinh 

học và dược phẩm, công nghệ năng lượng hạt nhân dân sự và hàng không vũ trụ … 

Trên cơ sở của "Tầm nhìn và Chiến lược phát triển cho động cơ tăng trưởng mới" trong 

năm 2008, trong tháng 1 năm 2009, Hàn Quốc đề xuất 17 ngành công nghiệp mới như 

động lực tăng trưởng tương lai của Hàn Quốc. Trong tháng 12 năm 2010, Trung Quốc 

công bố "Quyết định về khuyến khích và phát triển các ngành công nghiệp mới chiến 

lược" và chọn 7 lĩnh vực xúc tiến 15 

Các mục tiêu phát triển cho các ngành công nghiệp mới chiến lược được thiết 

lập để đạt được mức 8% GDP vào năm 2015 và 15% GDP vào năm 2020. Tại Hàn 

Quốc trong giai đoạn này đã có một sự chậm trễ trong tăng trưởng kinh tế vì thiếu 

các động lực tăng trưởng mới thay thế những cái cũ. Các công cụ phát triển mới đã 

được thành lập dựa trên tiềm năng thị trường, tương quan của nó với sự phát triển 

Xanh, và các khía cạnh liên quan khác. Trong khi đó, Trung Quốc, phụ thuộc vào tài 

nguyên thiên nhiên và hủy hoại môi trường được xác định là hạn chế lớn nhất trong 

việc phát triển kinh tế của nước này, do đó công bố các ngành công nghiệp phát triển 

chiến lược nhấn mạnh chiến lược phát triển Xanh 16. 

Cả hai đang tích cực làm việc để hỗ trợ các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, 

gió, công nghệ thông tin tích hợp, dược phẩm sinh học, và hệ thống giao thông công 

cộng không ô nhiễm (hybird). Mặt khác, có một sự khác biệt trong việc phát triển các 

lĩnh vực công nghệ mới ở hai nước. Hàn Quốc đang tập trung vào sản xuất công nghệ 

cao mới mà chủ yếu là các ngành công nghiệp có thể giúp tăng trưởng các ngành 

công nghiệp vốn đã có sẵn của Hàn Quốc cũng như các ngành dịch vụ có giá trị cao 

như y tế, giáo dục, ngân hàng, nội dung, du lịch [130:20]. 

3.3.2. Về văn hóa 

Ngoài các lĩnh vực như kể trên thì mối quan hệ giữa hai nước trong văn hoá 

cũng là một trong những điểm đáng chú ý trong mối quan hệ giữa hai nước. Có thể 

nói, nếu những mối quan hệ giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực khác là các cột trụ 

cho mối quan hệ giữa hai bên, thì văn hoá chính là chất xúc tác giúp cho các cột trụ 

 
15 &16 Dẫn theo Diễn đàn Thái Bình Dương (Parcific Forum): http://cc.pacforum.org/relations/china-

korea/?frommo=1&fromyr=1992&tomo=12&toyr=2012&pt=date  
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này có thể gắn kết với nhau, đồng thời làm bền chặt hơn mối quan hệ chung giữa hai 

nước. 

Trung Quốc từ lâu vốn đã được biết đến là một trong những quốc gia có một bề 

dày lịch sử và có nền văn hoá cổ đại phát triển nhất trên thế giới, vì thế đây luôn là 

một quốc gia đáng để cho các quốc gia xung quanh học hỏi. Bản thân người dân bán 

đảo Triều Tiên cổ đại, trước khi được biết đến như tên gọi hiện giờ là Hàn Quốc, cũng 

bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn hoá Trung Quốc. 

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn đầu thập niên 90 của thế kỷ XX đến giai đoạn 

2012, Hàn Quốc đã biến mình từ một nước chỉ biết tiếp thu văn hoá nước ngoài trở 

thành một nước biết “Xuất khẩu văn hoá”. “Xuất khẩu văn hóa” là một khái niệm 

nằm trong “sức mạnh mềm”, do Giáo sư Joseph S. Nye thuộc Trường Đại học 

Harvard (Mỹ) đưa ra vào năm 1990. “Sức mạnh mềm” là thuật ngữ nói đến các 

phương cách phi truyền thống mà một quốc gia sử dụng nhằm tạo ảnh hưởng với các 

quốc gia khác. Đối với Hàn Quốc, đó là việc tiếp thị, quảng bá văn hóa và sử dụng 

văn hóa dân tộc để làm ảnh hưởng, tác động tới các quốc gia trong khu vực cũng như 

trường quốc tế. Hàn Quốc xem việc xuất khẩu và truyền bá văn hoá của mình như 

một cách khác trong các mối quan hệ chính trị với các nước khác. Thay vì sử dụng 

nền chính trị ngoại giao cứng nhắc và khô khan thì với việc để các quốc gia khác hiểu 

rõ về văn hoá của quốc gia mình có thể giúp cho Hàn Quốc dễ dàng có được thiện 

cảm với các quốc gia trên thế giới. Chính vì vậy, việc quan trọng trong việc cải thịên 

mối quan hệ giữa người dân hai nước chính là việc thay đổi cách nhìn về nhau, và 

việc quảng bá văn hoá của quốc gia mình là việc làm tốt nhất. Đây chính là yếu tố đã 

thúc đẩy việc Làn sóng Hàn Quốc (Hallyu) phát triển cuối thế kỷ 20. 

Làn sóng Hàn Quốc hay còn có tên gọi khác là “Sự bùng nổ Hàn Quốc” là cách 

gọi ám chỉ sự ảnh hưởng của văn hoá của Hàn Quốc trên các lĩnh vực khác nhau của 

văn hoá như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực… của văn hoá Hàn Quốc lên đời 

sống của người dân các quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là các quốc gia như 

Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Tên gọi “Hallyu” đã 

được một nhà báo Trung Quốc dùng để gọi sự phát triển đáng kinh ngạc của văn hoá 

Hàn Quốc tại Trung Quốc vào năm 1999 và cho đến nay tên gọi Hallyu vẫn được 

xem là tên gọi chung cho làn sóng Hàn Quốc trên toàn thế giới. 
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Bộ phim truyền hình đầu tiên của làn sóng Hallyu được chiếu tại Trung Quốc 

là vào năm 1997, bộ phim có tên là “What Love is all about”, hay còn có tên gọi khác 

là “Mối tình đầu” tại Việt Nam. Bộ phim được chiếu trên đài truyền hình Trung ương 

Trung Quốc CCTV. Kết quả là sau đó bộ phim trở thành một trong hai “bộ phim 

được ưa thích nhất của năm của đài CCTV”. Bộ phim kể về chuyện tình của những 

anh em sống trong một gia đình lớn của Hàn Quốc. Chính phong cách câu chuyện có 

nhiều nét tương đồng với xã hội Trung Quốc bây giờ đã khiến cho bộ phim chiếm 

được cảm tình tại Trung Quốc. Nó đánh dấu cho xu hướng “Hàn Quốc hoá” của 

Trung Quốc. Đến tháng 9 năm 2000, có ít nhất 24 bộ phim truyền hình dài tập của 

Hàn Quốc đã được phát sóng trên truyền hình Trung Quốc. Hầu hết các bộ phim 

truyền hình này đã được tập trung vào những câu chuyện lãng mạn và các cuộc xung 

đột hoặc vấn đề lập nghiệp của thế hệ trẻ và cuộc sống gia đình trong khu vực đô thị. 

Các chủ đề đa dạng của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã thu hút người xem của 

các thế hệ khác nhau. Kể từ đầu những năm 2000, với sự kết hợp hỗ trợ tài chính và 

chính sách của chính phủ Hàn Quốc và một số lượng ngày càng tăng nhanh của người 

hâm mộ Trung Quốc, thị trường phim truyền hình Hàn Quốc tại Trung Quốc tiếp tục 

mở rộng. 

Ngoài vấn đề phim truyện, âm nhạc của Hàn Quốc, hay còn biết đến với tên gọi 

là K-pop cũng là một trong những điểm chính làm nên thành công của Hallyu tại Trung 

Quốc. Với một phong cách âm nhạc mới mẻ của phương Tây, như pop, rock, hiphop... 

Chính vì vậy, dần dần âm nhạc Hàn Quốc trở thành lá cờ đầu cho âm nhạc của châu Á 

giai đoạn này. Đến năm 2000, Fan hâm mộ của K-pop tại Trung Quốc đã lên đến con 

số hàng triệu, những cuộc gặp mặt thần tượng (Fan meeting) Hàn Quốc tại Trung Quốc 

luôn luôn thu hút được chú ý của các tạp chí Trung Quốc. 

Để tăng cường và thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác trong các lĩnh vực đa 

dạng, cả hai bên đã quyết định xây dựng một“Uỷ ban văn hoá Hàn Quốc - Trung 

Quốc" cùng với đó là "Hiệp định về hợp tác văn hoá Hàn Quốc - Trung Quốc” vào 

ngày 28 tháng 3 năm 1994 nhằm mục đích cổ vũ và thúc đẩy giao lưu giữa hai quốc 

gia trong lĩnh vực văn hóa. 

 Năm 2002, Bộ trưởng Tôn Gia Chính và Thứ trưởng Chu Hòa Bình của Bộ 

Văn hóa Trung Quốc lần lượt dẫn đầu một phái đoàn thăm Hàn Quốc và chủ trì một 

loạt hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hàn 
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Quốc và Năm của Giao lưu Nhân dân Trung Quốc-Hàn Quốc. Các màn biểu diễn 

nhảy hiện đại của Quảng Châu, vũ công Yang Liping, và màn nhào lộn của Trung 

Quốc đều được đón nhận nồng nhiệt. Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc, Đoàn nghệ thuật 

Hàn Quốc và Đoàn nghệ thuật thành phố Daejeon đã đến thăm Trung Quốc và Tuần 

lễ phim Hàn Quốc được tổ chức tại Trung Quốc đã được chào đón nồng nhiệt. Đoàn 

nghệ thuật quốc gia Trung Quốc - Đoàn Ca múa Phương Đông, Dàn nhạc Quốc gia, 

Đoàn Nghệ thuật Nhân dân, Đoàn nhào lộn và Đoàn múa Ba lê Quốc gia của Hàn 

Quốc, Đoàn Múa Quốc gia, Công ty Opera Quốc gia và các đoàn nghệ thuật lớn cấp 

cao khác đã tiến hành chuyến thăm lẫn nhau. Hai bên cũng đã tổ chức các cuộc triển 

lãm quy mô lớn như “Triển lãm Văn hóa Trung Quốc” và “Tháng Văn hóa Hàn Quốc” 

tại nước của nhau. Với những nỗ lực phối hợp của các cơ quan quản lý văn hóa của 

hai nước, giao lưu giữa hai bên đã được mở rộng từ cấp lãnh đạo chính thức sang khu 

vực tư nhân. 

Sau những thành công của làn sóng Hàn Quốc đầu tiên ở Trung Quốc, đến năm 

2010, văn hoá Hàn Quốc đã trở thành phổ biến tại Trung Quốc. Hầu hết các đài truyền 

hình của Trung Quốc đều có chương trình phim truyện dành riêng cho mãng phim 

Hàn Quốc. Điển hình là Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (SCTV) vào năm 

2004 thời lượng phát sóng thể loại phim truyền hình Hàn Quốc một ngày lên đến gần 

3 tiếng. Sự ảnh hưởng của văn hoá Hàn Quốc đến đời sống Trung Quốc không chỉ 

ảnh hưởng thông qua phim ảnh. Giai đoạn này, Hallyu đã được hiểu theo nghĩa rộng 

hơn là qua các lĩnh vực khác như âm nhạc, thời trang và cả lối sống. Ông Jeon Jin-

guk, người đứng đầu bộ phận giải trí tại KBS đã nói rằng "Phim truyền hình có thể 

đã dẫn đầu làn sóng Hàn Quốc trong quá khứ, nhưng với xu hướng hiện nay đó là 

hướng về thị trường âm nhạc” 

Thế hệ đầu tiên của nghệ sĩ theo Hallyu là HOT của nhóm Baby Vox, người đã 

kiếm được rất phổ biến ở Trung Quốc. Hai nhóm này là những nguyên mẫu thần 

tượng Hàn Quốc hôm nay,họ biêt gây sự chú ý của không chỉ thanh thiếu niên Hàn 

Quốc mà còn của Trung Quốc với nhạc dance và thời trang của họ. Ngày nay, các ca 

sỹ như Bi Rain, BoA hay các nhóm nhạc như DBSK, SNSD, Super Junior … đã trở 

thành những thần tượng mới trong long các bạn trẻ Trung Quốc. Các chuyến lưu diễn 

cũng như các buổi gặp mặt fan của các ngôi sao Hàn Quốc tại Trung Quốc đã đượt 

đẩy mạnh. 
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Các bộ phim Hàn Quốc luôn đạt Rating cao tại Trung Quốc. Đặc biệt trong giai 

đoạn này đánh dấu sự ra mắt của nhiều bộ phim kết hợp giữa hai quốc gia. Có thể kể 

tên đến như Mối tình Hoa Tử đằng (2005) giữa Han Jae Suk và Lâm Tâm Như; Ẩn 

số tình yêu (2006) giữa Park Eun Hye và Châu Du Dân … 

Ngày 27 tháng 8, "Music Bank" trên kênh KBS 2 đã trở thành chương trình ca 

nhạc đầu tiên được phát sóng trực tiếp đến 54 quốc gia, lãnh thổ từ châu Á như Trung 

Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, châu Âu như Đức, 

Pháp, Nga và Hy Lạp. Nhiều diễn viên, ca sỹ của làn sóng Hàn Quốc hiện nay là 

người Trung Quốc hoặc có gốc Trung Quốc hoặc có thể giao tiếp tốt bằng tiếng 

Trung, như Hangeng (Super Junior). 

Ảnh hưởng của văn hoá Hàn Quốc đến đời sống Trung Quốc không chỉ thể hiện 

ở vẻ bên ngoài mà còn thể hiện về mặt kinh tế. khi mối quan hệ này đem lại cho Hàn 

Quốc mỗi năm giá trị kinh tế không nhỏ, từ quần áo, âm nhạc, phim ảnh, thực phẩm, 

mỹ phẩm và cả du lịch. Số lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc tăng trong nửa 

đầu năm 2010. Tốc độ tăng trưởng là 9,6% so với cùng kỳ năm trước, có nghĩa là 

4,15 triệu người. Ngược lại, với số lượng du khách Nhật Bản, giảm 4,4% đến 1,46 

triệu. 

Đáng chú ý là tỷ lệ phần trăm khách du lịch đến Hàn Quốc hoàn toàn cho mục 

đích du lịch đã tăng từ 47,6% đến 50%. Theo một cuộc khảo sát, những lý do chính 

để truy cập vào (ba lựa chọn cho phép) mua sắm (60,5%) và ẩm thực du lịch (41%), 

tiếp theo là thời trang và văn hóa (13,7%) và đến thăm địa điểm bộ phim truyền hình 

và phim và các cuộc họp fan hâm mộ với hallyu sao (10,4%). Các mặt hàng mua sắm 

lớn là nước hoa và mỹ phẩm (37,5%), thực phẩm (36,7%) và quần áo (36%). Điều 

này có được là do chính phủ và người dân Hàn Quốc đã biết tận dụng những thứ liên 

quan đến các tác phẩm điện ảnh. Các nước châu Á khác cũng cho thấy họ rất quan 

tâm đến sự kiện này. Tổ chức du lịch Hàn Quốc đang nắm giữ nhiều tour du lịch để 

thu hút khách du lịch Trung Quốc. Nó được chuẩn bị để lãnh đạo một sự bùng nổ du 

lịch với mục tiêu thu hút 3 triệu du khách từ Trung Quốc. Số lượng khách du lịch 

Trung Quốc đang nhảy từ 20 - 30% trong năm 2010. ông Lee Gang-uk từ Viện Văn 

hóa và Du lịch Hàn Quốc cho hay "Điều này có thể sẽ không bị ảnh hưởng do vấn đề 

xin thị thực(visa) sẽ được nới lỏng vào ngày 1 tháng 8 năm 2010 Một số thị trường 
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khác đã đạt đến điểm bão hòa, nhưng Trung Quốc vẫn còn rất nhiều chỗ cho sự tăng 

trưởng". 

Tuy nhiên, mối quan hệ trong văn hoá giữa hai bên không chỉ phiến diện theo 

một phía như vậy mà nó còn là sự trao đổi tích cực từ phía Hàn Quốc đến Trung Quốc 

cũng như ngược lại. Người dân Hàn Quốc cũng rất yêu thích văn hoá Trung Quốc. Ở 

Hàn Quốc cũng có những trường chuyên dạy về văn hoá Trung Quốc. Có trường học 

của người Trung Quốc tại khu vực Myeong-dong bên cạnh Đại sứ quán Trung Quốc 

tại trung tâm Seoul, Hàn Quốc. Các thầy cô dạy tại ngôi trường này đều sử dụng thành 

thạo cả tiếng Trung và tiếng Hàn. 

Rõ ràng, so với các nước khác, những nước cũng bị ảnh hưởng bởi Hallyu, thì 

Trung Quốc là nước có biểu hiện rõ ràng và sớm nhất. Sự ảnh hưởng của Hallyu đến 

Trung Quốc không chỉ thể hiện qua việc đài truyền hình Trung Quốc CCTV đã dành 

riêng một thời gian trong ngày để chiếu phim truyền hình Hàn Quốc mà còn thể hiện 

ra bên ngoài đời sống của Trung Quốc, như các ăn mặc, gu thẫm mỹ, ẩm thực và cả 

cách trang điểm… 

Việc một quốc gia ảnh hưởng văn hóa tới một quốc gia khác là điều không hiếm 

gặp, nhưng không có nghĩa nó sẽ tạo ra cả một làn sóng lan rộng và tác động trực tiếp 

vào các châu lục và trên phạm vi toàn thế giới. Hàn Quốc là một trong những trường 

hợp hiếm hoi đã khẳng định được sự thành công trong việc quảng bá văn hóa dân tộc. 

Rất nhiều quốc gia đã coi chiến lược quảng bá hình ảnh đất nước bằng truyền thông 

của Hàn Quốc là con đường mẫu mực, trong đó có cả cường quốc về văn hóa truyền 

thống - Trung Quốc. 

 Trong một thông cáo chính thức của Hiệp hội Ngoại giao công chúng Trung 

Quốc (Chinapda - China Public Dimplomacy Association) đưa ra vào ngày 25 tháng 

12 năm 2012, đã nhận xét: “Việc Hàn Quốc thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa 

với Trung Quốc đã tạo ra bầu không khí chính trị thân thiện, tạo cơ sở đối tượng rộng 

rãi và là bảo đảm vững chắc cho sự trỗi dậy và phổ biến của “Làn sóng Hàn Quốc” ở 

Trung Quốc. Đặc điểm chính của nó là: dựa vào các thiết chế giao lưu văn hóa nước 

ngoài, sử dụng tiếng Hàn làm chất dẫn truyền và lấy công nghiệp văn hóa làm nhân 

tố hàng đầu. “Làn sóng Hàn Quốc” không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp và 

gián tiếp đáng kể cho Hàn Quốc, mà còn nâng cao hình ảnh quốc gia của Hàn Quốc, 

thay đổi ấn tượng của công chúng Trung Quốc về Hàn Quốc và đóng một vai trò rất 
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quan trọng trong việc củng cố lòng tin lẫn nhau giữa Trung Quốc và Hàn Quốc người. 

Vai trò của “Làn sóng Hàn Quốc” đề cập đến một hiện tượng văn hóa được hình 

thành do sự xuất khẩu quy mô lớn của văn hóa đại chúng Hàn Quốc và lối sống được 

thể hiện qua các bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc cũng như nhạc pop Hàn 

Quốc sau giữa những năm 1990. Nó lấy âm nhạc làm tiền đề, phim truyền hình và 

điện ảnh làm cốt lõi và game làm lực lượng tiếp theo mạnh mẽ. Ảnh hưởng của nó ở 

Trung Quốc đã dần phát triển từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh. Một trong những lý 

do quan trọng giúp “Làn sóng Hàn Quốc” nhanh chóng trở nên phổ biến ở Trung 

Quốc là sự khuyến khích và ủng hộ của chính phủ Hàn Quốc. Ngày nay, khi nhiều 

nước đã bắt đầu thực hiện ngoại giao văn hóa, chính phủ Hàn Quốc đã đưa “Làn sóng 

Hàn Quốc” vào đường lối ngoại giao văn hóa với Trung Quốc để phục vụ lợi ích của 

mình ở Trung Quốc.”[199] 

3.3.3. Về giáo dục 

Do thể chế chính trị và hình thái xã hội của Trung Quốc với Hàn Quốc có sự 

khác biệt cho nên bên cạnh việc tăng cường quan hệ chính trị, Trung Quốc không 

ngừng thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác trên các lĩnh vực khoa học 

và công nghệ, giáo dục với Hàn Quốc. 

Làn sóng nghiên cứu về Hàn Quốc ở Trung Quốc: Ngay sau khi hai nước bình 

thường hóa quan hệ vấn đề Hàn Quốc đã trở thành chủ đề “nóng” được các giáo sư 

và học giả Trung Quốc đặc biệt quan tâm, nghiên cứu. Cũng từ đây một loạt các viện 

nghiên cứu, các trung tâm về Hàn Quốc học được thành lập khắp nơi ở Trung Quốc. 

Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc đầu tiên được thành lập ở Đại học Bắc Kinh, sau đó 

lần lượt các Viện nghiên cứu Hàn Quốc cũng được ra đời ở Đại học Phúc Đán 

(10/1992), Đại học Hàng Châu (4/1993), Đại học Sơn Đông (10/1992), Đại học Ngôn 

ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (5/1993), Đại học Liêu 

Ninh (5/1994). Mục đích hoạt động của các viện, trung tâm nghiên cứu này là nghiên 

cứu chuyên sâu về các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lịch sử, quan hệ 

quốc tế của Hàn Quốc và các vấn đề liên quan tới bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, 

các viện nghiên cứu của Trung Quốc cũng quan tâm xây dựng cơ chế trao đổi với các 

tổ chức giáo dục và học thuật của Hàn Quốc, tăng cường trao đổi cán bộ, phát triển 

hợp tác hữu nghị. 
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Như đã trình bày, ngày 28 tháng 3 năm 1994, Trung Quốc ký kết “Hiệp định 

giao lưu văn hóa” với Hàn Quốc, từ đó các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước 

được phát triển nhanh chóng như: Hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du 

lịch. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục với Hàn Quốc cũng được Trung Quốc coi trọng. 

Thực tế ngày càng nhiều lưu học sinh hai nước qua lại học tập, nghiên cứu với các 

chương trình, cấp độ khác nhau. Năm 1995, số lượng lưu học sinh Hàn Quốc du học 

ở Trung Quốc là 7.900 người, trong đó Bắc Kinh có lượng lưu học sinh nhiều nhất 

với 3.200 người, đến năm 1996 con số này đã vượt qua mốc 10.000 người. Rõ ràng 

con đường hợp tác giáo dục, tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu là 

một trong những phương pháp hiệu quả để quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế quốc 

tế của Trung Quốc ra bên ngoài. 

Mối quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc chỉ thật sự diễn ra mạnh mẽ vào giai đoạn 

cuối của năm 1999, khi mà làn sóng Hallyu bắt đầu thâm nhập vào đời sống xã hội 

người dân Trung Quốc. Làn sóng Hallyu tác động mạnh nhất vào tầng lớp trẻ của 

Trung Quốc, chính điều này đã giúp cho giới trẻ Trung Quốc lúc bấy giờ có những 

sự hiếu kì đối với Hàn Quốc, chính điều này là một trong những nguyên nhân chính 

khiến cho số lượng sinh viên nước ngoài đến từ Trung Quốc đến Hàn Quốc giai đoạn 

này tăng đột biến. 
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Mặc dù không có số liệu thống kê đầy đủ của giai đoạn này, nhưng đến năm 

2002, Hàn Quốc là quốc gia có số lượng sinh viên du học đến Trung Quốc đông nhất 

tại khu vực châu Á cũng như thế giới, chiếm khoảng 40% tổng số sinh viên nước 

ngoài tại Trung Quốc. [38:56] 

Trung Quốc coi các hoạt động giao lưu văn hóa với Hàn Quốc là cơ sở để tăng 

cường và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, do đó giao lưu văn 

hóa là một bộ phận không thể tách rời trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn 

- Trung. Các hoạt động giao lưu văn hóa của Trung Quốc với Hàn Quốc ngày càng 

được tăng cường mở rộng về số lượng và phong phú đa dạng về loại hình. Về hợp tác 

giáo dục, sau khi hai nước ký kết “Hiệp định giao lưu và hợp tác giáo dục giai đoạn 

(2008 - 2010)” năm 2008, số lượng lưu học sinh hai nước tiếp tục tăng mạnh. Nếu 

như năm 2004 số lượng lưu học Hàn Quốc tại Trung Quốc là 43.617 người, chiếm 

39,3% tổng số lưu học sinh các nước tại Trung Quốc thì số lưu học sinh Trung Quốc 

Biểu đồ 3.9 – Số lượng các học viện Vua Sejong (Sejonghakdang) trên thế giới và ở 

Trung Quốc từ năm 1992 đến năm 2014 

Nguồn: Cơ sở viện Sejong ( King Sejong Institute Foundation - 

https://www.sejonghakdang.org/) 
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tại Hàn Quốc là 8.677 người, chiếm 51,6% tổng số lưu học sinh nước ngoài tại Hàn 

Quốc. Tính đến cuối năm 2012, số lượng lưu học sinh hai nước tăng nhanh, với tổng 

số lưu học sinh Hàn Quốc ở Trung Quốc là 63.488 người, chiếm 19,3%, trong khi đó 

số lưu học sinh Trung Quốc tại Hàn Quốc là 55.427 người, chiếm 63,8%. Không chỉ 

số lượng lưu học sinh hai nước ngày một tăng nhanh mà số lượng học bổng Hiệp định 

Chính phủ dành cho nhau mỗi năm cũng tăng theo từ 40 xuất lên 60 xuất một 

năm[38:56,57]. 

Tính đến năm 2010, sinh viên Trung Quốc đang tập trung đến các trường cao 

đẳng và các trường đại học trên khắp đất nước Hàn Quốc. Theo số liệu thống kê chính 

thức, số lượng sinh viên Trung Quốc học tập tại Hàn Quốc đã tăng gần 10 lần trong 

vòng sáu năm qua lên 53.461 sinh viên, chiếm khoảng 70% của toàn bộ số sinh viên 

nước ngoài tại Hàn Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã nổi lên như là một trong 

những điểm đến phổ biến nhất cho người Hàn Quốc học tập ở nước ngoài, với khoảng 

66.800 người Hàn Quốc học tập ở đây vào năm 2009. 

Những nguyên nhân chính cho sự gia tăng đột biến của số lượng sinh viên Trung 

Quốc vào Hàn Quốc bao gồm: 

Đầu tiên là Hàn Quốc là một quốc gia có nền kinh tế phát triển ở châu Á, có một 

nền văn hoá lâu đời, mang đậm bản sắc riêng. Con người và văn hoá Hàn Quốc rất gần 

gũi, thân thiện. Với tấm bằng đại học từ Hàn Quốc, người học có thể hoàn toàn tự tin 

khi việc tại một số tập đoàn kinh tế lớn hay những công ty liên doanh với Hàn Quốc 

với một mức lương thoả đáng. Thứ hai, việc xin học bổng Hàn Quốc tương đối dễ dàng. 

Học sinh có thể xin học bổng từ chính phủ Hàn Quốc, từ các trường đại học, các chương 

trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực.... Theo thống kê gần đây, Hàn Quốc có trên 200 

trường đại học với trên 10.000 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đang làm việc. Thứ ba, cơ 

sở đào tạo với trang thiết bị hiện đại, Hàn Quốc thuộc top 5 quốc gia trên thế giới có 

đầu tư cao về giáo dục. Thứ tư, việc học tiếng Hàn không quá khó khăn vì đây là ngôn 

ngữ dễ học, đơn giản, có hệ thống khoa học. Thứ năm, chi phí học sinh học tại Hàn 

Quốc tương đối phù hợp, học sinh có thể vừa học vừa làm thậm chí có thể tham gia 

vào các đề tài nghiên cứu... Thứ sáu, trong quá trình học, học sinh có thể tham gia dự 

các hội nghị quốc tế hay trong nước và đây cũng là những cơ hội để người học đi du 

lịch nhằm mở mang thêm hiểu biết của mình. 
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Bảng 3.3 Số lượng lưu học sinh hai nước Hàn Quốc – Trung Quốc giai đoạn 

(2002 - 2012)[172:228] 

Năm 
Số lưu học sinh Hàn 

Quốc tại Trung Quốc 

Chiếm tỷ lệ 

(%) 

Số lưu học sinh Trung 

Quốc tại Hàn Quốc 

Chiếm tỷ lệ 

(%) 

2002 36.093 42,1 - - 

2003 35.353 45,5 - - 

2004 43.617 39,3 8.677 51,6 

2005 54.079 38,3 12.312 54,7 

2006 57.504 35,3 19.160 58,9 

2007 64.481 33,0 31.829 64,6 

2008 66.806 29,9 44.746 70,0 

2009 64.232 27,0 53.461 70,5 

2010 62.957 23,7 57.783 68,9 

2011 62.442 21,3 59.317 66,2 

2012 63.488 19,3 55.427 63,8 

Biểu đồ 3.10 – Số lượng các Viện/ Khóa học của học viện Khổng Tử tại Hàn Quốc giai đoạn từ 1992 

đến 2014 

Nguồn: Báo cáo thống kê hàng năm của học viện Khổng Tử (Confucius Institute Annual 

Development Report) [124:37] 
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Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp được tiến hành 

thường xuyên từ trung ương cho tới chính quyền địa phương và các tổ chức nhân dân 

hai nước. Theo số liệu thống kê tính đến hiện tại đã có 133 cặp tỉnh, thành phố hai 

nước có mối quan hệ kết nghĩa với nhau, các tổ chức hữu nghị hai nước bao gồm: 

Hội Hữu nghị Trung - Hàn, Hội Văn hóa Trung - Hàn, Hội Giao lưu Trung - Hàn thế 

kỷ 21, Hội Kinh tế Trung - Hàn, Hội Thân thiện Trung - Hàn. 

 Ngoài ra, Trung Quốc không ngừng nỗ lực phát triển mạng lưới giáo dục Hán 

ngữ qua các Trung tâm văn hóa và Viện nghiên cứu được thành lập ở nước ngoài. 

Với mục tiêu ban đầu là giảng dạy tiếng Hán, sau đó thông qua ngôn ngữ để truyền 

bá kiến thức, giao lưu văn hóa, đưa giá trị bản sắc Trung Hoa vươn ra thế giới. Ngày 

21 tháng 11 năm 2004 đánh dấu Học viện Khổng Tử đầu tiên trên thế giới được thành 

lập ở Seoul (Hàn Quốc) thì tính đến tháng 12 năm 2015 đã có 500 Học viện Khổng 

Tử và 1.000 lớp học Khổng Tử được mở ra tại 134 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 

phạm vi toàn cầu. Trong đó, Hàn Quốc là một trong những quốc gia được Trung Quốc 

đặc biệt coi trọng quảng bá các giá trị văn hóa của mình. Tính đến cuối năm 2015 ở 

Hàn Quốc đã có 23 Học viện Khổng tử và 6 lớp học Khổng tử, ngoài ra theo số liệu 

thống kê, ở Hàn Quốc hiện tại có 91 viện nghiên cứu, hơn 200 trường đại học, hơn 

1.000 trường cấp ba, hơn 400 trường trung học và gần 100 trường tiểu học dạy tiếng 

Trung hoặc nghiên cứu về Trung Quốc. 

 

Tiểu kết chương 3  

 Sau 20 năm kể từ thời điểm 1992, quan hệ Hàn - Trung nói chung và quan hệ 

chính trị - ngoại giao nói riêng đã có sự phát triển vượt bậc, điều này do tác động của 

nhiều nhân tố. Tần suất các chuyến thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai 

nước được tiến hành một cách dày đặc và điều đáng nói hơn, hai bên đã ký kết nhiều 

văn bản hợp tác quan trọng, được triển khai khá thành công trong tiến trình quan hệ.  

Tháng 5 năm 2008, 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 chinh trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc 

phòng, văn hóa - xã hội. Quan hệ đối tác chiến lược mở ra thời kỳ hợp tác chặt chẽ 

và thịnh vượng chung giữa Hàn Quốc – Trung Quốc. 
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Điểm sáng nổi bật nhất vẫn là quan hệ kinh tế khi kim ngạch thương mại hai 

chiều tiếp tục tăng trưởng cao, đặc biệt là năm 2010 đánh dấu mốc lịch sử trong 

thương mại song phương. Ngoài ra, vốn FDI của Trung Quốc đổ vào Hàn Quốc cũng 

đang gia tăng nhanh chóng, khác hẳn với giai đoạn trước đó khi Trung Quốc chủ yếu 

nhận đầu tư từ phía Hàn Quốc. Về phía Trung Quốc, sự trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế 

và các phương diện khác đã tạo điều kiện để quốc gia này gia tăng phát triển quan hệ 

với Hàn Quốc. Thông qua phương thức “ngoại giao kinh tế”, Trung Quốc dần tìm 

cách mở rộng và phát triển quan hệ với Hàn Quốc sang các lĩnh vực khác, góp phần 

củng cố, xây dựng lòng tin chính trị, tạo thêm cơ sở để Trung Quốc tăng cường ảnh 

hưởng tại Hàn Quốc. 

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.  

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

vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thông qua đàm phán sáu bên. Đây là nỗ lực 

tìm kiếm một giải pháp hòa bình và an ninh trước việc CHDCND Triều Tiên tuyên 

bố họ có chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và rút khỏi Hiệp ước không phổ biến 

vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 2003. Đã có nhiều cuộc họp diễn ra với sáu quốc gia 

tham gia: Trung Quốc (chủ nhà), Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Hoa 

Kỳ, Nga và Nhật Bản.  

Để phòng ngừa và giải quyết các cuộc khủng hoảng tài chính mang tính liên 

quốc gia, Hàn Quốc và Trung Quốc đã có những nỗ lực trong việc định hình các tổ 

chức hợp tác tài chính khu vực Đông Á. Ngoài ra, hai nước cũng đã thiết lập được cơ 

chế đối thoại tài chính định kỳ, cơ chế trao đổi ngoại tệ, quản lý ngoại hối và bảo 

hiểm tiền đặt cọc giữa cơ quan tài chính Trung ương hai nước  

Để kiểm soát và duy trì môi trường trong sạch cả trên đất liền và vùng biển 

chung của hai nước, Hàn Quốc ngày càng hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong lĩnh 

vực môi trường. Trung Quốc tăng cường trao đổi và hợp tác quốc phòng với Hàn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_b%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_kh%C3%AD_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C6%B0%E1%BB%9Bc_kh%C3%B4ng_ph%E1%BB%95_bi%E1%BA%BFn_v%C5%A9_kh%C3%AD_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C6%B0%E1%BB%9Bc_kh%C3%B4ng_ph%E1%BB%95_bi%E1%BA%BFn_v%C5%A9_kh%C3%AD_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/2003
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nga
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
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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.  

Ngoài những hợp tác về chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng, 

trong giai đoạn 1992 - 2012, Hàn Quốc và Trung Quốc còn có sự hợp tác trên các 

lĩnh vực khác. Trong đó hợp tác về khoa học và công nghệ cũng diễn ra vô cùng sôi 

nổi, phong phú, đa dạng và có những điểm nổi bật trong việc phát triển mối quan hệ 

này. 

Hợp tác, trao đổi văn hóa, giáo dục cũng là một trong những điểm đáng chú ý 

trong mối quan hệ giữa hai nước. Đây chính là chất xúc tác giúp cho các cột trụ chính 

trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng có thể gắn kết với nhau, đồng thời làm 

bền chặt hơn mối quan hệ chung giữa hai nước. 

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

lập quan hệ ngoại giao đến 2012, 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 sự thành công trong các lĩnh vực hợp 

tác, 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” [7: 90] trong quan hệ Hàn 

Quốc - Trung Quốc thời gian tới. 
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CHƯƠNG 4 

NHẬN XÉT VỀ QUAN HỆ HÀN QUỐC - TRUNG QUỐC  

GIAI ĐOẠN 1992– 2012 

 

Sau chặng đường 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 - 2012) và gần 5 

năm trở thành “đối tác chiến lược”(2008 - 2012), Hàn Quốc và Trung Quốc đã đạt 

được nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận trên các lĩnh vực trên cả bình diện song 

phương và đa phương. Bên cạnh đó, quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc vẫn bộc lộ 

nhiều hạn chế, khó khăn và chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của hai nước, do 

đó cần tiếp tục có giải pháp đồng bộ đễ tháo gỡ. 

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

(1992 - 2012) 

4.1.1. Về an ninh – chính trị 

4.1.1.1. Về chính trị - ngoại giao 

Thứ nhất, thành tựu quyết định mang tính chiến lược, vừa là nền tảng, vừa là 

động lực để thúc đẩy quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc phát triển là việc hai nước ký 

kết và nâng cấp các quan hệ đối tác theo hướng ngày càng sâu rộng và đi vào thực 

chất. 

Vượt qua rất nhiều trở ngại trong quan hệ song phương những năm 1992 - 2012, 

quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ từ đối 

tác hữu nghị và hợp tác” (1992), “ 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). Có thể liên hệ 

so sánh với một vài đối tác điển hình của Hàn Quốc trong cùng giai đoạn này. 

Đối với quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản, dù đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ 

năm 1965 và đều là đồng minh thân cận của Mỹ (một ở quần đảo -hải đảo, một ở bán 

đảo - lục địa) nhưng so với quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc, quan hệ hai nước bên 

cạnh những thành tựu đạt được, vẫn có nhiều hạn chế, tồn tại như: Vấn đề sách giáo 

khoa và phụ nữ mua vui trong chiến tranh Thái Bình Dương; những tranh cãi về ngôi 

đền Yasukuni giữa các nguyên thủ hai quốc gia; vấn đề tranh chấp chủ quyền hòn 

đảo Dokdo/Takeshima... 
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Phần lớn những khúc mắc chính trị giữa hai nước đều liên quan đến quá khứ 

chiếm đóng của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên, là các vấn đề không thể dễ dàng 

giải quyết nhanh chóng và triệt để.  

Đối với quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam, nhìn chung có những điểm giống quan 

hệ Hàn Quốc - Trung Quốc đấy là sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ với sự nâng 

cấp từ thiết lập quan hệ ngoại giao (1992) lên "Quan hệ đối tác toàn diện trong thế kỷ 

21"(2001) và “Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược" (2009). Nhưng về chính trị, do vị 

thế và vai trò của Việt Nam và Trung Quốc khác nhau cùng những hệ lụy lịch sử của 

quá khứ, nên trong các vấn đề chính trị nóng và nhạy cảm, đặc biệt là vấn đề phi vũ 

khí hạt nhân và hòa giải dân tộc để đi đến thống nhất bán đảo Triều Tiên, rõ ràng 

tiếng nói và hành động của Việt Nam không thể có “sức nặng” như Trung Quốc được. 

Thứ hai, cả Hàn Quốc và Trung Quốc đã đạt được nhiều tiếng nói chung trong 

việc giải quyết các vấn đề tranh chấp khu vực và vấn đề quốc tế. Điển hình là việc 

hai nước đều góp mặt trong cơ chế ASEAN +3, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), 

Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (hay 

còn được biết đến với tên Đối thoại Shangri-La -SLD),.. Cả hai đã dần trở thành 

những cộng sự của nhau trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, đặc biệt ở khu vực 

Đông Bắc Á. 

Thứ ba, liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa và quá trình hòa giải dân tộc để 

đi đến thống nhất trên bán đảo Triều Tiên, cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều cho thấy 

vị thếquốc gia tại khu vực cũng như là cơ hội để hai nước thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ. 

Về phía Hàn Quốc, quốc gia này đã có sự nỗ lực góp phần tạo dựng một môi trường 

hòa bình, thịnh vượng ở Đông Bắc Á. Có thể thấy, việc duy trì một cơ chế hòa bình giữa 

hai miền Triều Tiên sau Chiến tranh lạnh dù trải qua nhiều biến động với những bước 

tiến (thời kỳ Roh Tae-woo, Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun) hay những bước lùi (thời kỳ 

Kim Young-sam, Lee Myung-bak) thì chính sách của Hàn Quốc vẫn kích thích và tạo 

động lực để hai bên tăng cường đối thoại vì hòa bình, hòa giải và hợp tác trong thập niên 

đầu thế kỷ XXI. 

Về phía Trung Quốc, đây là quốc gia duy nhất có thể buộc CHDCND Triều 

Tiên phải tham gia vào các cuộc đàm phán sáu bên, hay ba bên sau này. Trung Quốc, 

đã thể hiện được vai trò của mình trong khu vực khi đã tích cực tham gia vào trong 
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các cuộc vận động sáu bên. Điều này đã khiến cho mối quan hệ giữa hai nước Hàn - 

Trung xích lại gần nhau hơn. 

Trong việc giải quyết các vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cả Hàn Quốc 

và Trung Quốc đều ưu tiên sử dụng chính sách đàm phán, thay vì sử dụng vũ lực hoặc 

đe dọa dung vũ lực trong vấn đề này. Chính điều đó đã thu hút được sự quan tâm của 

người dân Hàn Quốc với đất nước Trung Quốc. Trong một số nghiên cứu gần đây 

cho thấy người dân Hàn Quốc ngày càng quan tâm hơn về mối quan hệ giữa Hàn 

Quốc và Trung Quốc và xem nó quan trọng hơn quan hệ Hàn Quốc - Mỹ. Đây là động 

lực lớn cho sự phát triển của quan hệ chính trị giữa hai quốc gia. 

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hàn Quốc và Trung Quốc trong 

năm 1992, hai nước đã cùng nhau trải nghiệm về mối quan hệ song phương trên tinh 

thần tôn trọng lẫn nhau và mong muốn tìm kiếm một nền tảng chung. 

Từ đầu những năm 2000, Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chính sách “nước đôi”trong 

quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Mỹ. Chính sách này giúp cho Hàn Quốc một 

mặt có thể tránh khỏi những viễn cảnh xấu có thể xảy ra, mặt khác, đẩy mạnh được 

quan hệ hợp tác chính trị với Trung Quốc lên một tầm cao mới. Có thể thấy, trong 

giai đoạn 1992 - 2012, có thể thấy sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Trung Quốc gia tăng 

lên khá rõ rệt, trong khi quan hệ Hàn Quốc và Mỹ lại có sự giảm sút. Viễn cảnh Trung 

Quốc sẽ thay thế Mỹ để trở thành đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Hàn Quốc 

vì thế đã được đặt ra. 

4.1.1.2. Về an ninh - quốc phòng 

Với vị trí địa chiến lược, châu Á - Thái Bình Dương luôn là một địa bàn cạnh 

tranh ảnh hưởng quyết liệt giữa các nước lớn trên thế giới, đặc biệt kể từ khi Chiến 

tranh lạnh kết thúc, Liên Xô sụp đổ (1991) đã tạo ra một khoảng trống lớn về quyền 

lực và siêu cường duy nhất là Mỹ cũng đang gặp nhiều thách thức, khó khăn tại khu 

vực này. Bên cạnh đó là sự phát triển các thể chế chính trị khu vực và các mối quan 

hệ giữa các quốc gia vốn có sự khác nhau về ý thức hệ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh 

nhằm tạo ra một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, hợp tác, ổn định và 

phát triển. Quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc đã phát triển trong bối cảnh đó và với vị 

trí địa lý quan trọng, Hàn Quốc trở thành địa bàn cạnh tranh chiến lược trong quá 

trình phát triển giữa Trung Quốc và Mỹở khu vực Đông Bắc Á, cũng như sự ảnh 

hưởng đến hòa bình, ổn định của bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc muốn tận dụng quan 
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hệ với Trung Quốc để tạo ra một đối trọng cân bằng với Mỹ trong khu vực, đảm bảo 

được sự ổn định, phát triển trong khu vực cùng những lợi ích trong quá trình kiểm 

soát an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như giúp Hàn Quốc tăng trưởng kinh tế và 

giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ trong các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…Rõ 

ràng, sự xích lại gần nhau của Hàn Quốc và Trung Quốc là một yếu tố tự nhiên, xuất 

phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc trong giai đoạn mới có nhiều biến chuyển. 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho Hàn Quốc trong quá trình này là làm thế nào để 

tạo thế cân bằng trong chính sách đối với Trung Quốc và Mỹ nhằm tiếp tục ổn định, 

phát triển và nâng cao vị thế quốc gia trong khu vực và trên trường quốc tế, tạo ra sự 

độc lập và phát triển của Hàn Quốc mà 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 tính kỹ hơn các chính sách ngoại giao của đất nước trong 

giai đoạn mới. Rõ ràng, sự phụ thuộc quá nhiều vào quan hệ kinh tế với Trung Quốc, 

hay sự ảnh hưởng bởi an ninh, quốc phòng và chính trị cũng sẽ đem lại những bất lợi 

và ảnh hưởng không nhỏ đối với Hàn Quốc trong các vấn đề quốc gia - dân tộc. Chính 

vì vậy, trong sự gắn kết và ngày càng phát triển với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, 

Hàn Quốc phải tự tìm ra được hướng đi để có thể giữ vững sự độc lập cũng như sự 

phát triển của quốc gia.  

4.1.2. Về kinh tế 

Thứ nhất, về thương mại, khối lượng thương mại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc 

trong năm 2012 là khoảng 250 tỷ USD, lớn hơn gấp nhiều lần so với trước khi hai 

nước thiết lập quan hệ ngoại giao.Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn 

nhất của Hàn Quốc trong khi Hàn Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba 

của quốc gia này.Hai nước đã thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi dựa trên nguyên 

tắc có đi có lại, cũng như để hỗ trợ các vị trí của nhau về các vấn đề quốc tế [37:3]. 

 Hợp tác kinh tế với Trung Quốc đã giúp Hàn Quốc khắc phục được các vấn đề 

về chi phí lao động và tài nguyên, đồng thời giúp các công ty Hàn Quốc mở rộng cơ 

sở sản xuất, mở rộng thị trường và chuyển giao một số ngành đang mất dần lợi thế 

cạnh tranh trên thị trường trong nước. 

 Hàn Quốc, tuy đã là một nước phát triển, nhưng lại khan hiếm tài nguyên, chi 

phí lao động cao đang làm mất dần những lợi thế so sánh, làm giảm sức cạnh tranh 
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của hàng hóa Hàn Quốc trên thị trường thế giới… Tăng cường hợp tác với Trung 

Quốc - thị trường với sức mua của 1,4 tỷ dân,có giá nhân công rẻ hơn, lao động cần 

cù, chịu khó và đặc biệt là quốc gia có nhiều tài nguyên khoáng sản dồi dào, phong 

phú, đa dạng như dầu khí, quặng, than đá, đất đèn, cát titan... và các hải sản quí hiếm 

sẽ giúp Hàn Quốc có được một thị trường tiêu thụ rộng lớn, giải quyết tình trạng thừa 

về hàng hóa, giảm chi phí sản xuất. Chưa kể Hàn Quốc và Trung Quốc đều có lợi thế 

về mặt vị trí địa lý, nên Trung Quốc trở thành địa điểm lý tưởng trong lựa chọn của 

các công ty Hàn Quốc.  

 Mặt khác, thị trường Trung Quốc trong những năm gần đây đã trở thành một 

thị trường có sức mua lớn của thế giới. Nhờ những thay đổi trong chính sách của 

chính phủ Trung Quốc khi chuyển dần Trung Quốc từ “thị trường xuất khẩu” trở 

thành “thị trường tiêu thụ”, đã giúp cho các sản phẩm liên doanh giữa Hàn Quốc và 

Trung Quốc có được chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc.  

Các sản phẩm của Trung Quốc xuất khẩu sang Hàn Quốc cũng dần có chất lượng 

tốt hơn cũng như được kiểm tra độ an toàn một cách kỹ càng hơn. Hàn Quốc vốn là 

một thị trường khó xâm nhập với các quốc gia bên ngoài bởi sự khắt khe trong việc lựa 

chọn sản phẩm tiêu dùng. Thế nhưng trong thời gian gần đây, các sản phẩm của Trung 

Quốc đã dần được chào đón nồng nhiệt tại Hàn Quốc, trong đó ngoài các sản phẩm 

truyền thống là các sản phẩm như điện thoại, tivi hay các sản phẩm dịch vụ khác.  

Thứ hai, về quan hệ đầu tư, từ năm 1992 đến năm 2012, Hàn Quốc đã đầu tư 

52,4 tỷ USD và thiết lập hơn 55.000 doanh nghiệp ở Trung Quốc. Các công ty Hàn 

Quốc đầu tư sang Trung Quốc đi kèm với vốn là cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị sản 

xuất, chất lượng cao của Hàn Quốc, tạo cơ hội cho Trung Quốc có thể tiếp thu, học 

hỏi được những kỹ thuật, công nghệ mới cũng như tiếp nhận với các thiết bị hiện đại 

so với trình độ trong nước. Đây là một lợi ích rất thiết thực, đặc biệt trong các ngành 

công nghiệp như đóng tàu, sản xuất ô tô. Sự có mặt của các công ty Hàn Quốc tại đây 

đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển nhanh và mạnh tại Trung Quốc. Đến năm 

2005, Trung Quốc đã có những công ty chuyên về các sản phẩm thế mạnh của Hàn 

Quốc tại Trung Quốc như tivi, ô tô, tủ lạnh, các thiết bị di động,… điều này đã tạo ra 

một cuộc cạnh tranh mới giữa Hàn Quốc và Trung Quốc tại thị trường Hàn Quốc.  

Một điểm đáng chú ý là đầu tư của Hàn Quốc vào Trung Quốc đã trở nên phong 

phú và đa dạng hơn khi các Chaebol của Hàn Quốc bắt đầu quan tâm tới thị trường 
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Trung Quốc. Họ đã không ngừng đầu tư vào Trung Quốc trong một thời gian dài. Kết 

quả là vào năm 2004, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có lượng FDI vào Trung Quốc 

lớn nhất. Bên cạnh đó, sự có mặt của các Chaebol Hàn Quốc ở Trung Quốc đã làm 

cho thị trường Trung Quốc trở nên sôi động hơn và đạt được sự tin cậy từ các chuyên 

gia kinh tế nước ngoài [38:17]. 

 Không chỉ đầu tư hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp mới, các lĩnh vực 

ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư bất động sản ở Trung Quốc cũng được các nhà 

đầu tư Hàn Quốc quan tâm tìm kiếm sự hợp tác một cách nghiêm túc. Điều này 

sẽ giúp cho mỗi quan 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.  

Thứ ba, nét mới trong vấn đề hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc - Trung Quốc 

trong giai đoạn sau năm 2008là một sự chuyển biến tích cực về chất lượng của các 

sản phẩm dịch vụ và trình độ khoa học và công nghệ của Trung Quốc đã giúp cho 

mối quan hệ Hàn – Trung dần dần không còn là quan hệ giữa nước phát triển và nước 

đang phát triển, để đứng ngang bằng vị trí và là đối tác chiến lược của nhau.Trung 

Quốc không còn là một nước có nền khoa học và công nghệ kém phát triển 

trong những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, trái lại, cùng với Hàn Quốc, 

Trung Quốc được đánh giá là một trong những quốc gia đứng hàng đầu thế giới 

về trình độ khoa học và công nghệ.Trung Quốc có thể tạo ra những giá trị quan hệ 

đồng cấp với Hàn Quốc trong một số khía cạnh của lĩnh vực này, nhất là trong các 

ngành kỹ thuật - công nghệ cao vốn là thế mạnh của Hàn Quốc.Về phía Hàn Quốc, 

nhờ quan hệ kinh tế với Trung Quốc, trình độ khoa học và công nghệ quốc gia 

cũng đã được cải thiện một cách đáng kể. 

Thứ tư, không chỉ dừng lại ở đó, cả Hàn Quốc và Trung Quốc đã thường xuyên 

trao đổi, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như ASEAN+3,trong 

việc thành lập Khu vực Mậu dịch tự do Đông Bắc Á (CJK FTA) với các nước thành 

viên là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bảnhay trong các hoạt động của các tổ chức 

APEC, WTO (mà Hàn Quốc, Trung Quốc là thành viên vào đầu những năm 2000). 

Ý đồ chiến lược của Hàn Quốc trong quá trình tham gia ASEAN+3 ngoài việc 

tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy quá trình cải cách và mở cửa kinh tế của CHDCND 

Triều Tiên, thúc đẩy hợp tác Liên Triều còn nhằm góp phần vào quá trình phát triển 
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của sự hợp tác và đối thoại trong khu vực; tạo ra môi trường hòa bình, thúc đẩy hợp 

tác kinh tế giữa các nước trong khu vực Đông Á, trong đó có Trung Quốc; mong 

muốn thúc đẩy liên kết khu vực ở Đông Á, biến Đông Á thành một khối kinh tế- mậu 

dịch lớn đủ sức cân bằng với EU và NAFTA.  

Vai trò và những đóng góp của Hàn Quốc nhìn chung là rất quan trọng, đặc biệt 

trong việc hoạch định đường lối phát triển của Hợp tác ASEAN+3 và Hợp tác Đông 

Á và đây cũng là yếu tố góp phần thúc đẩy quan hệ Hàn - Trung phát triển. 

Quá trình xúc tiến CJK FTA được tiến hành từ năm 2012, trong đó Hàn Quốc 

có những nỗ lực rất lớn. Khi thành hiện thực, FTA Hàn - Trung - Nhật sẽ thiết lập 

nên liên minh kinh tế lớn thứ ba thế giới, chỉ sau EU và Hiệp định thương mại tự do 

Bắc Mỹ (NAFTA). Rõ ràng, hợp tác xuyên biên giới giữa ba nước sẽ mang lại tiến 

bộ không chỉ về kinh tế mà cả về quan hệ đồng minh, các vấn đề ngoại giao và an 

ninh.  

Việc tham gia tổ chức WTO của Hàn Quốc, Trung Quốc vào đầu những năm 

2000 cũng góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước phát triển, đặc biệt về thương 

mại. 

4.1.3. Các lĩnh vực khác 

4.1.3.1. Về khoa học và công nghệ  

Về hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, sau khi bình thường hoá quan 

hệ với Trung Quốc, Hàn Quốc đã ký kết với Trung Quốc “Hiệp định hợp tác khoa 

học - kỹ thuật”, góp phần làm cho hoạt động hợp tác khoa học - kỹ thuật giữa hai bên 

phát triển nhanh chóng. Các cơ quan chuyên môn đồng nhiệm hai nước có sự phát 

triển, ký kết hàng chục nghị định thư, bị vong lục liên quan đến các lĩnh vực kỹ thuật 

cấp cao như hàng không vũ trụ, kỹ thuật vệ tinh. Từ giữa những năm 90 của thế kỷ 

XX, Hàn Quốc và Trung Quốc đã cử nhiều đoàn tiến hành khảo sát khoa học - kỹ 

thuật theo ngành nghề, lĩnh vự và các vấn đề mà mình quan tâm. Hai nước còn thiết 

lập các trung tâm nghiên cứu làm cầu nối thúc đẩy hoạt động giao lưu học thuật và 

hợp tác nghiên cứu. 

4.1.3.2. Về văn hoá, giáo dục  

Trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, Hàn Quốc đã nỗ lực giải quyết tình trạng ngăn 

cách giữa hai bên và tăng cường mở rộng giao lưu, hợp tác với Trung Quốc, điều mà 

từ khi Hàn Quốc thành lập nước (1948) cho đến trước khi bình thường hoá quan hệ 
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với Trung Quốc dường như không có, mà Hàn Quốc chủ yếu tiếp xúc với nền văn 

hoá Trung Quốc thông qua các lãnh thổ Hồng Kông và Đài Loan. Sau khi thiết lập 

quan hệ ngoại giao (1992), Hàn Quốc đã tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác 

văn hoá với Trung Quốc, diễn ra dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú. Hàn 

Quốc đã ký kết với Trung Quốc Hiệp định hợp tác văn hoá, cùng tổ chức nhiều hội 

nghị của Uỷ ban chung về văn hoá, góp phần làm cho hoạt động giao lưu, hợp tác 

văn hoá bước vào quỹ đạo phát triển. Ngoài ra, hàng năm hai bên còn đón nhận của 

nhau hàng triệu lượt du khách. Việc mở cửa thị trường du lịch cho nhau không chỉ 

mang lại các lợi ích kinh tế, mà còn là một “cánh cửa sổ” giúp nhân dân hai nước 

hiểu biết, học hỏi và tiếp thu các giá trị văn hoá ưu tú của nhau. 

 Các sản phẩm xuất khẩu của Hàn Quốc đến Trung Quốc nhờ đó cũng trở nên 

phong phú hơn, đặc biệt là các sản phẩm có liên quan tới văn hóa Hàn Quốc. Làn 

sóng Hallyu tại Trung Quốc rất mạnh mẽ và được đón nhận nồng nhiệt bởi giới trẻ 

Trung Quốc, đã giúp cho các sản phẩm liên quan tới nền văn hóa Hàn Quốc cũng 

được đón nhận nồng nhiệt hơn. 

Trong lĩnh vực hợp tác giáo dục và đào tạo, Hàn Quốc ký kết với Trung Quốc 

“Hiệp nghị giao lưu và hợp tác giáo dục”. Được sự ủng hộ của chính phủ hai nước, 

hàng trăm trường đại học và cơ sở giáo dục và đào tạo của hai bên đã tiến hành hoạt 

động giao lưu, hợp tác với nhiều hình thức phong phú và nội dung linh hoạt, thiết 

thực. Trong thập niên 2010, hàng trăm nghìn sinh viên Trung Quốc đang học tập tại 

Hàn Quốc, chiếm số lượng lớn so với sinh viên nước ngoài du học tại Hàn Quốc. Tại 

Hàn Quốc hiện có hàng trăm trường đại học và hàng trăm trường trung học phổ thông 

mở các chương trình tiếng Trung. Hán ngữ đã trở thành ngoại ngữ được theo học 

nhiều nhất tại Hàn Quốc. 

Những giá trị hợp tác về 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 hai nhà nước 

mà còn ở chính người dân hai nước Hàn, Trung. 

Có thể nói, trong suốt 20 năm từ khi Hàn Quốc và Trung Quốc chính thức thiết 

lập quan hệ ngoại giao đến năm 2012, mối quan hệ hai nước 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 
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như đã phân tích ở trên, có thể nhận thấy” xu hướng hợp tác và phát triển vẫn là xu 

thế chủ đạo” [7:90] trong quan hệ Hàn - Trung trong thời gian tới. 

4.2. Những hạn chế trong quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc giai đoạn 1992 - 2012 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc 20 

năm qua (1992 - 2012), vẫn còn những hạn chế, tác động không nhỏ đến quan hệ hai 

nước trong những năm tới. 

4.2.1. Về an ninh – chính trị 

4.2.1.1. Về chính trị - ngoại giao 

a. Về vấn đề CHDCND Triều Tiên trong quan hệ Hàn - Trung  

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 nhưng 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. 

Như đã trình bày ở Chương 3, sau khi CHDCND Triều Tiên rút khỏi Hiệp ước 

không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cũng như tự ý thử vũ khí hạt nhân, Đông Bắc 

Á đã trở thành một trong những “điểm nóng” về an ninh, chính trị trên thế giới. Hàn 

Quốc và Trung Quốc đã nỗ lực trong việc phản đối và ngăn chặn các hành động căng 

thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Từ năm 2003, đã có những cuộc họp sáu bên 

về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nhằm nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa 

bình và an ninh trước sự việc trên. Trong đó, Trung Quốc được xem là một nước đóng 

vai trò quan trọng và là chìa khoá cho việc làm dịu quan hệ giữa các bên liên quan. 

Trung Quốc luôn tỏ ra tích cực trong các cuộc đàm phán sáu bên và cũng hỗ trợ các 

biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về CHDCND Triều Tiên 

sau khi quốc gia này vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về xây dựng chương 

trình hạt nhân. Trong những năm 2003 - 2009, đã ghi nhận nhiều đóng góp của cả 

Hàn Quốc và Trung Quốc trong nỗ lực kêu gọi đàm phán sáu bên. Thế nhưng các 

vòng đàm phán trước (từ 2003 đến 2007) không có tiến triển gì, cuộc gặp sáu bên về 

vấn đề bán đảo Triều Tiên kết thúc với những đổ vỡ không thể hàn gắn giữa các quốc 

gia có liên quan tới vấn đề hạt nhân ở bán đảo dùvào năm 2007, giữa các bên đã đạt 

được một số thỏa thuận cho việc dẫn đến hòa bình cho bán đảo này (với Tuyên bố chung 

ngày 20/7/2007). Trong khuôn khổ của đàm phán sáu bên, xung đột lợi ích các bên 

sâu sắc thêm, tính phức tạp của việc buộc CHDCND Triều Tiên phải vứt bỏ sản xuất 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C6%B0%E1%BB%9Bc_kh%C3%B4ng_ph%E1%BB%95_bi%E1%BA%BFn_v%C5%A9_kh%C3%AD_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C6%B0%E1%BB%9Bc_kh%C3%B4ng_ph%E1%BB%95_bi%E1%BA%BFn_v%C5%A9_kh%C3%AD_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_b%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_b%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/2003
https://vi.wikipedia.org/wiki/2007
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vũ khí hạt nhân đang tăng lên, chứ không phải giảm đi. Nhật Bản muốn giải quyết 

vấn đề “sự kiện con tin” và tên lửa, Hàn Quốc đang mưu cầu vai trò tích cực hơn, 

Nga không có nhiệt tình chính trị đối với vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên, còn 

chính quyền Mỹ muốn có sự đột phá ngoại giao trên vấn đề Triều Tiên, nhất là trước 

khi kết thúc nhiệm kỳ của G.W.Bush. 

Điểm đáng chú ý của đàm phán sáu bên năm 2008 chính là ở chỗ làm thế nào 

để thực sự quán triệt “Hiệp định 213” và “Hiệp định 103” đầy tranh cãi. Có người lo 

lắng, cùng với việc hai bên Mỹ - Triều thông qua các kênh đạt được đồng thuận thì 

đàm phán sáu bên sẽ không còn giữ đúng vai trò của mình. Đàm phán sáu bên tuy 

không thuyết phục CHDCND Triều Tiên nhưng đã thuyết phục được Mỹ thay đổi 

chính sách với quốc gia này. Trung Quốc cũng kiên trì nguyên tắc những yêu cầu hợp 

lý của CHDCND Triều Tiên phải được thỏa mãn và nhấn mạnh vai trò “người hòa 

giải” [54:30]. 

Kể từ vòng đàm phán thứ năm - giai đoạn ba, CHDCND Triều Tiên đồng ý đóng 

cửa các cơ sở hạt nhân, đổi lại, họ muốn nhận viện trợ về nhiên liệu và bình thường 

hóa quan hệ với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tuy nhiên, ngày 13/4/2009, Hội đồng Bảo an 

Liên Hợp Quốc nhóm họp và ra quyết định trừng phạt CHDCND Triều Tiên trước 

việc họ phóng tên lửa vào ngày 05/ 4/2009 mà họ cho rằng đó là một vụ phóng vệ 

tinh. Để đáp trả, ngày 14/4/2009, CHDCNDTriều Tiên tuyên bố rút khỏi cuộc đàm 

phán sáu bên và tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình làm giàu hạt nhân của họ. 

Nước này cũng đã trục xuất tất cả các thanh tra viên hạt nhân từ các quốc gia ra khỏi 

lãnh thổ mình. 

Ngày 20/8/2010, CHDCND Triều Tiên tuyên bố đã đạt sự đồng thuận với Trung 

Quốc về việc nối lại đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã bế 

tắc từ năm 2008 nhưng Mỹ và Hàn Quốc phản đối những tuyên bố của nước này. Tình 

trạng này kéo dài đến tận cuối năm 2010 mà vẫn chưa có những cách giải quyết cụ 

thể, đấy là chưa kể sự cố tàu Cheonan bất ngờ phát nổ rồi chìm trong tháng 3/2010 

đã đẩy những quan hệ chính trị êm đẹp trước đó của hai nước Hàn - Trung dần trở 

căng thẳng khi Hàn Quốc cho rằng Trung Quốc đã vi phạm vào quy tắc ứng xử chung 

cho vấn đề khu vực, che đậy hành vi bảo trợ cho CHDCND Triều Tiênvà có tham 

vọng nắm quyền lực bá chủ ở khu vực. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/13_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/2009
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_B%E1%BA%A3o_an_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_B%E1%BA%A3o_an_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_l%E1%BB%ADa
https://vi.wikipedia.org/wiki/5_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%87_tinh_nh%C3%A2n_t%E1%BA%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%87_tinh_nh%C3%A2n_t%E1%BA%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/14_th%C3%A1ng_4
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Đặc biệt, sau cái chết của Kim Jong Il và việc Kim Jong Un lên nắm quyền 

(4/2012) đã đẩy khu vực vào thế bất ổn khi liên tiếp gây hấn cũng như kêu gọi phát 

động chiến tranh. Có thể nói, đây là giai đoạn tồi tệ nhất trong vấn đề CHDCND Triều 

Tiên kể từ khi hai nước Hàn Quốc - Trung Quốc thiết lập quan hệ với nhau. 

b. Về vấn đề biển Hoa Đông 

Năm 2008 cũng là năm đánh dấu Trung Quốc có những thay đổi về chiến lược 

trên biển của mình. Với những khó khăn trong việc quản lý tình hình trong nước, 

cũng như khó khăn trong việc tìm hướng giải quyết mới trong vấn đề “hạt nhân” ở 

CHDCND Triều Tiên, Trung Quốcđã hướng mục tiêu của mình ra khu vực biển Hoa 

Đông và biển Đông. 

Trong thời gian này, Trung Quốc gặp không ít khó khăn trong vấn đề đối nội 

như các cuộc bạo loạn tại các khu tự trị. cũng như các vấn đề về tham nhũng trong bộ 

máy nhà nước. Điều này đã khiến Chính phủ Trung Quốc phải sử dụng chính sách 

“Chuyển lửa ra bên ngoài”. Ngoài ra, Trung Quốc đã có đủ tiềm lực cũng như khả 

năng để tham gia vào cuộc tranh chấp ở biển Hoa Đông vốn đang rất căng thẳng giữa 

hai quốc gia là Hàn Quốc và Nhật Bản.  

Kết quả là vào năm 2008, khi các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân 

của Triều Tiên dần đi vào ngõ cụt thì Trung Quốc cần tạo ra một “điểm nóng mới ở 

Đông Bắc Á”. Thêm vào đó là “Thế hệ lãnh đạo thứ 4” của Trung Quốc bước vào 

nhiệm kỳ thứ 3 khiến Chính phủ Trung Quốc đã tiếp tục áp dụng chiến dịch “Chuyển 

lửa ra bên ngoài”. Trong đó, Trung Quốc chọn khu vực biển Hoa Đông và biển Đông 

thành mục tiêu cho các cuộc bành trướng mới của mình. Trung Quốc đã có nhiều 

hành động gây hấn cũng như tạo mâu thuẫn trên biển Hoa Đông. 

Tại biển Hoa Đông có những vụ tranh chấp giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn 

Quốc về phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của mỗi quốc gia. 

Tranh chấp giữa Trung Quốc và Hàn Quốc liên quan tới đá ngầm Socotra, một 

rạn đá ngầm mà trên đó Hàn Quốc đã cho xây dựng một trạm nghiên cứu khoa học. 

Trong khi không một quốc gia nào tuyên bố đá ngầm này là lãnh thổ của mình thì 

Trung Quốc lại cho rằng các hoạt động của Hàn Quốc tại đây là vi phạm quyền chủ 

quyền của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. 

Đã xảy ra nhiều vụ va chạm giữa ngư dân Trung Quốc và cảnh sát biển Hàn 

Quốc và ngày càng trở nên nghiêm trọng xoay quanh các vụ bắt giữ (trong các tháng: 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_%C4%91%E1%BA%B7c_quy%E1%BB%81n_kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1_ng%E1%BA%A7m_Socotra
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9/2008, 12/2010, 10/2011, 11/2012...)gây ra những vụ thiệt hại về người và của cho 

cả hai bên. 

Theo tờ Chosun Ilbo, khoảng 200.000 tàu cá của Trung Quốc được cho là đang 

hoạt động trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Hàn Quốc. Mặc dù phía 

Hàn Quốc và Trung Quốc đã đồng ý việc giải quyết các cuộc tranh chấp một cách ôn 

hòa trên bàn đàm phán và tính đến cuối năm 2012, cả hai quốc gia đã có hơn 16 cuộc 

họp cấp cao để bàn về vấn đề biển Hoa Đông. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn chưa đạt đến 

những thỏa thuận về đặc quyền kinh tế (EEZ) và đây lại là căng thẳng với nhiều cuộc 

xung đột có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đấy là chưa kể vấn đề biển Hoa Đông đang 

dần trở nên trầm trọng giữa các bên liên quan khi những cuộc tập trận gần đây của 

Mỹ và Hàn Quốc tại đảo Jeju gần khu vực tranh chấp đã dấy lên sự lo ngại từ phía 

Trung Quốc. 

4.2.1.2. Về an ninh - quốc phòng 

Bên cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn những vết gợn trong quan hệ an 

ninh - quốc phòng giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Đầu tiên là việc giải quyết triệt để 

vấn đề CHDCND Triều Tiên, dù Hàn Quốc và Trung Quốc đạt được những nhận thức 

chung trong vấn đề nhạy cảm và vô cùng khó khăn này, nhưng bản thân mỗi quốc gia 

lại có những mục đích riêng của mình trong vấn đề này, điều này khiến khi các bên 

ngồi vào trong đàm phán sáu bên đã không thể tìm ra tiếng nói chung cho vấn đề khu 

vực.  

Hai là, sự trỗi dậy và tham vọng quá lớn, quá lộ liễu của Trung Quốc và những 

vấn đề an ninh khu vực, chủ quyền lãnh thổ ngày càng đóng vai trò lớn trong chính 

sách các quốc gia của khu vực và những va chạm, bất đồng, mâu thuẫn giữa Hàn - 

Trungvà giữa các nước trong khu vực đang khiến cho những thành quả tốt đẹp trong 

quan hệ giữa hai quốc gia có thể bị ảnh hưởng không nhỏ. 

Sau vụ chìm tàu Cheonan(3/2010),Mỹ đã tổ chức tập trận chung với cả Hàn Quốc 

và Nhật Bản. Một trong những bài tập đã diễn ra trong vùng biển Hoàng Hải, một địa 

điểm gần lãnh thổ của Trung Quốc và được Chính phủ Trung Quốc xem là một hành 

động khiêu khích với chủ quyền lãnh thổ của quốc gia, cả hai quốc gia thời gian qua 

cũng đã có nhiều cuộc họp để xoa dịu tình hình này. Mặc dù có nhiều quan điểm khác 

biệt, nhưng cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều đạt đến một sự đồng thuận cơ bản với 
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quy tắc “Không động chạm đến các lợi ích cốt lõi của cả hai nước” và cùng nhau giải 

quyết các vấn đề gây ra do hiểu lầm hoặc giá trị khác nhau. 

Ba là, về an ninh quốc gia, mối bận tâm lớn nhất của Trung Quốc trong thời 

điểm tiếp theo là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao để thực hiện thành công chiến 

lược trỗi dậy từng bước định vị vai trò của một cường quốc trên bàn cờ chính trị quốc 

tế, nhưng hiện tại quốc gia này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt với các 

nước lớn, đặc biệt là Mỹ với chiến lược “xoay trục” ở khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương. Với sức mạnh kinh tế vượt trội, Trung Quốc tăng cường phát triển quan hệ 

thương mại với Hàn Quốc và đổi lại, do tính tùy thuộc ngày càng lớn trong quan hệ 

kinh tế, Hàn Quốc sẽ có những phản ứng chừng mực hơn. Ngoài ra, Trung Quốc 

không ngừng nỗ lực thúc đẩy vai trò trung gian của mình trong các cơ chế đàm phán 

về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên để tìm giải pháp hòa bình hai miền Nam 

Bắc, qua đó tranh thủ được sự ủng hộ và tin tưởng hơn từ phía Hàn Quốc. Quan hệ 

Hàn - Trung càng phát triển thì nguy cơ xung đột giữa hai nước càng giảm đi nhưng 

ngược lại Trung Quốc sẽ khó có thể tạo được sự tin tưởng từ phía CHDCND Triều 

Tiên. Nếu như Trung Quốc không xử lý tốt mối quan hệ với hai miền thì rất dễ dẫn 

đến nguy cơ mất kiểm soát, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh khu vực. 

4.2.2. Về kinh tế 

Thứ nhất, theo báo cáo từ IMF, cứ mỗi 1 điểm tăng trưởng của nền kinh tế Trung 

Quốc thì sẽ làm giảm 0,4% điểm phát triển của Hàn Quốc, sở dĩ có điều này chính là bởi 

Hàn Quốc và Trung Quốc có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ trong vấn đề kinh tế. Nhưng 

khi một trong hai nước bị ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế của thế giới thì nước còn 

lại cũng sẽ gặp khó khăn lớn. Đây là một vấn đề mà cả hai nước cần phải giải quyết trong 

giai đoạn hiện nay[185]17.. 

Đấy là còn chưa kể, theo các nhà nghiên cứu kinh tế, sau một giai đoạn “tăng 

trưởng nóng” đã khiến nền kinh tế Trung Quốc được đánh giá là một nền “kinh tế 

bong bóng” thể bị sụp đổ và rơi vào khủng hoảng vào bất cứ lúc nào, vấn đề ở đây 

chỉ là thời gian để việc này có thể bùng phát ra là khi nào thôi. Chính vì lẽ đó, mục 

tiêu đầu tiên của Hàn Quốc giai đoạn này là làm sao có thể cân đối lại quan hệ kinh 

tế với Trung Quốc, sao cho vẫn có thể giữ được mối tăng trưởng như hiện nay nhưng 

 
17 Kim So-hyun,2012, Korea-China Economic ties face new opportunities, challenges, The Korea Herald,   

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20120813001413 
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đồng thời có thể giảm bớt sự lệ thuộc vào kinh tế và xuất khẩu vào Trung Quốc. Rõ 

ràng đó là một câu hỏi không dễ để có lời giải, bởi Hàn Quốc và Trung Quốc gắn liền 

với nhau hầu như trên mọi mặt của quan hệ kinh tế và việc giảm dần sự ảnh hưởng 

đó trong một sớm một chiều là không thể. 

Thứ hai, là sự phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu sang Trung Quốc, làm cho nền 

kinh tế của Hàn Quốc dễ bị tổn thương với những rủi ro, nếu nền kinh tế Trung Quốc 

tăng trưởng chậm lại hoặc thị trường này không còn chấp nhận sản phẩm của Hàn 

Quốc. Các tỷ lệ tương đối cao của ngành chế biến xuất khẩu sang Trung Quốc là một 

yếu tố đáng báo động vì sự tiến bộ của cơ cấu công nghiệp của Trung Quốc và cải 

tiến công nghệ sẽ giảm bớt các nhu cầu của Trung Quốc đối với hàng nhập khẩu, chế 

biến của các nước khác, trong đó có Hàn Quốc. Các đối tác thương mại lớn khác của 

Trung Quốc đã bắt đầu tăng xuất khẩu sản phẩm hoàn thiện trong khi giảm thương 

mại chế biến. 

Ông Chung Hwan-woo, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu thương mại quốc 

tế của KITA cho hay "Kể từ khi Chính phủ Trung Quốc tìm cách đi chệch khỏi chính 

sách ưu đãi cho thương mại chế biến, các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia ngành chế 

biến thương mại với đối tác Trung Quốc sẽ sớm bị ảnh hưởng nặng nề".Theo Ông 

Chung, các công ty này phải nỗ lực nhiều hơn để khám phá thị trường Trung Quốc. Hàn 

Quốc cũng mất khả năng cạnh tranh trong các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang Trung 

Quốc và sau đó dần bị thu hẹp lại thị phần. Thị phần của sản phẩm Hàn Quốc trong nhập 

khẩu ở Trung Quốc tăng mạnh sau khi thành lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Hàn 

Quốc xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng 22,9% bình quân hàng năm trong vòng 20 

năm qua, hơn gấp đôi tốc độ tăng trưởng trung bình của tổng kim ngạch xuất khẩu của 

Hàn Quốc 11% vào năm 2005. Trung Quốc trước đây phải phụ thuộc vào các ngành 

công nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc như hóa dầu, chất bán dẫn và xe hơi…. Đến giai 

đoạn 2012 sự phụ thuộc này đã giảm. Theo lời ông Chung "Thặng dư thương mại của 

Hàn Quốc với Trung Quốc đã bắt đầu thu nhỏ"[185]18. 

Vì vậy, trong thời gian tới, tỷ lệ nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc sang Trung 

Quốc vẫn sẽ giữ ở mức cao, nhưng những chỉ số đó lại không mang lại an toàn cho 

việc phát triển của Hàn Quốc. Đã đến lúc Hàn Quốc hoặc phải tìm cho mình một thị 

 
18 Kim So-hyun,2012, Korea-China Economic ties face new opportunities, challenges, The Korea Herald,   

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20120813001413 
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trường mới, giàu tiềm năng như Trung Quốc hoặc phải tìm kiếm các ngành xuất khẩu 

mới để phù hợp với thị trường Trung Quốc hơn. 

Những nguyên nhân khiến cho việc Hàn Quốc phải chịu ảnh hưởng mạnh từ thị 

trường lớn nhất của họ là Trung Quốc, bao gồm: 

Một là, do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. 

Đây là nguyên nhân trực tiếp khi trong thời điểm đó, Trung Quốc là nước duy 

nhất vẫn giữ vững được tốc độ tăng trưởng của mình mà không bị ảnh hưởng của 

cuộc khủng hoảng kinh tế. Điều này khiến cho kinh tế Hàn Quốc phải dựa vào Trung 

Quốc nếu muốn mau chóng thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng lúc đó [50:2]. 

Hai là, ảnh hưởng bởi nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu chính giữa hai quốc gia. 

Gần đây Hàn Quốc đã không còn giữ được thế mạnh của mình tại thị trường 

Trung Quốc khi vấp phải sự cạnh tranh từ hàng hóa nước này. Tốc độ mà Hàn Quốc 

đang thích nghi với điều này là chậm hơn so với các quốc gia khác. Trong thực tế, 

khối lượng thương mại chung của Trung Quốc tăng từ 44,8% năm 2007 lên 52,8% 

vào năm 2011.Trong khi đó, khối lượng thương mại chung của Hàn Quốc tăng từ 

29,1% năm 2007 lên 34,4% trong năm 2011, tăng 5,3%, trong khi cùng thời kỳ, Nhật 

Bản tăng 14,0%, Mỹ 14,9%, Đức 9,5% (như năm 2010), và Đài Loan tăng 9,3%.Đến 

năm 2011, thị phần nhập khẩu của Trung Quốc từ Hàn Quốc giữ vị trí thứ hai ở mức 

9,6% sau Nhật Bản,nhưng thị phần của thị trường trong nước đạt 6.3%, thấp hơn so 

với Nhật Bản (11,3%), Mỹ (9,1%),và Đức (7,5% trong năm 2010). Để tăng cổ phần 

trong thị trường nội địa Trung Quốc, Hàn Quốc cần phải xây các dựng kênh hậu cần 

cho việc phân phối các sản phẩm Hàn Quốc tại Trung Quốc [130:17]. 

Ba là, ảnh hưởng bởi thuế quan. 

Kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, hàng rào thuế quan của nước này đã dần 

được xóa bỏ để các nước khác vào đầu tư.Theo số liệu thống kê, thuế quan trung bình 

của Trung Quốc giảm ở một quy mô rất lớn. Từ năm 2002, Chính phủ Trung Quốc 

đã giảm thuế quan từ 15,3% xuống còn 12%, cho khoản 5300 mục sản phẩm khác 

nhau. Cho đến năm 2005, mức thuế quan đã được giảm xuống còn 10% như đã cam 

kết. Điều này rõ ràng đã ảnh hưởng tới việc thâm hụt cán cân thương mại của Trung 

Quốc.[130:17]. 

Bốn là, Trung Quốc không còn thu hút được sự đầu tư của các nhà đầu tư Hàn 

Quốc. 
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Lý do đầu tư của Hàn Quốc tại Trung Quốc bị trì trệ và giảm dần sau năm 2006 

là bởi vì doanh nghiệp Hàn Quốc đã không thể thích ứng với môi trường kinh doanh 

do sự tiến bộ của Trung Quốc. Các công ty Hàn Quốc nhận ra rằng môi trường kinh 

doanh tại Trung Quốc đang xấu đi vì tăng chi phí lao động và những khó khăn trong 

quản lý nhân sự.Các khảo sát đã cho thấy chỉ có 12,7% trả lời rằng môi trường kinh 

doanh tại Trung Quốc đã được cải thiện, trong khi55,8% trả lời rằng môi trường kinh 

doanh tại đây đã trở nên tồi tệ.Đặc biệt, số lượng người được hỏi nghĩ rằng các chi 

phí đã tăng lên đến 79,5%. Sau đó là vấn đề quản lý nhân viên (43,5%) và thuế môi 

trường (17,1%).Vào giữa những năm 2000, các ngành công nghiệp chính của Hàn 

Quốc, chẳng hạn như ô tô,điện tử, bán dẫn, và hóa dầu đã có gần như tất cả cơ sở sản 

xuất thành lập ở Trung Quốc.Trung bình lợi nhuận ròng của công ty con Hàn Quốc 

tại Trung Quốc là 5,6% vào năm 2003 và kể từ đó được ở một mức độ 1 - 2%. Số 

lượng doanh nghiệp thâm hụt đạt 50% [130:18]. 

Đây là vấn đề quan trọng và cấp bách mà cả hai bên cần phải giải quyết nếu muốn 

tiếp tục có một mối quan hệ kinh tế lâu dài và bền vững. Đặc biệt là từ phía Hàn Quốc, 

khi họ đang ngày một đánh mất vị thế tại thị trường Trung Quốc và biến nền kinh tế 

của mình phải dựa quá nhiều vào nền kinh tế Trung Quốc. 

4.2.3. Các lĩnh vực khác  

4.2.3.1. Sự thoái trào của làn sóng Hàn Quốc tại Trung Quốc 

Trong những năm 2004 - 2005, người ta đã chứng kiến sự thoái trào của làn 

sóng Hallyu đầu tiên tại nhiều nơi tại châu Á, bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản. 

Những tác phẩm điện ảnh và những diễn viên của Hàn Quốc không còn tạo nên làn 

sóng hâm mộ lớn như giai đoạn trước. Điều này đã khiến làn sóng Hàn Quốc phải có 

những cuộc cải cách mạnh mẽ trong cách tiếp cận của mình đến với người dân của 

các nước khác. Theo đó, làn sóng Hallyu chuyển dần từ cách truyền tải văn hóa Hàn 

Quốc qua phim điện ảnh và thể loại phim truyền hình trong những năm trước với 

những diễn viên có ngoại hình tốt và thể loại phim tình cảm ướt át sang một lĩnh vực 

mới hơn chính là âm nhạc. Trong giai đoạn từ sau năm 2004 đến năm 2010, rất nhiều 

ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc đã vươn đến tầm châu lục và thậm chí là cả 

thế giới. 

Không hiếm để tìm kiềm hình ảnh của những ca sĩ ngôi sao thần tượng nổi tiếng 

của Hàn Quốc tại Trung Quốc cũng như những người hâm mộ của họ tại Trung Quốc. 



 

103 
 

Có thể kể đến một số nhóm nhạc ca sĩ đại diện cho làn sóng Hallyu thế hệ hai tại 

Trung Quốc như những nhóm nhạc DBSK (TVXQ), Shinwha, Shinee, SNSD, Super 

Junior, T-Ara, K-ara, 2PM, 2AM… hay các ca sĩ nổi tiếng như Bi Rain, IU, Jang 

Nara, Baek Ji yong… đã và đang làm khuấy đảo thị trường âm nhạc và văn hóa của 

Trung Quốc. 

Nhưng đi kèm với đó là một câu hỏi: Liệu làn sóng Hallyu lần thứ hai này liệu 

sẽ phát triển được trong bao lâu? Và cho đến khi làn sóng này thoái trào, liệu người 

Hàn Quốc có thể tiếp tục một giai đoạn mới trong chiến lược “xuất khẩu văn hóa” 

của mình không? Đó chắc chắn là một câu hỏi khó và chưa dễ có câu trả lời chính 

xác, tuy nhiên với một chu kỳ của từng đợt sóng thì Hàn Quốc nên bắt đầu suy nghĩ 

về điều này, nếu vẫn muốn quan hệ Hàn - Trung về văn hóa trong giai đoạn tiếp theo 

vẫn có thể phát triển ổn định. 

Mặt khác, cùng với sự hâm mộ và yêu thích của phần đông giới trẻ Trung Quốc 

với làn sóng Hallyu thì bên cạnh đó không ít những người dân Trung Quốc tỏ ra không 

quan tâm và không thích về làn sóng Hallyu. Mặc dù, những người chống đối làn sóng 

Hallyu ở Trung Quốc không đông và không có những hành động quá khích như ở Nhật 

Bản, tuy nhiên điều này về lâu về dài sẽ dẫn đến hậu quả không tốt cho quá trình “xuất 

khẩu văn hóa” của Hàn Quốc vào Trung Quốc giai đoạn sau này. 

4.2.3.2. Về vấn đề du học sinh Trung Quốc tại Hàn Quốc 

Hàn Quốc dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Park Chung-hee (1961- 1979) là 

một quốc gia không có nhiều thiện cảm với nhà nước Trung Quốc cũng như người 

dân Trung Quốc. Điều này được thể hiện rõ trong những chính sách của ông dành 

cho những người Hoa Kiều sống ở Hàn Quốc. Trong những năm cầm quyền, Park 

Chung-hee đã áp dụng vô số chính sách nặng nề đối với tầng lớp Hoa Kiều tại Hàn 

Quốc. Năm 1980, chính quyền Chun Doo-hwan ban hành Bộ luật mới; theo đó, người 

gốc Hoa sẽ bị hạn chế trong việc nắm giữ tài sản nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của 

Hoa Kiều đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Ngoài ra, hàng loạt chính sách khác cũng 

được Chính phủ ban hành, chẳng hạn: Không thừa nhận Hoa Kiều tại Hàn Quốc là 

công dân chính thức của quốc gia; các Hoa Kiều không được phép định cư vĩnh viễn 

ở Hàn Quốc, không có quyền bầu cử và phải làm giấy phép cư trú ba năm một lần; 

Hoa Kiều không có quyền sở hữu đất đai lớn hơn 66 m2, đối với đất thương mại là 

16.5 m2. Mặt khác, ngay từ những ngày đầu lập quốc, Chính phủ Hàn Quốc không 
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cho phép người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc nhập cư vào Hàn Quốc, 

những chuyến hồi hương của các Hoa Kiều cũng không thể tiếp tục duy trì, hệ quả 

là, trong vòng 20 năm (1972-1992), khoảng hơn 10.000 Hoa Kiều tại Hàn Quốc đã 

tìm đường di cư sang Mỹ, Đài Loan hoặc các nước Đông Nam Á khác. Điều này 

khiến cho khu người Hoa ở Incheon thực chất chỉ tồn tại trên danh nghĩa. 

Đến năm 2002, sau khi chính phủ hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc ký kết 

những chính sách mới về việc xây dựng lại các khu người Hoa ở Hàn Quốc mọi việc 

mới tạm lắng xuống. Tuy vậy, cho đến nay, Hoa Kiều và người gốc Hoa ở Hàn Quốc 

vẫn chưa được đáp ứng những quyền cơ bản như một người dân Hàn Quốc vẫn khiến 

cho cả chính phủ hai quốc gia khó xử. 

Lực lượng du học sinh Trung Quốc đến Hàn Quốc ngày một nhiều trong thời 

gian qua, đây vừa là động lực lại vừa là khó khăn cho phía Hàn Quốc. Một mặt, điều 

này sẽ giúp quá trình phục hồi các khu người Hoa ở Hàn Quốc như Incheon trở nên 

dễ dàng hơn với một lượng đông người Hoa Kiều ở Hàn Quốc, điều này sẽ tạo được 

sự tin tưởng từ các Hoa Kiều đã từng sinh sống ở Hàn Quốc trước đây, kết quả là sau 

năm 2004, rất nhiều các Hoa Kiều đã trở lại Hàn Quốc để sinh sống. Nhưng mặt khác, 

vấn đề này tạo một áp lực nặng nề cho Chính phủ Hàn Quốc khi làm sao để có thể 

đáp ứng được yêu cầu từ phía Hoa Kiều cũng như có thể xóa bỏ những mâu thuẫn 

giữa người dân Hoa Kiều và người dân Hàn Quốc đã tồn tại trong một khoảng thời 

gian dài trước đây. 

4.2.3.3. Vấn đề Koguryo 

Năm 2001, quần thể lăng mộ thời kỳ Koguryo tại khu vực gần thủ đô Bình 

Nhưỡng của CHDCNDTriều Tiên đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa 

Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận (ghi danh)là di sản văn hoá thế giới. Tuy 

nhiên, sau đó Trung Quốc cũng nhận rằng Koguryo là một trong những quốc gia cổ 

đại của mình. 

Mặc dù Koguryo được xem như là quốc gia cổ đại đầu tiên của Triều Tiên. 

nhưng do vấn đề địa lý ngày nay, khu vực từng là Koguryo lại thuộc vào địa phận 

Trung Quốc, trong đó có vùng Tập An (Jian), một trong những cố đô của vương quốc 

Koguryo. Chính điều này tạo nên mâu thuẫn giữa hai nước với nhau và cả hai bên 

đều có lập luận mạnh mẽ vế vấn đề này. Tranh cãi lên đến đỉnh điểm khi vào đầu 

những năm 2000, Trung Quốc tung ra Dự án Đông Bắc, đòi xét lại lịch sử biên giới 
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của nước này trong khu vực. Những mưu toan của Trung Quốc nhằm sáp nhập vương 

quốc Koguryo vào lịch sử nước này đã gây sự phẫn nộ cho cả CHDCND Triều Tiên, 

Hàn Quốc(vốn là một bộ phận của nước Triều Tiên xưa) và một số nước khác. 

Rõ ràng,về mặt lịch sử, Trung Quốc và Hàn Quốc đều xuất hiện gần như 

cùng một thời điểm và có khoảng cách gần về mặt địa lý thì sự giao thoa trong 

lịch sử là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, vấn đề về triều đại Koguryo ngày nay 

không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà điều này sẽ ảnh hưởng đến cả sự hình 

thành của một dân tộc và cả giá trị văn hóa của một đất nước. Nếu vấn đề này 

không được giải quyết sớm và một cách triệt để thì đây sẽ là một ảnh hưởng xấu 

trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. 

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

Qua nghiên cứu quan hệ Hàn - Trung trong những năm 1992 - 2012, có thể rút 

ra những đặc điểm sau: 

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. 

Chưa đầy hai thập niên. quan hệ Hàn - Trung đi từ “ đối tác hữu nghị và hợp 

tác” (1992), “ 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). Bình quân cứ 5-6 năm, quan hệ 

hai nước lại phát triển theo một cấp độ mới cao hơn và quan trọng là thực chất hơn, 

thể hiện qua những chuyển biến cụ thể trong từng lĩnh vực quan hệ, đặc biệt về chính 

trị - ngoại giao, kinh tế và an ninh - quốc phòng. 

Nhìn từ phía Hàn Quốc, việc phát triển quan hệ với Trung Quốc cho thấy “mong 

muốn cân bằng quan hệ khu vực của Hàn Quốc nhằm thoát khỏi chính sách áp đặt 

của Mỹ và mối ràng buộc an ninh với Nhật Bản”. Đây là điểm mới trong chính sách 

đối ngoại của Hàn Quốc từ thời điểm cuối và sau Chiến tranh lạnh, thể hiện tư duy 

đối ngoại thực dụng nhằm phục vụ cho lợi ích quốc gia trong một bối cảnh có nhiều 

biến đổi.  

Nhìn từ phía Trung Quốc, việc phát triển quan hệ với Hàn Quốc cho thấy nước 

này giữ một vị trí trọng yếu trong chiến lược an ninh quốc gia cũng như đóng góp 

vào sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và đây là một trong những sáng kiến mà 
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Trung Quốc theo đuổi nhằm vươn lên đảm trách vai trò “thủ lĩnh mới” trên chính 

trường khu vực châu Á- Thái Bình Dương và tách Mỹ ra khỏi các đồng minh ở đây 

trong bối cảnh mới. 

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. 

Mối quan hệ này do vậy phần nào thể hiện sự “ngang bằng” vì mỗi bên đều có 

thế mạnh và quan hệ hợp tác hai bên có sự bổ sung cho nhau trên nhiều lĩnh vực trong 

sự tác động qua lại giữa các lĩnh vực. Đặc điểm này nhìn chung tạo ra nhiều thuận lợi 

hơn là thách thức cho Hàn Quốc trong quan hệ với Trung Quốc nếu so sánh với quan 

hệ của Trung Quốc với một số nước khác ở khu vực có trình độ phát triển thấp hơn 

Hàn Quốc. 

Trong hơn 20 năm qua, quan hệ Hàn - Trung đã có sự thay đổi quan trọng. Về 

cơ bản hai bên đều đạt được những mục tiêu đề ra trên nhiều lĩnh vực quan hệ, từ 

chính trị - ngoại giao, kinh tế đến an ninh - quốc phòng và các lĩnh vực khác, qua đó 

góp phần hiện thực hóa chính sách đối ngoại của mỗi nước ở khu vực Đông Bắc Á, 

nhất là trong quan hệ với các nước lớn có liên quan đến địa bàn chiến lược trọng yếu 

này.  

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. 

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 cho quan hệ Hàn Quốc - Mỹ, Hàn Quốc - Nhật Bản vượt qua một cây cầu không 

bao giờ trở lại được. Chẳng hạn, sau khi thăm Trung Quốc và hai bên ra Tuyên bố 

chung (2003), Tổng thống Roh Moo- hyun đã bị Tổng thống Mỹ Geogre W. Bush 

(con) đối xử lạnh nhạt trong chuyến thăm Mỹ ngay sau đó.Có thể thấy Hàn Quốc đã 

rơi vào tình thế “khó càng thêm khó” trong nỗ lực cân bằng quan hệ đồng minh với 
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Mỹ, củng cố liên minh chiến lược đối với Nhật Bản và sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh 

tế với Trung Quốc. Ngoài ra, việc các Tổng thống Hàn Quốc gần như đều có những 

“bước đi” thận trọng để có được sự ủng hộ của cả Mỹ và Trung Quốc nhằm tìm kiếm 

sự đột phá trong quan hệ với Triều Tiên cũng không phải là điều dễ dàng.  

Đối với Nhật Bản,so với Trung Quốc, quan hệ Hàn - Nhật đang bị “xói mòn” dưới 

tác động của chính sách đối ngoại Hàn Quốc. Khi ảnh hưởng của Nhật Bản không còn 

như trước, tình trạng thâm hụt thương mại của Hàn Quốc với nước này đang kéo dài thì 

Trung Quốc lại vươn lên trở thành đối tác hợp tác chiến lược trong vai trò bạn hàng kinh 

tế số một và cũng là quốc gia nắm giữ chìa khóa cho vấn đề hạt nhân của CHDCND 

Triều Tiên. So với đồng minh Hàn - Nhật, đối tác hợp tác chiến lược Hàn - Trung dù ra 

đời muộn hơn nhiều vẫn là lựa chọn thiết thực của ngoại giao Hàn Quốc nhằm phục vụ 

cho lợi ích quốc gia - dân tộc trong bối cảnh mới.Tuy nhiên, việc củng cố liên minh chiến 

lược với Nhật Bản trên các lĩnh vực hợp tác cơ bản như an ninh - chính trị, kinh tế và 

văn hóa - xã hội vẫn là điều Hàn Quốc phải cân nhắc và chú trọng nếu không Hàn Quốc 

có thể rơi vào tình thế “lợi bất cập hại” khi quá nghiêng về quan hệ với Trung Quốc. 

Những nỗ lực cải thiện, tăng cường hợp tác và phát triển quan hệ với Hàn Quốc 

đã đem lại cho Trung Quốc những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự trỗi 

dậy mạnh mẽ của quốc gia này. Bên cạnh đó, mối quan hệ này cũng đặt ra cho Trung 

Quốc một số thách thức, khó khăn phải giải quyết như phải cạnh tranh với Mỹ trong 

việc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc…Mối lo chủ yếu của Trung Quốc vẫn là việc 

Mỹ tiếp tục đồn trú quân sự ở Hàn Quốc và có thể cả trên bán đảo Triều Tiên thống 

nhất trong tương lai dù nước này vẫn ủng hộ việc cải thiện quan hệ để đi đến thống 

nhất hai miền Triều Tiên. Cách tiếp cận của Bắc Kinh không chỉ phụ thuộc vào hình 

thái quan hệ song phương với Seoul mà còn chịu tác động bởi quan hệ Mỹ - Hàn.  

Mối quan hệ Hàn - Trung cũng chịu tác động không nhỏ bởi nhân tố CHDCND 

Triều Tiên không chỉ do những hệ lụy lịch sử trong quá khứ mà bởi đây là nhân tố 

quan trọng trong các vấn đề nhạy cảm mà cả Hàn Quốc và Trung Quốc cùng các bên 

liên quan đã và đang hợp tác giải quyết, nhất là vấn đề vũ khí hạt nhân ở miền Bắc 

bán đảo và việc thống nhất hai miền Triều Tiên.  

Đối với Hàn Quốc, để vấn đề phi vũ khí hạt nhân và thống nhất bán đảo Triều 

Tiên thành hiện thực ngoài những nỗ lực tự thân của cả hai miền,một nhân tố bên 

ngoài không thể thiếu đấy là các nước lớn có liên quan đến bán đảo Triều Tiên (Mỹ 
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- Trung Quốc - Nhật Bản - Nga) phải có một tiếng nói thống nhất và một cơ chế đi 

kèm trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên theo hướng tích cực: Hòa bình, thống 

nhất, ổn định, phát triển, trong đó vai trò của Trung Quốc là rất quan trọng.Tuy nhiên, 

vai trò này lại chịu tác động không nhỏ bởi quan hệ Trung - Triều và bởi đối sách vốn 

rất lắt léo và thay đổi không thể lường trước được của CHDCND Triều Tiên.  

Đối với Trung Quốc, trong những năm qua, nước này vẫn quan ngại về kho hạt 

nhân của CHDCND Triều Tiên và muốn can thiệp để giành quyền kiểm soát các cơ 

sở hạt nhân bởi lẽ nếu bom hạt nhân phát nổ, nạn nhân của rò rỉ, phát tán hạt nhân 

chắc chắn trước hết là Trung Quốc và Hàn Quốc bởi Nhật Bản được ngăn cách bởi 

biển Hoa Đông, còn Mỹ thì được che chở bởi Thái Bình Dương. Trung Quốc cũng 

quan ngại một Triều Tiên thống nhất có thể sẽ được thừa hưởng tiềm lực hạt nhân 

của Bình Nhưỡng trong cả trường hợp Hàn Quốc thống nhất bán đảo Triều Tiên. Giới 

nghiên cứu Trung Quốc bị thuyết phục bởi luận điểm Hàn Quốc muốn sở hữu vũ khí 

hạt nhân và Mỹ ủng hộ tham vọng này của Seoul.  

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.  

Có thể thấy, quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc liên tục được nâng cấp theo lộ 

trình 5 năm (như đã trình bày ở trên) đều gắn với nhiệm kỳ và vai trò của các tổng 

thống Hàn Quốc, từ Kim Young-sam đến Lee Myung-bak (nhiệm kỳ 5 năm). Vai trò 

và những đóng góp của các nhà lãnh đạo này trong việc xác lập và phát triển mối 

quan hệ song phương Hàn - Trung giai đoạn 1992 - 2012, có thể khái quát qua 5 điểm 

chính, đấy là: (1) Thực hiện các chính sách ngoại giao khôn khéo trước những thay 

đổi của tình hình; (2) Chủ động thực hiện các chuyến viếng thăm Trung Quốc và 

thành công trong những cam kết hợp tác quan trọng; (3) Thúc đẩy xây dựng mối quan 

hệ chính trị với Trung Quốc trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế; (4) 

Ủng hộ chính sách “một Trung Quốc” của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và 

tỏ thái độ rõ ràng, kiên quyết với Đài Loan - lãnh thổ còn lại mà Trung Quốc đang 

khát khao và quyết tâm thu hồi; (5) Quan hệ với Mỹ theo hướng cân bằng quan hệ 

Mỹ - Trung.  

Ở chiều ngược lại, quan hệ Hàn - Trung lại tác động quan trọng đến các tổng 

thống trong việc định hướng, định hình và thực thi các chính sách đối ngoại đối với 
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Trung Quốc và các chủ thể chính trị liên quan ở khu vực một cách phù hợp trên cơ 

sở phân tích, đánh giá đúng và sâu những chuyển biến của thời cuộc.  

Việc chuyển hướng sang quan hệ với Trung Quốc của các tổng thống Hàn Quốc 

đều nằm trong những toan tính chính trị mang tầm chiến lược của hai bên và đáp ứng 

nhu cầu lợi ích của mỗi nước. Đối với Hàn Quốc, như đã phân tích, thiết lập và nâng 

cấp quan hệ với Trung Quốc là nhằm củng cố hợp tác chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh 

tế, tận dụng ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc chia sẻ lợi ích, sự đồng thuận và 

gây tác động tới quan hệ Liên Triều, đặc biệt là cân bằng quan hệ Mỹ - Trung... 

Sự phát triển của quan hệ Hàn - Trung đều gắn chặt với tên tuổi và dấu ấn cá 

nhân của từng Tổng thống Hàn Quốc trong từng nhiệm kỳ. Và có thể nói tuy mức độ 

kết quả có khác nhau nhưng các Tổng thống Hàn Quốc đã tỏ ra thành công trong việc 

thúc đẩy quan hệ Hàn - Trung ngày càng phát triển. Mặt khác, cũng phải thấy rằng: 

Sự thành công của các Tổng thống Hàn Quốc về khách quan có sự đồng thuận, chia 

sẻ rất quan trọng từ những người đồng cấp bên kia, đặc biệt là các Tổng bí thư kiêm 

Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào. Dĩ 

nhiên, Trung Quốc theo chế độ lãnh đạo tập thể của Đảng cầm quyền nên sự thể hiện 

vai trò cá nhân cũng có những điểm khác với Hàn Quốc. Cũng cần nói thêm rằng vào 

thời điểm 2012, Tập Cận Bình - nhân vật tập trung hóa quyền lực cá nhân mới nhậm 

chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước nên quyền lực chưa đủ mạnh để tạo những 

quyết sách và dấu ấn cá nhân trong quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, không phải lúc nào các Tổng thống Hàn Quốc 

cũng thành công trong việc thúc đẩy quan hệ Hàn - Trung. Chẳng hạn, quan hệ hai 

nước đã trở nên căng thẳng trong các năm 2005 - 2006 với các sự kiện liên quan đến 

vấn đề quá khứ lịch sử mà cho đến nay vẫn chưa thể giải quyết thỏa đáng được và 

nếu xử lý không khéo léo rất dễ bùng phát trở lại những căng thẳng, thậm chí tranh 

chấp, xung đột khi bị chủ nghĩa dân tộc kích động từ cả hai phía, trong đó trách nhiệm 

và vai trò của các tổng thống là không hề nhỏ. 

Tóm lại, dấu ấn cá nhân của các Tổng thống Hàn Quốc trong việc xác lập và 

phát triển quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc (1992 - 2012) là một đặc điểm khá rõ nét 

trong quan hệ hai nước. Đây cũng là một kinh nghiệm lịch sử để Việt Nam có thể 

tham khảo trong quan hệ ngày càng phát triển sâu rộng với quốc gia này trong khuôn 

khổ “đối tác hợp tác chiến lược” từ năm 2009. Dĩ nhiên, vai trò của các Tổng thống 
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Hàn Quốc và những đóng góp của họ không hề tách rời, trái lại gắn chặt với lợi ích 

của Đảng cầm quyền và giai cấp cầm quyền. 

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 

Bước sang thế kỷ XXI, Đông Á tiếp tục có những chuyển biến mới, đáng chú ý 

nhất là các nền kinh tế khu vực này đã có bước phát triển nhanh chóng. 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, Đông Á được nhắc đến với vai trò là 

động lực tăng trưởng chính của thế giới. Ngoài ra, đây cũng là khu vực có vị trí địa 

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 Đông Á ngoài tác động đến các quốc gia trong 

khu vực, còn tác động đến tình hình thế giới. Trong đó, là hai quốc gia Đông Á có 

nền kinh tế phát triển nhanh và quy mô lớn nhất khu vực, lại không ngừng tăng cường 

phát triển quan hệ song phương, quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc có vai trò quan 

trọng trong việc thúc đẩy và đóng góp cho quá trình tăng trưởng kinh tế và hợp tác, 

có tác động không nhỏ đến tình hình chung của khu vực [6:71]. 

4.4.1.1. Về an ninh – chính trị 

a. Về chính trị - ngoại giao 

Sau hơn 20 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước Hàn - Trung 

đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược và đạt được sự nhất trí, chia sẻ chung 

trên nhiều vấn đề quốc tế, khu vực. Do tầm vóc và vị thế hai nước, có thể khẳng định, 

quan hệ chính trị - ngoại giao hai nước phát triển sẽ 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. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, sự tăng cường quan hệ giữa hai 

nước Hàn Quốc – Trung Quốc lại có tác động trực tiếp đến các quan hệ truyền thống 

trong khu vực như quan hệ đồng minh truyền thống Trung Quốc - CHDCND Triều 

Tiên, sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu đi khi Bình Nhưỡng có thái độ không còn 

tôn trọng Bắc Kinh [38:67]. 

Mặt khác, 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 chính trị - 

ngoại giao đến quan hệ kinh tế Hàn - Trung, đặc biệt về thương mại, đầu tư đã góp 

http://dddn.com.vn/nen-kinh-te.tag
http://dddn.com.vn/nen-kinh-te.tag
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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.  

Bên cạnh đó, Đông Á là nơi có sự hiện diện lợi ích chiến lược của các nước lớn, 

đặc biệt là Mỹ với hàng loạt đồng minh truyền thống ở đây. Do vậy, Đông Á nói riêng 

và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung chính là địa bàn cạnh tranh ảnh 

hưởng quyết liệt giữa các nước lớn trên thế giới, đặc biệt là Mỹ - Trung, Nhật - Trung, 

Trung - Ấn. Điều này vừa đem đến những cơ hội cho các nước trong khu vực nếu có 

chính sách đối ngoại phù hợp và khôn khéo, linh hoạt nhưng cũng tạo ra những thách 

thức không nhỏ như sự chia rẽ, tạo hố sâu ngăn cách, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn 

định, xảy ra xung đột… mà các quốc gia đều cần phải tính đến. 

b. Về an ninh - quốc phòng  

Hàn Quốc và Trung Quốc đã có những hợp tác an ninh khu vực đảm bảo được 

sự ổn định khu vực, đặc biệt, sự đồng thuận trong vấn đề Triều Tiên chính là một 

trong những thành công cao nhất trong an ninh khu vực mà hai nước Hàn, Trung đã 

đạt được sự thống nhất. Chính nhờ sự hợp tác của hai bên trong việc kiềm chế 

CHDCNDTriều Tiên, đã giúp cho tình hình khu vực ổn định để tiếp tục phát triển. 

Tuy nhiên, bước vào thế kỷ XXI, Trung Quốc với sự trỗi dậy mạnh mẽ và những 

tham vọng quá lớn của mình đã bắt đầu có những thay đổi, xáo trộn trong chính sách 

ngoại giao với các nước trong khu vực, đặc biệt là với các quốc gia láng giềng ở trong 

vùng biển Hoa Đông, đã gây không ít khó khăn và trở ngại với khu vực Đông Á trong 

giai đoạn sau 2000. Về lâu dài, những tác động này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới 

tiềm năng và sự phát triển chung của toàn khu vực nếu không có giải pháp chung của 

các nước. 

4.4.1.2. Về kinh tế 

Với những nỗ lực và cải cách mạnh mẽ trong phát triển kinh tế trong hơn 30 

năm tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hàn Quốc từ một nước nghèo 

nàn lạc hậu nhất thế giới sau Chiến tranh Triều Tiên đã nhanh chóng vươn lên trở 

thành một nền kinh tế phát triển, là thành viên của OECD vào năm 1996, có quy mô 

kinh tế lớn thứ 4 ở khu vực châu Á và đứng thứ 11 trên toàn thế giới19. Về phía Trung 

 
19Projected GDP Ranking (2015-2020),http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-

ranking.php 

 

http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php
http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php
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Quốc, tính đến cuối năm 2010, GDP đã đạt 6.988 tỷ USD 20, vượt qua Nhật Bản để 

trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới (chỉ sau Mỹ). Quan hệ thương mại giữa Hàn 

Quốc và Trung Quốc ngày càng phát triển, từ chỗ kim ngạch thương mại hai chiều 

chỉ đạt trên dưới 3 tỷ USD trước năm 1992 thì đến những năm đầu thế kỉ XXI con số 

đó đã đạt được như mong muốn của lãnh đạo hai nước khi vượt ngưỡng 200 tỷ USD 

vào năm 2010 và hai nước đã tích cực đàm phán để đi đến ký kết FTA song phương 

vào cuối năm 2015. Điều này có tác động không nhỏ đến hoạt động thương mại của 

khu vực, với việc tạo ra một thị trường rộng lớn có sức tiêu thụ khổng lồ, đồng thời 

mở ra cơ hội cho các nước đã ký kết FTA với Trung Quốc và Hàn Quốc có thể tranh 

thủ đón đầu cơ hội đầu tư, buôn bán. 

Mặt khác, như đã trình bày, khu vực Đông Á là nơi có sự hiện diện lợi ích chiến 

lược là địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng quyết liệt giữa các nước lớn trên thế giới nên 

bên cạnh những cơ hội, những thách thức cho sự hợp tác kinh tế khu vực cũng cần 

được tính đến trong các chính sách, giải pháp chung của khu vực cũng như trong 

chính sách của từng nước liên quan. 

Đóng vai trò là đầu tàu, thúc đẩy nền kinh tế khu vực và thế giới, quan hệ thương 

mại, đầu tư song phương Hàn - Trung phát triển có tác dụng tích cực đến quá trình 

phát triển kinh tế chung của khu vực do tính tùy thuộc lẫn nhau về kinh tế. Trong quá 

trình này, nền kinh tế Việt Nam cũng được hưởng những lợi ích nhất định. Gần đây, 

Hàn Quốc đang là nước có nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với 

tổng số vốn tích lũy đến tháng 10 năm 2015 đạt 43,6 tỷ USD với 4.777 dự án còn 

hiệu lực. So với Việt Nam, Trung Quốc là nước láng giềng của Hàn Quốc, có lợi thế 

cạnh tranh về nguồn lao động giá rẻ, cơ sở hạ tầng tốt, phía Đông Trung Quốc nằm 

trên con đường hàng hải quan trọng của quốc tế, một thị trường tiêu thụ khổng lồ do 

đang trong quá trình phát triển. Vì vậy, một khi FTA Trung - Hàn có hiệu lực sẽ mở 

ra cơ hội đầu tư rất lớn cho Hàn Quốc, chắc chắn Trung Quốc sẽ thu hút một nguồn 

vốn ngày càng lớn đổ vào từ các dự án của Hàn Quốc, điều này tác động không nhỏ 

đến chiến lược thu hút vốn FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam. Bên cạnh đó, với chính 

sách thu hút FDI và những FTA đã ký với Mỹ và EU của Hàn Quốc, nhất định sẽ thu 

 
20Top 10 Largest Economies In The World 2012, https://exploredia.com/top-10-largest-economies-

in-the-world-2011/ , ngày 16/10/2011. 

https://exploredia.com/top-10-largest-economies-in-the-world-2011/
https://exploredia.com/top-10-largest-economies-in-the-world-2011/
https://exploredia.com/top-10-largest-economies-in-the-world-2011/
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hút ngày càng nhiều vốn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc, điều này cũng 

phần nào làm cho doanh nghiệp Trung Quốc cân nhắc hơn khi đầu tư tại Việt Nam. 

Mặt khác, mặt hàng chủ lực mà Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc có giá trị cao 

như dệt may, máy móc thiết bị, hàng thủy sản sẽ phải cạnh tranh về giá cả và thị 

trường với Trung Quốc trong thời gian tới khi đây cũng là những mặt hàng mà Trung 

Quốc có thế mạnh [6:80]. 

4.4.2. Đối với hai nước 

Sự phát triển kinh tế trong quan hệ giữa Hàn Quốc với Trung Quốc đem lại 

những lợi ích cho bản thân mỗi nước.  

4.4.2.1. Đối với Hàn Quốc 

a. Về an ninh – chính trị 

Đối với vấn đề chính trị - ngoại giao, 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”[4:104] 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, như đã trình bày, 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 cho quan hệ Hàn - Mỹ, Hàn - Nhật vượt qua một 

cây cầu không bao giờ trở lại được[38:69]. 

Về an ninh - quốc phòng, mối quan tâm lớn nhất với Hàn Quốc trong giai đoạn 

1992 đến 2012 đó là giải quyết vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như sự 
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ổn định của khu vực Đông Á để có thể tiếp tục phát triển quốc gia. Tuy nhiên, sự trỗi 

dậy và tham vọng của Trung Quốc trong khu vực cũng tác động không nhỏ tới các 

chính sách hòa bình của khu vực Đông Bắc Á. Hàn Quốc vừa là đối tác chiến lược 

của Trung Quốc trong khu vực, vừa phải có những chính sách khéo léo để kiềm chế 

những mâu thuẫn có thể phát sinh với Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền biển đảo 

cũng như các yếu tố quốc phòng khác là một điều không dễ thực hiện. Mặt khác, việc 

Hàn Quốc và Trung Quốc tạo ra được mối quan hệ vững mạnh lại khiến cho 

CHDCND Triều Tiên bị cô lập và có thể dẫn đến những sự xung đột và khủng hoảng 

khu vực không mong muốn từ phía CHDCND Triều Tiên. Chính vì vậy trong quan 

hệ quốc phòng an ninh giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, cả hai một mặt phải có sự hợp 

tác chặt chẽ, một mặt khác phải có sự kiềm chế lẫn nhau trong các vấn đề khu vực 

nhằm tránh tạo ra những xáo trộn, xung đột không cần thiết hoặc hết sức nguy hiểm. 

b. Về kinh tế 

Kể từ sau 2006, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Hàn 

Quốc do đó trong chiến lược quốc gia, Hàn Quốc xem Trung Quốc là một đối tác 

chiến lược chủ chốt đóng góp quan trọng cho sự thịnh vượng, phát triển và tăng 

trưởng ổn định của Hàn Quốc.  

Trung Quốc là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới với thị trường tiêu 

thụ khổng lồ nhiều tiềm năng 1,4 tỷ dân. Nhưng nền kinh tế Trung Quốc lại đang 

trong giai đoạn phát triển nên Trung Quốc rất cần tới công nghệ, nguyên nhiên liệu 

phục vụ sản suất nên Hàn Quốc có nhiều cơ hội để tận dụng, tranh thủ tăng cường 

các hoạt động trao đổi xúc tiến thương mại, đầu tư vào Trung Quốc vì Trung Quốc 

có lợi thế về địa lý cận kề, cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân công rẻ. Hai nước Hàn - 

Trung nếu có thể hoàn thành ký kết Hiệp định thương mại tự do song phương, đây sẽ 

là một dấu mốc quan trọng tác động rất lớn đến thương mại hai chiều, đặc biệt có ý 

nghĩa với Hàn Quốc, giúp Hàn Quốc có thể tiếp cận (tốt hơn) một thị trường khổng 

lồ của thế giới [6:77]. 

c. Về các lĩnh vực khác 

Cùng với quá trình phát triển quan hệ trên các lĩnh vực với Trung Quốc, các 

hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục, khoa học, du lịch ngày càng được tăng 

cường, văn hóa và đất nước Trung Quốc nhờ đó ngày càng được quảng bá rộng rãi ở 

Hàn Quốc. Ngược lại, cũng thông qua đó, văn hóa và con người Hàn Quốc cũng được 
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truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc, nếu Trung Quốc có các Học viện Khổng tử thì Hàn 

Quốc có nền công nghiệp giải trí phát triển hàng đầu thế giới. Với sự phát triển kinh 

tế nhanh chóng đã hình thành nên các siêu đô thị ở phía Đông Trung Quốc, nhờ các 

hoạt động trao đổi văn hóa, nghệ thuật giải trí và đặc biệt là tốc độ lan truyền nhanh 

chóng của mạng truyền thông, ngày nay “trào lưu Hàn Quốc” đang rất “nóng” và hấp 

dẫn giới trẻ ở các đô thị của Trung Quốc. Qua đó, Hàn Quốc có thể truyền đi các giá 

trị về văn hóa và con người Hàn Quốc, thúc đẩy cơ hội hợp tác trong lĩnh vực văn 

hóa giải trí đối với Trung Quốc. 

Tuy nhiên, gần đây làn sóng Hallyu thứ nhất (điện ảnh và những ngôi sao) của 

Hàn Quốc đang có xu hướng thoái trào ở Trung Quốc do nhiều nguyên nhân và Hàn 

Quốc phải thực hiện làn sóng thứ hai là âm nhạc.Nhưng liệu làn sóng Hallyu lần thứ 

hai này liệu sẽ phát triển được trong bao lâu? Và cho đến khi làn sóng này thoái trào, 

liệu người Hàn Quốc có thể tiếp tục một giai đoạn mới trong chiến lược “xuất khẩu 

văn hóa” của mình không? Đấy là câu hỏi được đặt ra rất khó có lời giải cho người 

Hàn Quốc. 

4.4.2.2. Đối với Trung Quốc 

a. Về an ninh – chính trị 

Đối với vấn đề chính trị - ngoại giao, những nỗ lực cải thiện, tăng cường hợp 

tác và phát triển quan hệ với Hàn Quốc nói chung và quan hệ chính trị - ngoại giao 

nói riêng đã đem lại cho Trung Quốc những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực 

vào sự trỗi dậy mạnh mẽ của quốc gia này. Với việc bình thường hóa quan hệ với 

Hàn Quốc, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước ở khu vực 

Đông Bắc Á, qua đó từng bước xác lập vai trò, ảnh hưởng tại khu vực chiến lược 

quan trọng này và tỏ ra không hề thua kém bất cứ cường quốc nào, kể cả Mỹ.  

Ngay sau khi quan hệ hai nước được nối lại, mối quan hệ chính trị không ngừng 

được cải thiện và phát triển theo hướng tốt đẹp hơn với các hoạt động ngoại giao hiệu 

quả thông qua việc mở rộng và tăng cường các cuộc thăm viếng cấp cao chính thức, 

hoạt động trao đổi đoàn các cấp cũng như sự giao lưu của nhân dân hai nước trên các 

lĩnh vực. Những hoạt động đó góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường 

lòng tin, kiểm soát tốt những bất đồng, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định 

của khu vực. Từ những kết quả đạt được trong quan hệ hai nước trong lĩnh vực chính 

trị - ngoại giao, sẽ mở đường cho các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực từ kinh tế, 
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an ninh, quốc phòng đến văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục. Hơn nữa, việc Hàn 

Quốc công khai thừa nhận chủ trương “một Trung Quốc” của Trung Quốc trong quan 

hệ với đảo Đài Loan21 đã góp một tiếng nói trong việc giúp Trung Quốc thực hiện 

mục tiêu thống nhất hòa bình hai bờ eo biển (trên góc độ thừa nhận tư cách quốc gia), 

làm suy giảm vai trò quốc tế của Đài Loan [6: 74]. 

Bên cạnh đó, mối quan hệ này cũng đặt ra cho Trung Quốc một số thách thức, 

khó khăn phải giải quyết như vấn đề bất đồng quan điểm liên quan đến sách giáo 

khoa, xung đột chủ quyền lãnh hải, sự nghi ngại về tham vọng của Trung Quốc từ 

một bộ phận người dân Hàn Quốc, cạnh tranh với Mỹ trong việc thúc đẩy quan hệ 

với Hàn Quốc… Mặt khác, khi 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 và đi xa hơn, sự coi trọng vai trò của Hàn Quốc trong quá trình phát triển quan 

hệ hai nước đã làm cho nước đồng minh truyền thống của Trung Quốc là CHDCND 

Triều 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. CHDCND 

Triều Tiên không chỉ phớt lờ trước những cảnh báo đến từ giới lãnh đạo 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 CHDCND 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. 

Trong 20 năm (1992 - 2012), 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 an ninh - quốc phòng, trong chiến lược trỗi dậy từng bước định vị vai trò của 

một cường quốc trên bàn cờ chính trị quốc tế, bên cạnh những thành công, Trung 

Quốc hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt với các nước lớn, đặc biệt 

 
21 Trong Tuyên bố chung thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Trung - Hàn, tại chuyến thăm chính 

thức tới Trung Quốc vào ngày 24/8/1992 của Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo đã công nhận chủ 

trương “một Trung Quốc” 
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là Mỹ với chiến lược “xoay trục” ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tăng cường 

phát triển quan hệ thương mại, đầu tư với Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ thu được những 

lợi ích từ khía cạnh chinh trị, an ninh vì khi tính tùy thuộc lẫn nhau ngày càng lớn 

trong quan hệ kinh tế hai nước, Hàn Quốc sẽ có những phản ứng chừng mực hơn. 

Ngoài ra, Trung Quốc không ngừng nỗ lực thúc đẩy vai trò trung gian của mình trong 

các cơ chế đàm phán về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên để tìm giải pháp 

hòa bình hai miền Nam Bắc, qua đó tranh thủ được sự ủng hộ và tin tưởng hơn từ 

phía Hàn Quốc.  

Tuy nhiên, nghịch lý là khi quan hệ Hàn - Trung càng phát triển, nguy cơ xung 

đột giữa hai nước càng giảm đi thì ngược lại Trung Quốc sẽ khó có thể tạo được sự 

tin tưởng từ phía CHDCND Triều Tiên. Và cả Hàn Quốc cũng như Trung Quốc cũng 

chưa đề xuất được một chính sách cụ thể nhằm cân đối lợi ích của ba nước Hàn - 

Trung - Triều. Lấy một dẫn chứng cho vấn đề này: Khi xảy ra sự cố đắm tàu Cheonan 

của Hàn Quốc và vụ đấu pháo ở đảo Yeonpyeong trong năm 2010 đều liên quan đến 

CHDCND Triều Tiên nhưng phía Trung Quốc không chủ động gửi lời chia buồn đến 

các nạn nhân Hàn Quốc, không công nhận kết quả điều tra quốc tế của các chuyên 

gia phương Tây, mà lại đứng ra tiếp đón Chủ tịch Kim Jong-il của CHDCND Triều 

Tiên tại Thủ đô Bắc Kinh chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Lee Myung-bak đến Thượng 

Hải. Rõ ràng, nếu như Trung Quốc không xử lý tốt mối quan hệ với hai miền thì rất 

dễ dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh khu vực [6:76]. 

b. Về kinh tế 

Những nỗ lực cải thiện, tăng cường hợp tác và phát triển quan hệ kinh tế với 

Hàn Quốc và sự tăng trưởng vượt bậc trong công cuộc cải cách kinh tế mỗi nước đã 

tạo ra một sự bùng nổ chưa từng có trong kết quả trao đổi thương mại và xúc tiến đầu 

tư giữa hai nước, song bên cạnh đó, cũng đặt ra cho Trung Quốc một số vấn đề thách 

thức phải đối mặt. 

Một trong những thành công lớn nhất và cũng là trụ cột chính của Trung Quốc 

trong chiến lược phát triển quan hệ với Hàn Quốc chính là quan hệ thương mại hai 

chiều, đặc biệt, trong giai đoạn đầu của quan hệ song phương, khi Trung Quốc mới 

chỉ bắt đầu bước vào quá trình hội nhập quốc tế, trình độ sản xuất, khoa học và công 

nghệ còn thấp kém so với Hàn Quốc - quốc gia đồng minh chiến lược của Mỹ, có nền 

kinh tế công nghiệp phát triển, trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến. Việc gia tăng 
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phát triển quan hệ thương mại với nước láng giềng Hàn Quốc đã giúp cho Trung 

Quốc tận dụng được nguồn lực về vốn, khoa học và công nghệ tiên tiến thông qua làn 

sóng đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Trung Quốc. Tính đến cuối năm 

2013, tổng số vốn đầu tư thực tế tích lũy của Hàn Quốc vào Trung Quốc đạt 55,95 tỷ 

USD, là nước có nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 3 của Trung Quốc và 

Trung Quốc trở thành nước nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Hàn 

Quốc [201]. Ngoài ra, Hàn Quốc đã ký kết các FTA với Mỹ22 và EU, những thị trường 

lớn hàng đầu thế giới với trình độ khoa học và công nghệ hiện đại, điều này đồng 

nghĩa với việc Trung Quốc sẽ tận dụng được thị trường rộng lớn để đi ra thế giới 

nhanh hơn qua quan hệ thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác với Hàn Quốc, nhất 

là trong bối cảnh mới khi FTA Hàn Quốc – Trung Quốc chính thức có hiệu lực. 

c. Về các lĩnh vực khác 

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước, Trung Quốc nỗ lực 

quảng bá hình ảnh của mình đến với đất nước, con người Hàn Quốc. Do sự tương 

đồng về văn hóa, đặc biệt Hàn Quốc chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa 

trải qua nhiều thời kỳ lịch sử và trên nhiều phương diện, khía cạnh của đời sống xã 

hội (như yếu tố Khổng giáo, phong tục, tập quán…) từ xa xưa cho đến ngày nay, điều 

này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho văn hóa Trung Quốc trong việc xâm nhập vào 

Hàn Quốc. Rõ ràng, văn hóa là một kênh giao lưu quảng bá hình ảnh đất nước, giúp 

tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin khá hiệu quả của Trung Quốc trong 

quan hệ hợp tác với nước “đồng văn” Hàn Quốc. Tuy vậy, sự tràn ngập của làn sóng 

Hallyu tại Trung Quốc bên cạnh những ảnh hưởng, tác động tích cực xét từ nhiều 

khía cạnh cũng đặt ra cho nhà cầm quyền Trung Quốc những vấn đề cần giải quyết ở 

góc độ hội nhập quốc tế và hội nhập quốc tế về văn hóa. 

 

Tiểu kết chương 4 

Xuyên suốt hai thập kỉ kể từ khi Hàn Quốc và Trung Quốc bình thường hóa 

quan hệ ngoại giao (1992 – 2012), quan hệ song phương đã có những bước phát triển 

vượt bậc trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế và chính trị. Nhìn vào những 

 
22Hai nước Hàn Quốc và Mỹ đã đàm phán và đi đến ký kết “Hiệp định thương mại tự do Mỹ - 

Hàn”, và chính thức có hiệu lực vào ngày 15/3/2012. 
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gì đã trải qua trong hơn 20 năm, chúng ta có thể thấy rằng, quan hệ Hàn Quốc – Trung 

Quốc được tạo nên dựa trên một sự liên kết có tính mật thiết và sống còn với nhau 

nhưng đồng thời vẫn còn đó những nhân tố, yếu tố gây thách thức đối với sự phát 

triển lâu dài của Hàn Quốc và Trung Quốc từ bên trong cũng như bên ngoài. 

Trong các thành tựu mà cả hai đã đạt được, những thành tựu đạt được về mặt 

kinh tế là động lực to lớn thúc đẩy cho quan hệ song phương ngày càng bền chặt và 

cùng nhau hợp tác phát triển, song lĩnh vực mang tính then chốt nhất cho quan hệ 

giữa Hàn Quốc – Trung Quốc vẫn là lĩnh vực chính trị và ngoại giao, bởi lẽ nó mang 

tính nền tảng cho định hướng phát triển quan hệ và chính sách ngoại giao song 

phương, đồng thời cũng cho thấy được những bước tiến quan trọng trong quan hệ 

song phương. Năm 2008, việc trở thành “đối tác hợp tác chiến lược” của nhau đã 

đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung 

Quốc.  

Bên cạnh những thành tựu to lớn mà Hàn Quốc và Trung Quốc đã đạt được 

trong những năm đầu của thế kỉ XXI, quan hệ Hàn - Trung cũng gặp không ít các khó 

khăn, hạn chế tác động chung tới tiến trình phát triển và sự ổn định lâu dài của quan 

hệ song phương. Những hạn chế này đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau từ những 

vấn đề trong quá khứ cho đến các yếu tố bên ngoài như các mối quan hệ đa phương 

trong khu vực giữa Hàn Quốc – Trung Quốc và các quốc gia như Mỹ, Triều Tiên và 

Nhật Bản… nhìn chung điều này đã tạo ra một đặc điểm riêng biệt cho quan hệ Hàn 

Quốc – Trung Quốc có sự khác biệt với nhiều mối quan hệ khác trong khu vực, cũng 

như trên thế giới. Một mặt, quan hệ song phương ngày càng có sự liên kết chặt chẽ 

nhưng đôi khi lại có thể nguội lạnh bởi những xung đột căng thẳng giữa hai bên, hoặc 

vì các vấn đề trong khu vực. Ngày nay, cùng với sự phát triển của hai quốc gia, quan 

hệ Hàn Quốc – Trung Quốc đã trở thành một cặp quan hệ có tác động và ảnh hưởng 

lớn tới khu vực và cả thế giới sánh ngang với các cặp quan hệ song phương chủ đạo 

trong khu vực Đông Á trước đây. 

 Tóm lại, với những gì đã làm được trong giai đoạn 1992 – 2012, quan hệ Hàn 

– Trung là một trong những mối quan hệ cần được nghiên cứu và đánh giá đầy đủ 

hơn, chi tiết hơn để từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học quan trọng trong 

chính sách ngoại giao cũng như bài học đối với Việt Nam trong các mối quan hệ quốc 

tế.  
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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 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 phàn thúc 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 
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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 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 ở top đầu của 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 
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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 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 

trênbán 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. 
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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, 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 
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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 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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A. Bảng biểu 

 

Bảng 1. Bảng hệ thống chữ cái Hangul  

(Nguồn: http://mymariamargareta.blogspot.com/2011/03/hangul.html, truy xuất ngày 15/06/2019) 
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Bảng 2. Các thị Trường xuất khẩu chính của Hàn Quốc từ 1992- 2008 

Theo tỉ lệ phần trăm %) 

1992  2000 2008 

USA             23,6 USA             21,8 China            21,7 

Japan            15,1 Japan             11,9 USA            11,0 

Hong Kong        7,7 China            10,7 Japan            6,7 

Singapore         4,2 Hong Kong        6,2 Hong Kong       4,7 

Germany          3,8 Taiwan           4,7 Singapore         3,9 

China            3,5 Singapore         3,3 Taiwan           2,7 

Top6             57,9  Top 6             58,6 Top 6             50,6 

Nguồn : KITA (Korea International Trade Association)- Hiệp hội đầu tư và 

trao đổi thương mại Hàn Quốc 

 

Bảng 3. Giới thiệu ngắn gọn giá trị kinh tế mối quan hệ Trung Quốc – Hàn 

Quốc từ 1992 -2010. (đơn vị : 0.1 Tỷ USD) 

Năm 
Tổng giá trị trao 

đổi 

Trung Quốc 

Xuất khẩu 

sang Hàn Quốc 

Trung Quốc 

Nhập khẩu từ 

Hàn Quốc 

Tổng 

kim 

ngạch 

1990 37 
không có số 

liệu 
22.7 

không 

có số 

liệu 

14.3 

không 

có số 

liệu 

8.4 

1991 32.4 -12.40% 21.8 -4.00% 10.7 -25.20% 11.1 

1992 50.3  55.20% 24.1 10.60% 26.2 144.90% -2.1 

1993 82.2  63.40% 28.6 18.70% 53.1 102.70% -24.5 

1994 117.2  42.60% 44 53.80% 73.2 37.90% -29.2 

1995 169.9  45.00% 66.9 52.00% 102.9 40.60% -36 

1996 199.9  17.70% 75.1 12.30% 124.8 21.30% -49.7 

1997 240  20.10% 91.2 21.40% 149.3 19.60% -58.1 

1998 212.6 - 11.40% 62.3 -31.7% 150 0.50% -87.7 



 

III 
 

1999 250.4 17.80% 78.1 25.40% 172.3 14.90% -94.2 

2000 345 37.80% 112.9 44.60% 232.1 34.70% -119.2 

2001 359.1 4.10% 125.2 10.90% 233.9 0.80% -108.7 

2002 440.7 22.70% 155 23.80% 285.7 22.10% -130.7 

2003 632.3 43.50% 201 29.70% 431.3 51.00% -230.3 

2004 900.7 42.40% 278.2 38.40% 622.5 44.30% -344.3 

2005 1119.3 24.30% 351.1 26.20% 768.2 23.40% -417.1 

2006 1343.1 20.00% 455.3 29.70% 897.8 16.90% -442.5 

2007 1599 19.10% 561.4 23.30% 1037.6 15.60% -476.2 

2008 1861.1 16.40% 739.5 31.70% 1121.6 8.10% -382.1 

2009 1562.3 -16.10% 536.8 -27.4% 1025.5 -8.60% -488.7 

2010 2071.7 32.60% 687.7 28.10% 1384 35.00% -696.3 

Nguồn : Bộ Thương mại Trung Quốc (Ministry of commerce China) 

 

Bảng 4 : Thương mại song phương trong lĩnh vực dịch vụ giữa Hàn Quốc và 

Trung Quốc (2000-2008, tỷ USD) 

Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tổng giá 

trị  

4.255  4.586  6.028  7.400  9.987  12.127  14.302  17.926  22.547  

Nhập 

khẩu 

2.307  2.432  3.514  3.762  4.959  6.402  7.577  8.952  10.278  

Xuất 

khẩu 

1.948  2.154  2.514  3.638  5.028  5.725  6.725  8.974  12.269  

Nguồn:Cơ sỡ dữ liệu thống kê của Liên Hợp Quốc : 

http://unstats.un.org/unsd/ServiceTrade 

 

 

Bảng 5. Nguồn vốn FDI (vốn trực tiếp) từ Trung Quốc đến Hàn Quốc2000 -2009 

(Đơn vị : triệu USD) 

 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 Tổng 

Giá trị  76 249 1,165 1,165 385 336 161 2,676 
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Số dự án -1,165 -442 -596 -334 -364 -389 -538 -6,515 

Nguồn :Bộ tri thức kinh tế Trung Quốc (Ministry of knowledge economic China) 

 

Bảng6: Nhóm 10 sản phẩm trao đổi nhiều nhất giữa hai nước Trung Quốc và 

Hàn Quốc (Nguồn – Bộ thương mại Trung Quốc) 
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Bảng 7 Những cột mốc đáng nhớ trong mối quan hệ hai nước từ 1990 -2012 

15 -09 

1990 

Trung Quốc và Hàn Quốc có cuộc gặp đầu tiên về việc liên kết khu 

vực Uy Hải (Weihai), Trung Quốc và Inchơn, Hàn Quốc. 

30 -01- 

1991 

Cục xú tiến Thương mại – Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) thiết lập 

văn phòng đại diện ở Bắc Kinh, và Phòng Quốc Tế Thương mại 

Trung Quốc (CCOIC) mở văn phòng đại diện tại Seoul. 

24–08-

1992 

Trung Quốc và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. 

Cả hai cùng thiết lập Đại sứ quán tại thủ đô nước bạn 

30-09-1992 Hàn Quốc, Trung Quốc kí các hiệp định “Hiệp Định thương mại” & 

“Hiệp định bảo hộ lẫn nhau” “Hiệp định thành lập Ủy ban hỗn hợp 

kinh tế, thương mại và công nghệ hợp tác” 

26,29-03-

1994 

Tổng Thống Hàn Quốc, Kim Young – Sam thăm Trung Quốc và tổ 

chức hội nghị thưởng đỉnh song phước “dịch vụ hàng không” và 

“hiệp định về thành lập Ủy ban hợp tác” 

17-11-1995 Chủ tịch nước Trung Quốc, Giang Trạch Dân thăm Hàn Quốc và tổ 

chức hội nghị thượng đỉnh, ký kết “hiệp định về phát triển kinh tế 

nợ, quỹ hợp tác” 

24 -11- 

1996 

Chủ tịch nước Giang Trạch Dân và Tổng thống Hàn Quốc Kim 

Young – Sam gặp nhau tại cuộc họp bên lề APEC ở Philippines. 

24-11-1997 Trung Quốc hứa giúp đỡ Hàn Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài 

chính bằng cách không phá giá đồng Nhân Dân Tệ. 

14-11-1998 Tổng Thống Hàn Quốc Kim Dae-Jung thăm Trung Quốc và hội 

đàm với chủ tịch nước Giang Trạch Dân, về một kế hoạch “xây 

dựng một liên minh hợp tác thế kỷ XXI” 

28-11-1999 Tổng Thống Hàn Quốc, Kim Dae – Jung tổ chức cuộc đàm phán về 

các vấn đề kinh tế với bộ trưởng bộ ngoại giao Trung Quốc bên lề 

của cuộc họp ASEAN +3 

31-07-2000 Trung Quốc kí “Hiệp định về thương mại Garlic” 
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03-08-2000 Chính phủ Trung Quốc – Hàn QUốc kí một hiệp ước về khu vực 

đánh bắt cá thương mại. 

21-04-2001 Trung Quốc và Hàn Quốc kí “Bản ghi nhớ của hiệp định thương 

mại Garlic”, 

24-04-2001 Kết thúc tranh chấp Garlic giữa hai nước 

05-11-2001 Trung Quốc và Hàn Quốc kí hiệp định về việc thành lập “Ủy ban 

hợp tác đầu tư”. 

28,29-03-

2002 

Trung Quốc, Hàn Quốc chào mừng kỉ niệm 10 năm  

07,10-07-

2003 

Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun thăm Bắc Kinh và Thượng 

Hải cho lần đầu tiên của mình với chủ tịch Hồ Cẩm Đào, hứa hẹn 

xây dựng đầy đủ các hợp tác. 

10-05-2003 Bộ Thương mại Hàn Quốc thông báo rằng Trung Quốc đã trở thành 

thị trường số 1 của Hàn Quốc. 

12 -05 -

2004 

Hàn Quốc và Trung Quốc đàm phán về việc mở cửa thị trường gạo 

theo yêu cầu của WTO. 

15-05-2004 Bổ Trưởng tài chính 3 nước, Trung- Hàn –Nhật gặp nhau bên lên 

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Seoul, để tăng cường thảo 

luận khu vực, biện pháp hợp tác tài chính. 

19-11-2004 Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, gặp Tổng thống Hàn Quốc tại hội nghị 

APEC đề nghị nghiên cứu khả năng liên kết FTA song phương, 

biến Trung Quốc thành nước có thương mại hàng đầu đối với Hàn 

Quốc. 

21,23-06-

2005 

Trung Quốc va Hàn Quốc thành lập một tổ chức phi chính phủ để 

nghiên cứu tính khả thỉ của việc hình thành khu vực tự do thương 

mại giữa hai nước (FTA). 

10-08-2005 Ngân hàng Trung Quốc thông báo đồng Won trở thành một trong 

những đồng tiên đuợc sử dụng để định giá đồng Nhân Dân Tệ 

28-08-2006 Trung Quốc và Hàn Quốc đồng ý tăng cường hợp tác về công nghệ. 

17-11-2006 Bộ trưởng Bộ Thương mại Bạc Hy Lai Trung Quốc đã đồng ý về 

một đề án thành lập FTA giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. 
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07-02-2007 Trung Quốc và Hàn Quốc ký thỏa thuận tích cực thúc đẩy thành lập 

hệ thống quản lý điện tử.Công nghiệp Hàn Quốc-Trung Quốc-Nhật 

Bản đầu tiên hội chợ được tổ chức tại Seoul để thúc đẩy công 

nghiệp thương mại và trao đổi. 

24-08-2007 Kỷ niệm 15 năm bình thường hóa mối quan hệ 

07-09-2007 Bổ sung các hiệp định nhằm khuyến khích đầu tư vào cả hai nước. 

19-02-2008 Bộ Thương mại, Công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc thông báo 

rằng chính phủ sẽ giúp cho các nhà đầu tư Hàn Quốc rút vốn về 

nước. 

27,30-05-

2008 

Tổng thống Ro Moo-Hyung có cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc. 

Họ chấp nhận một biện pháp về đối tác chiến lươc 

08-2008 Tổng thống Lee Myung-bak tham dự lễ khai mạc Olympic Bắc 

Kinh và hội đàm với chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Hai bên nhất trí thúc 

đẩy toàn diện “Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược” và tổ chức đối 

thoại chiến lược cấp cao Hàn – Trung định kì 

03-07-2009 Bộ Trưởng bộ Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tại phiên 

họp quốc hội Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường hợp tác Trung 

Quốc – Nhật bản – Hàn Quốc. 

01-04-2009 Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Lee Myung –Bak gặp nhau 

tại cuộc họp G-20, đã đồng ý việc chấp nhận “các sản phẩm công 

nghệ cao của Hàn Quốc được xuất hiện tại Bắc Kinh" 

04-2011 Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwan-sik đã tới Bắc Kinh trong chuyến 

thăm chính thức Trung Quốc, tại đây ông đã được thủ tướng Trung 

Quốc Ôn Gia Bảo tiếp đón thân mật 

01-2012 Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã tới Bắc Kinh bắt đầu 

chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 2 của mình trong 3 ngày theo lời 

mời của chủ tịch Hồ Cẩm Đào. 

24-08-2012 Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, và Bộ trưởng Ngoại 

giao Yang Jiechi, và Chủ tịch Lee Myung-bak, Thủ tướng Kim 

Hwang-sik, và Bộ trưởng Ngoại giao Kim Sung-hwan, trao đổi 
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thông điệp để kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Hàn Quốc – 

Trung Quốc. 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả với thông tin từ Tân Hoa Xã, Trung Quốc và 

Yonhap News Agency, Hàn Quốc và website: cc.pacforum.org/relations/china-

korea/?frommo=1&fromyr=1992&tomo=12&toyr=2012&pt=date 

 

Bảng 10. Nhóm 10 sản phẩm xuất khẩu lớn nhất từ Hàn Quốc đến Trung Quốc 

(1992 và 2011) 

Nhóm 10 sản phẩm xuất khẩu nhiều 

nhất từ Hàn Quốc sang Trung Quốc 

năm 1992 

Nhóm 10 sản phẩm xuất khẩu nhiều 

nhất từ Hàn Quốc sang Trung Quốc 

năm 2011 

Mã Tên mặt hàng Giá trị 

(triệu đô) 

Mã Tên mặt hàng Giá trị 

(triệu đô) 

Tổng 2654 Tổng 134185 

613 Thép tấm 420 836 Tấm màn hình và 

cảm biến 

20,292 

214 Nhựa tổng hợp 299 831 Chất bán dẫn 15777 

612 Thanh và dây thép 235 133 Sản phẩm xăng dầu 10995 

331 Da 141 214 Nhựa tổng hợp 7382 

411 Sợi tổng hợp 130 213 Nguyên liệu tổng 

hợp hóa dầu 

4540 

434 Vải sợi tổng hợp 98 742 Thành phần trong 

điện thoại thông 

minh 

4401 

525 Sản phẩm từ giấy 90 812 Thiết bị thông tin 

không dây 

4277 

721 Máy móc tổng hợp 

và hóa chất 

76 212 Nguyên liệu trung 

gian hóa dầu 

3806 

133 Sản phẩm xăng dầu 74 613 Thép tấm 3671 

219 Sản phẩm tổng hợp 

và hóa chất (khác) 

69 211 Dầu nền 3240 
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Ghi chú: Mã số MTI với 3 số 

Nguồn: Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA- The Korea International Trade 

Association) 

 

  

Bảng 11 - Trao đổi thương mại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc từ năm 1990 đến 

năm 2012 

(Nguồn: Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA – Korea International Trade 

Asscociation - http://www.kita.org/) 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1 

TUYÊN BỐ CHUNG TRUNG QUỐC - HÀN QUỐC NĂM 2003 

Nhân dịp Tổng thống Hàn Quốc Rô Mu Hiên thăm hữu nghị chính thức Trung 

Quốc, ngày 08 tháng 07 hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung, 

dưới đây là nội dung chính của tuyên bố: 

1. Nhận lời mời của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Tổng 

thống Hàn Quốc Rô Mu Hiên đã tiến hành chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ 

ngày 07 đến 10 tháng 7. Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Tổng thống Rô Mu 

Hiên đã hội đàm với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang 

Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Phó Chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng. Trong hội đàm, 

hai bên đã đi sâu và trao đổi ý kiến, đã đạt được nhận thức chung rộng rãi về một loạt 

những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. 

2. Lãnh đạo hai nước Trung - Hàn đã đánh giá và tổng kết một cách toàn 

diện tình hình phát triển quan hệ láng giềng hợp tác hữu hảo hai nước trong 11 năm 

qua; hai bên bày tỏ hài lòng về những thành tựu đã đạt được trong sự hợp tác trên các 

lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa…, cho rằng điều này không chỉ mang lại 

lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước mà cũng góp phần cống hiến quan trọng cho việc 

thúc đẩy hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực. 

Lãnh đạo hai nước nhất trí và tuyên bố trên cơ sở nguyên tắc Hiến chương Liên 

hợp quốc, tinh thần của Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao Trung - Hàn và 

mối quan hệ đối tác hợp tác hiện tại có giữa hai nước, hướng tới tương lai, xây dựng 

mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Trung - Hàn. 

3. Hai bên đã giới thiệu tình hình trong nước và chính sách đối ngoại của 

nước mình. Phía Trung Quốc đánh giá cao những cố gắng tích cực của chính phủ 

Hàn Quốc nhằm phát triển kinh tế, thúc đẩy hòa bình và phồn vinh bán đảo Triều 

Tiên và khu vực. Phía Hàn Quốc ca ngợi những thành tựu mà Chính phủ Trung Quốc 

đã đạt được trong việc thúc đẩy cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa, đánh giá 

cao phương châm ngoại giao láng giềng “hữu hảo với láng giềng, coi láng giềng là 

bạn” mà Trung Quốc thực hiện. 
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4. Hai bên nhất trí cho rằng nên bảo vệ hòa bình và ổn định bán đảo Triều 

Tiên, bảo đảm địa vị phi hạt nhân hóa của bán đảo Triều Tiên, tin tưởng chắc chắn 

rằng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên có thể thông qua đối thoại hòa bình giải quyết. 

Hai bên cho rằng cuộc “Hội đàm Bắc Kinh” tháng 04 vừa qua là bổ ích. 

Phía Trung Quốc chủ trương an ninh của Triều Tiên cần được quan tâm giải 

quyết. Phía Hàn Quốc nhấn mạnh vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cần dùng phương 

thức có thể nghiệm chứng và không thể đảo ngược để giải quyết toàn diện. 

Phía Hàn Quốc tán thành và ủng hộ những cố gắng của phía Trung Quốc đưa 

ra nhằm thúc đẩy “Hội đàm Bắc Kinh”. Hai bên hy vọng xu thế hội đàm được bắt đầu 

bằng “Hội đàm Bắc Kinh” sẽ được tiếp tục, làm cho cục diện phát triển theo hướng 

tích cực. Phía Trung Quốc đánh giá cao những biện pháp tích cực của Hàn Quốc 

nhằm cải thiện quan hệ Nam - Bắc, làm dịu cục diện căng thẳng, ủng hộ Hàn Quốc 

phát huy tác dụng có tính xây dựng với tư cách là một bên trong công việc của bán 

đảo Triều Tiên. Hai bên đồng ý tăng cường điều hòa và hợp tác hơn nữa trong vấn đề 

bán đảo Triều Tiên. 

5. Hai bên nhắc lại thế giới chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan là một bộ 

phận không thể chia cắt của lãnh thổ Trung Quốc. Phía Hàn Quốc nhắc lại Chính 

phủ nước CHND Trung Hoa là chính quyền hợp pháp duy nhất đại diện cho Trung 

Quốc, Hàn Quốc sẽ tiếp tục kiên trì lập trường “một Trung Quốc”. 

6. Hai bên cho rằng việc trao đổi cấp cao hai nước và giao lưu chính phủ, 

Quốc hội, chính đảng…hai nước là có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy hợp 

tác toàn diện hai nước. Để thực hiện điều này, hai bên sẽ tăng cường thăm viếng và 

gặp gỡ có tính thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước, mở rộng và hoàn thiện cơ chế 

hợp tác và đối thoại. 

7. Hai bên cho rằng việc mở rộng và đi sâu hợp tác kinh tế mậu dịch là phù 

hợp với lợi ích chung, có lợi cho sự phát triển chung của hai nước. Hai bên đồng ý 

thành lập tiểu ban hỗn hợp song phương để nghiên cứu quy hoạch hợp tác kinh tế 

mậu dịch giữa hai nước. 

8. Hai bên đồng ý cố gắng mở ra lĩnh vực hợp tác và phương thức hợp tác 

mới, thăm dò mối quan hệ hợp tác kinh tế hướng tới tương lai. Hai bên đồng ý tăng 

cường hợp tác bảo vệ môi trường và những lĩnh vực thuộc ngành bảo vệ môi trường. 

Phía Hàn Quốc bày tỏ tích cực ủng hộ Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 và Triển 
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lãm thế giới tổ chức ở Thượng Hải năm 2010 và kế hoạch phát triển miền Tây Trung 

Quốc. 

9. Hai bên cho rằng, hoạt động “Năm giao lưu Trung - Hàn 2002” đã thành 

công, đồng ý trên cơ sở này nghiên cứu hàng năm tổ chức “Festival giao lưu Trung - 

Hàn”. Tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác giữa các ngành văn hóa. Mở rộng hơn 

nữa sự giao lưu trên các lĩnh vực giáo dục, thể dục thể thao, báo chí…và giao lưu 

giữa các đoàn thể, các tỉnh hai nước. Hai bên đồng ý mở rộng hợp tác trên lĩnh vực 

lãnh sự, tư pháp, hàng không, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm… 

Hai bên bày tỏ hoan nghênh việc hai nước ký kết “Hiệp định giúp đỡ tư pháp 

dân sự và thương mại Trung - Hàn”, “Hợp tác Trung - Hàn về đánh giá tiêu chuẩn 

hóa và hợp quy hoạch”, “Bị vong lục hợp tác khoa học kỹ thuật công trình giữa Viện 

công trình hai nước”. 

10. Hai bên đồng ý cố gắng thúc đẩy tiến trình hợp tác khu vực đang nổi 

lên ở châu Á - Thái Bình Dương; ủng hộ việc mở rộng và đi sâu hợp tác Đông Á 

lấy ASEAN và Trung - Nhật - Hàn làm cơ sở, góp phần cống hiến cho hòa bình, phồn 

vinh khu vực. Hai bên cho rằng việc tăng cường hợp tác Trung - Nhật - Hàn là có lợi 

cho việc thúc đẩy hợp tác Đông Á. 

Hai bên đồng ý tăng cường điều hòa và hợp tác trong các công việc khu vực 

và quốc tế như ở Liên hợp quốc, WTO, APEC, ASEM…và tiến hành hợp tác chặt 

chẽ nhằm tổ chức thành công Hội nghị phi chính thức giữa các nhà lãnh đạo APEC 

tổ chức ở Hàn Quốc năm 2005. 

Hai bên đồng ý tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực an ninh phi truyền thống 

như phòng chống ma túy, khủng bố, tội phạm kinh tế, cướp biển, tội phạm khoa học 

- kỹ thuật cao. 

11. Hai bên bày tỏ hài lòng về thành quả tích cực mà chuyến thăm của 

Tổng thống Rô Mu Hiên đã giành được. Tổng thống Rô Mu Hiên bày tỏ cảm ơn về 

sự đón tiếp nhiệt tình của phía Trung Quốc và mời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thăm Hàn 

Quốc vào lúc thích hợp. 

(Nguồn: TTXVN, Tài liệu tham khảo đặc biệt, ngày 12 tháng 7 năm 2003)   
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PHỤ LỤC 2 

HÀN QUỐC VÀ TRUNG QUỐC KÝ HIỆP ĐỊNH TẠM THỜI VỀ 

ĐÁNH CÁ 

 

Ngày 11 tháng 11 năm 1998, sau bốn ngày đàm phán ở Bắc Kinh, Hàn Quốc 

và Trung Quốc đã ký một hiệp định tạm thời cho đến khi đạt được một thỏa thuận 

cuối cùng giữa hai nước về Khu vực kinh tế độc quyền (EEZ) theo Công ước Liên 

hợp quốc về luật hàng hải. 

Việc ký hiệp định tạm thời này đã kết thúc 19 vòng đàm phán giữa Bắc Kinh 

và Seoul bắt đầu từ tháng 12 năm 1993 để đạt được một sự dàn xếp mới trong lĩnh 

vực đánh cá. 

Theo hiệp định này, các khu vực đánh cá sẽ được phân chia thành khu vực độc 

quyền, khu vực tạm thời và khu vực chuyển tiếp. 

Hàn Quốc và Trung Quốc có một khu vực độc quyền rộng 60 hải lý mà các 

nước ven biển được độc quyền đánh bắt cá trong khu vực này. Trong khi đó, tàu 

thuyền đánh cá của cả hai nước được phép đánh bắt cá ở khu vực tạm thời “cùng kiểm 

soát”. 

Nằm giữa khu vực độc quyền và khu vực tạm thời là khu vực chuyển tiếp 20 

hải lý sẽ chuyển thành khu vực độc quyền sau 4 năm. 

Hiệp định cũng bao gồm việc kiểm soát các hoạt động đánh bắt cá, bảo vệ các 

nguồn tài nguyên biển và thành lập một Ủy ban đánh cá chung. Ủy ban này sẽ giám 

sát hoạt động của các tàu thuyền ở những khu vực chuyển tiếp để bảo vệ các nguồn 

tài nguyên biển và cân đối các hoạt động đánh bắt các của cả hai bên. 

(Nguồn: TTXVN, Tin kinh tế, ngày 14 tháng 11 năm 1998)  
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PHỤ LỤC 4 

张鑫森,中国发展与中韩关系：明天更美好 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG QUỐC VÀ MỐI QUAN HỆ TRUNG QUỐC 

– HÀN QUỐC: NGÀY MAI TỐT ĐẸP HƠN 

(Bài phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Trương Hâm Sâm ở Đại học 

Hàn Quốc năm 2013) 

 

Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh, 

 Chào buổi trưa! 

 Tôi rất vui khi được đến trường Đại học nổi tiếng Hàn Quốc trong tiết trời đầu 

thu đẹp đẽ để gặp gỡ các thầy cô giáo và các bạn sinh viên. Kể từ khi tôi trở thành 

đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc vào năm 2010, tôi đã đến nhiều trường cao đẳng và 

đại học để giao lưu rộng rãi với các bạn trẻ mỗi năm. Tuổi trẻ là tương lai, là hy vọng 

của đất nước, của dân tộc, mỗi khi bước vào giữa các em lại cảm nhận được sức sống 

sôi nổi, cảm giác như được trở lại thời trai trẻ. Các bạn trẻ cũng là những người tiếp 

nối mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước, từ những tràng pháo tay nồng 

nhiệt và ánh mắt chân thành của các bạn, tôi nhìn thấy một tương lai tươi sáng cho 

quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc 

 Tình hữu nghị Trung Quốc - Hàn Quốc đã kéo dài hàng nghìn năm và có lịch 

sử lâu đời. Đã 21 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 

1992. Tuổi học trò như ai cũng có mặt tại đây, làm ăn phát đạt, thịnh vượng. Về chính 

trị, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, sự hiểu biết và tin cậy 

lẫn nhau không ngừng được tăng cường, liên lạc và phối hợp chặt chẽ trong các vấn 

đề quốc tế và khu vực được duy trì, lợi ích chung không ngừng được mở rộng. Về 

kinh tế - thương mại, năm ngoái kim ngạch thương mại song phương đạt 256,3 tỷ 

USD, tăng hơn 50 lần so với thời điểm bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao. Vị thế 

của Trung Quốc với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường xuất khẩu lớn 

nhất, nguồn nhập khẩu lớn nhất và điểm đến đầu tư lớn nhất của Hàn Quốc ngày càng 

trở nên ổn định. Về mặt nhân văn, giao lưu văn hóa, giáo dục, nghệ thuật giữa hai 
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nước đang diễn ra sôi nổi, “Làn sóng Hàn Quốc” và “Hanfeng” đã tạo nên một làn 

sóng cuồng nhiệt trong nhân dân hai nước, đặc biệt là giới trẻ. Dân số thường trú của 

Trung Quốc và Hàn Quốc tại đất nước của nhau là hơn 700.000 người, số lượng trao 

đổi nhân sự hàng năm đã vượt quá 7 triệu người. Hàng tuần có 850 chuyến bay đến 

và đi từ các thành phố lớn của hai nước. Cả hai bên có 7 khoảng 100.000 sinh viên 

đang học tập tại đất nước của nhau, đứng đầu về số lượng sinh viên nước ngoài của 

nước kia. Mỗi khi tôi phát biểu tại một trường đại học Hàn Quốc, tôi có thể tìm thấy 

nhiều sinh viên Trung Quốc trong khán giả. Đại học Hàn Quốc là trường đại học 

trọng điểm được chú ý nhiều ở Hàn Quốc, đồng thời cũng là cơ sở đào tạo bậc cao 

mà sinh viên Trung Quốc khao khát. Ngày nay có rất nhiều sinh viên Trung Quốc 

đến đây phải không?! 

 Nói đến quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc, người ta không thể không nhắc đến 

chuyến thăm cấp nhà nước thành công tốt đẹp tới Trung Quốc của Tổng thống Hàn 

Quốc Park Geun-hye cách đây không lâu. Tôi may mắn được đồng hành cùng chuyến 

thăm này trong suốt chuyến thăm, được lắng nghe những chia sẻ sâu sắc của Lãnh 

đạo hai nước về sự phát triển hơn nữa của quan hệ song phương, được chứng kiến 

những tương tác thân tình, nồng ấm giữa Tổng thống Park Geun-hye với đoàn và các 

cấp. của cuộc sống ở Trung Quốc, và cảm thấy sự phát triển sâu sắc của mối quan hệ 

giữa hai nước. Nền tảng và triển vọng rộng lớn. Sau khi trở về Hàn Quốc, tôi đã nói 

với đồng nghiệp và bạn bè của mình nhiều lần về chuyện vụn vặt này: Tổng thống 

Park Geun-hye đã đến thăm các Chiến binh đất nung và Ngựa của Tần Thủy Hoàng 

ở Tây An. Sau khi ra khỏi phòng triển lãm, ông đã được người Trung Quốc nhận ra. 

du khách xếp hàng chờ vào tham quan. Hàng nghìn du khách Trung Quốc đã tự động 

hô to “Tổng thống Park Geun-hye, Trung Quốc chào mừng bạn.” Cảnh tượng rất 

nhiệt tình. Tổng thống Park Geun-hye đã vô cùng xúc động, bà sải bước về phía đám 

đông và cố gắng bắt tay họ, sau khi được các vệ sĩ can ngăn, bà đã vẫy tay chào rất 

lâu và lên xe sau nhiều lần bị nhân viên hướng dẫn thúc giục. Cảnh tượng này là minh 

chứng sống động cho tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, nó sẽ khắc sâu 

trong trí nhớ của tôi rất lâu và không thể nào quên. 

 Như chúng ta đã biết, năm nay là năm thay đổi chính quyền giữa Trung Quốc 

và Hàn Quốc, thông qua cuộc gặp lịch sử này, các nhà lãnh đạo mới của hai nước đã 
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chỉ ra phương hướng phát triển của quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc, và Trung Quốc. 

-Quan hệ Hàn Quốc do đó đã bước sang một giai đoạn lịch sử mới. Hướng tới tương 

lai, hai nước sẽ nắm bắt quan hệ song phương từ tầm cao chiến lược mới và tầm nhìn 

lâu dài, tiếp tục làm phong phú và sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược, cùng 

hướng tới mục tiêu đối tác tin cậy lẫn nhau, đối tác phát triển, đối tác hữu nghị và đối 

tác vì hòa bình: 

 - Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ tăng cường hơn nữa sự tin cậy chiến lược lẫn 

nhau. Trung Quốc luôn chủ trương cần tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các quốc 

gia. Chính phủ mới của Hàn Quốc cũng đã áp dụng "ngoại giao tin cậy" làm trọng 

tâm trong chính sách đối ngoại của mình. của quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia. 

Để đạt được mục tiêu này, hai nước sẽ tăng cường giao tiếp chiến lược trong lĩnh vực 

an ninh chính trị, thúc đẩy trao đổi và đối thoại được thể chế hóa giữa các chính phủ, 

quốc hội, đảng chính trị và giới học thuật theo cách thức toàn diện và đa cấp, đồng 

thời tăng cường hiểu biết và chính sách sự phối hợp. Trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, quan 

hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung Quốc - Hàn Quốc sẽ tiếp tục được làm giàu và đi 

vào chiều sâu. 

 - Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ mở rộng hợp tác cùng có lợi về mọi mặt. Sự phát 

triển của Trung Quốc và Hàn Quốc là cơ hội quan trọng cho nhau. Trong quá trình 

đạt được các mục tiêu phát triển của mình, hai nước sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác trong 

các lĩnh vực kinh tế, xã hội, không ngừng tìm hiểu các lĩnh vực hợp tác và dự án mới, 

chia sẻ kinh nghiệm quản trị và điều hành, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã 

hội. của hai nước và nâng cao phúc lợi của nhân dân hai nước. Trung Quốc và Hàn 

Quốc sẽ đẩy nhanh tiến trình đàm phán FTA và cố gắng đạt được một hiệp định 

thương mại tự do toàn diện, cấp cao bao gồm tự do hóa đáng kể và một loạt các lĩnh 

vực càng sớm càng tốt, để tạo động lực mới cho bước nhảy vọt- hợp tác kinh tế thương 

mại giữa hai nước ngày càng phát triển. 

 - Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ tăng cường đáng kể mối quan hệ nhân văn. Giao 

lưu nhân dân là cầu nối quan trọng để nâng cao tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa 

nhân dân hai nước. Trung Quốc và Hàn Quốc có vị trí địa lý gần gũi, gắn bó với nhau 

về văn hóa, hai bên sẽ tận dụng điều kiện thuận lợi này để tích cực thúc đẩy các hình 

thức giao lưu giữa công dân hai nước. Hai nước sẽ thành lập Ủy ban chung về giao 
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lưu nhân dân và giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩy tăng cường giao lưu và hợp tác trong 

lĩnh vực giáo dục, du lịch, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các lĩnh vực khác, nâng 

cao tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng dư luận cho sự phát triển 

lâu dài, lành mạnh và ổn định của quan hệ hai nước. 

 - Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ phối hợp và hợp tác sâu rộng hơn trong các vấn 

đề quốc tế và khu vực. Trung Quốc và Hàn Quốc đều ở Đông Bắc Á, có lập trường 

và quan ngại tương tự nhau về nhiều vấn đề lớn. Trước những chuyển biến sâu sắc 

và phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, hai nước sẽ tiếp tục duy trì và tăng 

cường quan hệ, phối hợp, cùng ứng phó với các thách thức, bảo vệ lợi ích chiến lược 

chung và cơ hội phát triển, nâng cao vị thế và vai trò của mình trên trường quốc tế. 

sân khấu. Trung Quốc đánh giá tích cực khái niệm “Tiến trình tin cậy bán đảo” và 

“Khái niệm hợp tác hòa bình Đông Bắc Á” của Hàn Quốc, khẳng định thúc đẩy phi 

hạt nhân hóa Bán đảo, sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình 

và ổn định trên Bán đảo, đồng thời ủng hộ Triều Tiên và Hướng Nam để tăng cường 

lòng tin và cải thiện quan hệ thông qua đối thoại., Và cuối cùng thực hiện thống nhất 

độc lập và hòa bình. 

 Các thầy cô giáo và các bạn sinh viên, 

 Quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc là một trong những quan hệ song phương 

quan trọng nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trung Quốc coi trọng quan hệ 

Trung Quốc - Hàn Quốc và cam kết củng cố tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp với các 

nước láng giềng trong đó có Hàn Quốc, tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, làm 

sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi và nỗ lực phát triển của mình mang lại lợi ích tốt hơn 

cho các nước láng giềng. Chính sách nhân từ và đối tác hữu nghị, tốt đẹp của Trung 

Quốc với các nước láng giềng không phải là một biện pháp khẩn cấp, mà là một lựa 

chọn chiến lược lâu dài, là bảo đảm cơ bản để thực hiện các mục tiêu của Giấc mơ 

Trung Hoa. 

 Giống như giấc mơ Hàn Quốc của Tổng thống Park Geun-hye là tạo nên kỳ 

tích sông Hàn thứ hai và mở ra kỷ nguyên hạnh phúc quốc gia mới, Giấc mơ Trung 

Hoa là một ý tưởng chiến lược quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của Trung 

Quốc. Nội dung cốt lõi của nó là đạt được GDP và bình quân đầu người thành thị và 

nông thôn dân cư vào năm 2020. Thu nhập tăng gấp đôi so với năm 2010, xây dựng 



 

XVIII 
 

xã hội khá giả toàn diện; đến giữa thế kỷ này, đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại 

thịnh vượng, dân chủ, văn minh và hài hòa. được xây dựng, và sự trẻ hóa vĩ đại của 

đất nước Trung Quốc sẽ được thực hiện. Giấc mơ Trung Quốc là giấc mơ của nhân 

dân các dân tộc trên đất nước Trung Quốc, đồng thời cũng là giấc mơ của mọi người 

dân Trung Quốc. Việc thực hiện giấc mơ Trung Hoa đòi hỏi một môi trường quốc tế 

và xung quanh hòa bình, ổn định. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần 

chỉ ra rằng Trung Quốc sẽ kiên trì hiện thực hóa giấc mơ Trung Quốc thông qua phát 

triển hòa bình. Giấc mơ Trung Quốc gắn liền với giấc mơ của mọi người trên toàn 

thế giới, đồng thời hiện thực hóa sự phát triển của mình, Trung Quốc sẽ nỗ lực dẫn 

dắt và giúp đỡ các nước khác, đặc biệt là các nước đang phát triển và các nước láng 

giềng, phát triển và hợp tác với các nước trên thế giới để win-win và phát triển chung. 

Người dân Trung Quốc hy vọng rằng thông qua việc hiện thực hóa giấc mơ Trung 

Hoa, chúng ta sẽ chung tay với người dân các nước để cùng nhau hiện thực hóa giấc 

mơ thế giới. Những giải thích này thể hiện quyết tâm phát triển hòa bình, hợp tác, cởi 

mở và cùng có lợi của Trung Quốc, thể hiện sự chân thành của Trung Quốc trong 

việc chia sẻ cơ hội với các nước khác và thể hiện tình cảm của Trung Quốc trong việc 

thúc đẩy và giúp đỡ các nước khác phát triển đồng thời đạt được sự phát triển của 

riêng mình. thế giới. 

 Các thầy cô giáo và các bạn sinh viên, 

 Cả Trung Quốc và Hàn Quốc đều là những nền kinh tế quan trọng ở Đông Á, 

và hai nước ngày càng phụ thuộc vào nhau. Hiện nay, dù nền kinh tế thế giới đang 

thoát ra khỏi đáy nhưng những mâu thuẫn sâu xa và những vấn đề cơ cấu phản ánh 

trong cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế vẫn chưa được loại bỏ, và động lực tăng 

trưởng toàn cầu vẫn chưa đủ. Trong bối cảnh khó khăn như Fed rút khỏi chính sách 

tiền tệ nới lỏng định lượng, cuộc khủng hoảng nợ chính phủ châu Âu tiếp diễn, dòng 

vốn chảy ra của các nước thị trường mới nổi và sự gia tăng biến động tài chính, sự 

phức tạp và bất ổn của nền kinh tế thế giới đã trở nên nổi bật. Mọi người thuộc mọi 

tầng lớp ở Hàn Quốc đều rất quan tâm đến tình hình và triển vọng kinh tế của Trung 

Quốc, tôi xin giới thiệu sơ lược ở đây. 

 Hiện tại, các nền tảng cơ bản của nền kinh tế Trung Quốc đã ổn định. Trong 

nửa đầu năm nay, GDP của Trung Quốc tăng 7,6%, vẫn ở mức cao so với các nước 
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khác, thặng dư tài khoản vãng lai nằm trong mức hợp lý được quốc tế công nhận và 

7,25 triệu việc làm mới đã được tạo ra. Dữ liệu gần đây cho thấy việc làm và giá cả 

của Trung Quốc ổn định, một vụ thu hoạch ngũ cốc bội thu đang đến, các chỉ số chính 

như sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và việc sử dụng vốn nước ngoài đã tăng 

đều và kỳ vọng của thị trường đang cải thiện rõ ràng. Trung Quốc có nhu cầu rất lớn, 

thị trường rộng lớn, lao động dồi dào, công nghệ phát triển nhanh, chính sách ổn định 

và hiệu quả, chính phủ vững mạnh. Trung Quốc hoàn toàn tự tin sẽ hoàn thành các 

nhiệm vụ chính về phát triển kinh tế, xã hội trong năm nay và đạt mục tiêu tăng trưởng 

7,5%. 

 Đúng là nền kinh tế Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức 

như nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển, phá vỡ các nút thắt về tài nguyên 

năng lượng và môi trường, đảm bảo an toàn lương thực và thực phẩm, đối mặt với 

những khó khăn thực tế như nợ chính quyền địa phương và tình trạng thừa công suất 

trong một số ngành. Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc sẽ kiên quyết thúc đẩy 

tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp nền kinh tế, đồng thời lựa 

chọn chủ động giảm tốc độ tăng trưởng nhưng cũng phải giải quyết cơ bản vấn đề 

phát triển kinh tế dài hạn. Là ông Kim Yongmin, cựu trợ lý kinh tế của tổng thống 

Hàn Quốc, và ông Kim Dae-sik, cựu thành viên Ủy ban Tài chính và Tiền tệ của Ngân 

hàng Trung ương Hàn Quốc và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Hàn 

Quốc - Trung Quốc, Trong một cuộc phỏng vấn với Nhân dân Nhật báo, tăng trưởng 

kinh tế Trung Quốc chậm lại trong nửa đầu năm nay là hiện tượng tự nhiên trong quá 

trình phát triển kinh tế, bình thường và tạm thời. Sau khi nền kinh tế của một quốc 

gia đã bước vào giai đoạn trưởng thành, quốc gia đó không thể mù quáng bám vào 

mô hình phát triển tập trung lao động và đầu tư vốn để theo đuổi tốc độ tăng trưởng 

cao. Từ hướng xuất khẩu sang phục vụ nhu cầu trong nước, việc điều chỉnh cơ cấu 

kinh tế của Trung Quốc nhằm giải quyết tốt hơn vấn đề phát triển quá mức và phụ 

thuộc quá nhiều vào tài nguyên môi trường trong trung và dài hạn, điều này có lợi 

hơn cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế. 

 Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, kinh tế Trung Quốc hội nhập 

cao với kinh tế thế giới, theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đóng góp của 

Trung Quốc vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ đạt 27,76%. Có thể hình 
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dung rằng một Trung Quốc với hoạt động kinh tế ổn định hơn, chất lượng tăng trưởng 

cao hơn và triển vọng tăng trưởng bền vững hơn sẽ có lợi cho sự phát triển kinh tế 

thế giới trong dài hạn. Trung Quốc đang không ngừng đẩy mạnh cải cách và mở cửa, 

thúc đẩy sự phát triển đồng thời của công nghiệp hóa, thông tin hóa, đô thị hóa và 

hiện đại hóa nông nghiệp. "Bốn hiện đại hóa mới" sẽ mang lại động lực mạnh mẽ cho 

sự phát triển kinh tế của Trung Quốc trong tương lai. Trung Quốc có đủ điều kiện và 

khả năng để đạt được sự phát triển kinh tế bền vững và lành mạnh, tạo ra thị trường 

và không gian phát triển rộng lớn hơn cho tất cả các nước, đồng thời mang lại hiệu 

ứng lan tỏa tích cực hơn cho nền kinh tế thế giới. 

 Ước tính trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ nhập khẩu khoảng 10 nghìn tỷ đô la 

Mỹ hàng hóa, quy mô đầu tư nước ngoài đạt 500 tỷ đô la Mỹ và lượng khách du lịch 

nước ngoài sẽ vượt quá 400 triệu người. Là nước láng giềng gần gũi của Trung Quốc, 

Hàn Quốc chắc chắn đã cảm nhận được những cơ hội kinh doanh khổng lồ chứa đựng 

trong đó. Ở đây, tôi rất vui mừng được nói với bạn rằng cộng đồng doanh nghiệp Hàn 

Quốc có sự nhiệt tình chưa từng có khi tham gia vào các cơ hội phát triển trong tương 

lai của Trung Quốc. Samsung Electronics của Hàn Quốc đã thâm nhập vào khu vực 

miền Trung và miền Tây của Trung Quốc với tiềm năng tăng trưởng to lớn và triển 

vọng phát triển rộng lớn. Công ty đang triển khai các dự án đầu tư với tổng trị giá 30 

tỷ đô la Mỹ tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Hyundai Motor cũng đang chuẩn bị đẩy 

nhanh tốc độ đầu tư vào khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc. Hàn Quốc 

cũng đã đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư của Trung Quốc, với mức tăng trưởng cả 

năm là 94,6% trong nửa đầu năm nay, đạt tổng cộng 2,8 tỷ USD. Số lượng khách du 

lịch Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc đã tăng đáng kể, trong nửa đầu năm nay đạt 

1,767 triệu lượt người, tăng 35,81% so với cùng kỳ năm ngoái. Các số liệu trên đều 

cho thấy xu hướng tăng trưởng nhanh, rất đáng phấn khởi. 

 Các thầy cô giáo và các bạn sinh viên, 

 Qua thông tin tôi thấy biểu tượng của trường Đại học Hàn Quốc là một chú hổ 

non tràn đầy sức sống, tượng trưng cho trường đại học của bạn đang không ngừng nỗ 

lực hướng tới mục tiêu là một trường đại học đẳng cấp quốc tế. Tôi tin rằng trên nền 

tảng vững chắc do sự phát triển chung của Trung Quốc và Hàn Quốc đặt ra, sự phát 

triển của quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc cũng tràn đầy sức sống và sẽ không thể 
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ngăn cản như hổ xuống núi! Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chung tay cởi mở và tạo ra 

một ngày mai tốt đẹp hơn cho mối quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc! 

 Còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu, một lễ hội truyền thống chung giữa 

Trung Quốc và Hàn Quốc. Sau đây, xin kính chúc các thầy cô giáo và các em học 

sinh có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình! 

 Cảm ơn tất cả! 

     Trương Hâm Sâm 

Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc 

Đại học Hàn Quốc, Seoul, 2013 

Nguồn: Đại sứ quán của CHND Trung Hoa tại Hàn Quốc 

 (Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Korea 

http://kr.china-embassy.org/chn/sgxx/t1077695.htm, truy cập ngày 28/04/2021)  

http://kr.china-embassy.org/chn/sgxx/t1077695.htm
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PHỤ LỤC 5 

中华人民共和国中央人民政府,中韩联合公报（全文） 

Chính phủ Trung ương nước CHND Trung Hoa,  

Thông cáo chung Trung – Hàn (toàn văn) 

 Seoul, ngày 17 tháng 11 năm 2005. Trung Quốc và Hàn Quốc ra thông cáo 

chung vào ngày 17. Toàn văn thông cáo chung như sau: 

Thông cáo chung Trung Quốc - Hàn Quốc 

  Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun, Chủ tịch nước 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc từ 

ngày 16 đến ngày 17 tháng 11 năm 2005. 

  Trong chuyến thăm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với Tổng thống Roh 

Moo-hyun và lần lượt gặp Chủ tịch Quốc hội Kim Won-ki và Thủ tướng Lee Hae-

chan. 

  Hai nguyên thủ bày tỏ hài lòng về những tiến triển mới trong quan hệ Trung 

Quốc - Hàn Quốc kể từ cuộc gặp tháng 7 năm 2003 tại Bắc Kinh, họ đã trao đổi thẳng 

thắn, sâu sắc và đạt được đồng thuận rộng rãi về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ 

toàn diện Trung - Hàn quan hệ đối tác hợp tác và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng 

quan tâm. 

Một: Hai bên đánh giá cao những tiến triển quan trọng trong giao lưu, hợp tác 

giữa hai nước trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, kinh tế, xã hội, văn hóa và trao 

đổi nhân sự kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hàn Quốc năm 

1992. 

Hai bên bày tỏ hài lòng về việc triển khai có hiệu quả Tuyên bố chung Trung 

Quốc – Hàn Quốc tháng 7/2003 và nhất trí tin cậy chính trị lẫn nhau giữa hai Đảng 

không ngừng sâu sắc, giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng được mở rộng và 
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đi vào chiều sâu. Quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Trung Quốc – Hàn Quốc bước 

sang một giai đoạn phát triển mới. 

Hai bên nhất trí cho rằng, theo tinh thần của quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện 

giữa hai nước, việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị 

tốt đẹp giữa hai nước là vì lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước và cũng sẽ làm đóng 

góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. 

Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giao lưu, hợp tác 

trên các lĩnh vực giữa hai nước, tiến tới sự phát triển chung của quan hệ hữu nghị 

Trung Quốc – Hàn Quốc, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển quan 

hệ song phương, cùng nhau thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc lâu dài, lành 

mạnh và ổn định. Tiến lên phía trước. 

Hai: Hai bên hoan nghênh tuyên bố chung do Vòng 4 Đàm phán 6 bên tại Bắc 

Kinh đưa ra và tin tưởng rằng tuyên bố đạt được sự đồng thuận về việc thực hiện các 

mục tiêu và nguyên tắc của Đàm phán 6 bên và đặt nền tảng quan trọng cho việc hiện 

thực hóa phi hạt nhân hóa bán đảo. Hai bên cho rằng các bên liên quan cần tiếp tục 

thể hiện sự chân thành và linh hoạt, nghiêm túc thực hiện tuyên bố và thúc đẩy tiến 

trình không ngừng của cuộc hội đàm. 

Trung Quốc hoan nghênh những tiến bộ tích cực đạt được trong tiến trình hòa 

giải và hợp tác Bắc-Nam trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhắc lại rằng nước này 

sẽ tiếp tục ủng hộ không ngừng việc cải thiện quan hệ giữa hai miền Nam-Bắc và 

cuối cùng là đạt được thống nhất hòa bình. Trung Quốc đánh giá cao nỗ lực của phía 

Hàn Quốc trong việc cải thiện quan hệ Bắc-Nam và duy trì hòa bình và ổn định trên 

bán đảo, đồng thời hy vọng và ủng hộ phía Hàn Quốc với tư cách là một bên trực tiếp 

trong các vấn đề trên bán đảo và tiếp tục đóng vai trò tích cực trong lĩnh vực này. 

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng chung trên Bán 

đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á. 

Hai bên hoan nghênh sự giao lưu và hợp tác ngày càng tăng ở khu vực Đông 

Bắc Á, nhất trí tích cực hợp tác thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực Đông Bắc 
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Á. Trung Quốc đánh giá cao chính sách hòa bình và thịnh vượng của Hàn Quốc và 

Hàn Quốc đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc đối với hòa bình 

và phát triển của Đông Bắc Á. 

Ba: Phía Trung Quốc nhấn mạnh, trên thế giới chỉ có một Trung Quốc và Đài 

Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc không thể xâm phạm. Phía Hàn Quốc bày tỏ 

sự hiểu biết và tôn trọng hoàn toàn về điều này, nhắc lại rằng chính phủ Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho Trung Quốc và 

tuyên bố rằng phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ quan điểm một Trung Quốc. 

Bốn: Hai bên nhất trí rằng trao đổi cấp cao giữa hai nước và trao đổi giữa các 

chính phủ, quốc hội và các chính đảng có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường 

hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, thúc đẩy sự phát triển không ngừng và đi 

vào chiều sâu của quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện. giữa hai quốc gia. Hai bên nhất 

trí tiếp tục duy trì đà tăng trưởng các chuyến thăm trao đổi cấp cao và tăng cường hơn 

nữa các cuộc gặp thường kỳ giữa Lãnh đạo hai nước. Hai bên ủng hộ Quốc hội hai 

nước sớm thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên cấp cao và hỗ trợ các đảng, tổ chức 

của hai nước thực hiện nhiều hình thức trao đổi và hợp tác. 

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tham vấn và hợp tác giữa các cơ quan 

ngoại giao của hai nước. Đồng ý thiết lập một đường dây nóng để ngoại trưởng hai 

nước có thể liên lạc thuận tiện bất cứ lúc nào. Thiết lập cơ chế tham vấn thường xuyên 

ở cấp thứ trưởng ngoại giao hai nước để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm. Tiếp 

tục thúc đẩy cơ chế tham vấn thường xuyên ở tất cả các cấp của cơ quan ngoại giao 

hai bên. 

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại, tiếp xúc trong lĩnh vực quốc 

phòng, an ninh giữa hai nước và mở rộng giao lưu giữa quân đội hai nước. Hai bên 

nhận xét tích cực về Đối thoại Ngoại giao và An ninh Trung Quốc-Hàn Quốc lần đầu 

tiên được tổ chức tại Bắc Kinh vào năm 2002, đồng thời nhất trí tổ chức Đối thoại 

Ngoại giao và An ninh lần thứ hai tại Seoul vào năm 2006, đồng thời nỗ lực thể chế 

hóa nó. 
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Năm: Hai bên hài lòng cho rằng quan hệ kinh tế thương mại ngày càng khăng 

khít giữa hai nước đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và có lợi cho 

sự phát triển chung và thịnh vượng của hai nước. 

Hai bên đánh giá cao “Báo cáo nghiên cứu chung về Kế hoạch phát triển trung 

và dài hạn cho hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc – Hàn Quốc” do nhóm 

nghiên cứu chung của hai nước hoàn thành dựa trên sự nhất trí của hai nguyên thủ. 

Của bang vào năm 2003. Họ tin rằng báo cáo sẽ là cơ sở cho việc mở rộng hợp tác 

kinh tế và thương mại trung và dài hạn giữa hai nước trong tương lai. 

Hai bên hài lòng về kim ngạch thương mại hàng năm giữa hai nước dự kiến 

đạt mục tiêu 100 tỷ đô la Mỹ trước 3 năm so với kế hoạch vào năm 2005 và nhất trí 

tiếp tục hợp tác phấn đấu để kim ngạch thương mại song phương đạt 200 tỷ đô la Mỹ 

nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hàn Quốc vào 

năm 2012. 

Hai bên nhất trí sẽ tích cực nỗ lực thúc đẩy từng bước cân bằng thương mại 

giữa hai nước trong quá trình phát triển. Phía Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện các 

biện pháp như cử phái đoàn mua sắm và tiếp tục nỗ lực tích cực. 

Hàn Quốc tuyên bố công nhận quy chế kinh tế thị trường của Trung Quốc. 

Hai bên hài lòng về những tiến bộ đạt được trong nghiên cứu chung phi chính 

phủ về Khu thương mại tự do song phương Trung Quốc – Hàn Quốc năm 2005 và 

mong rằng các cơ quan nghiên cứu của hai nước sẽ tiếp tục thảo luận sâu về vấn đề 

này, hoàn thành báo cáo nghiên cứu trong vòng hai năm theo lịch trình, và đưa ra các 

khuyến nghị chính sách cho chính phủ. 

Hai bên nhất trí tăng cường và hoàn thiện hơn nữa các cơ chế đối thoại và hợp 

tác như Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế, Thương mại, Khoa học và Công nghệ hai nước 

và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế, nhằm không ngừng mở rộng các lĩnh vực và kênh 

kinh tế. hợp tác giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường cơ chế họp hợp tác liên 

tục của các cơ quan cứu trợ thương mại Trung Quốc – Hàn Quốc nhằm ngăn chặn và 

xử lý hợp lý các vấn đề thương mại trên tinh thần cùng có lợi và tham vấn hữu 
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nghị. Hai bên nhất trí khởi động cơ chế tham vấn cấp cao về giám sát chất lượng, 

kiểm tra và kiểm dịch càng sớm càng tốt, để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kiểm 

tra chất lượng như an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật thông qua đối thoại 

và tham vấn, và để thực hiện trao đổi thông tin kinh doanh và hợp tác. 

Hai bên nhất trí hỗ trợ cần thiết cho việc mở rộng hợp tác đầu tư giữa hai bên 

nhằm tạo môi trường tốt và đạt được thỏa thuận sớm nhất có thể về việc sửa đổi Hiệp 

định Bảo hộ Đầu tư Trung Quốc – Hàn Quốc, nhằm điều chỉnh. Nó đối với nhu cầu 

ngày càng tăng của đầu tư lẫn nhau giữa hai nước. 

Hai bên hoan nghênh việc ký kết “Bản ghi nhớ giữa Bộ Thương mại nước 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Bộ Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về Mở 

rộng hợp tác trong lĩnh vực Biện pháp Thương mại” và “Bản ghi nhớ của Bộ Bộ 

Thương mại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Bộ Công nghiệp và Năng lượng Hàn 

Quốc về việc Thúc đẩy Phát triển Thương mại và Đầu tư giữa hai nước “. Hãy coi 

việc ký kết bản ghi nhớ trên là cơ hội để cung cấp một môi trường kinh doanh tốt hơn 

cho các doanh nghiệp của hai nước. 

Hai bên đánh giá tích cực quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực 

công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, công nghiệp dịch vụ và các dự án quy mô lớn, đồng 

thời nhất trí tích cực triển khai 5 biện pháp tạo thuận lợi thương mại và đầu tư song 

phương phù hợp với các khuyến nghị của “Báo cáo nghiên cứu chung về kế hoạch 

phát triển trung và dài hạn hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc – Hàn Quốc”. 

Tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong 12 ngành công nghiệp chủ chốt bao 

gồm thông tin và truyền thông, ô tô và thép. 

Hai bên nhất trí phát triển hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực công nghệ 

cao như thông tin, kỹ thuật sinh học, vật liệu mới, mở rộng trao đổi thông tin khoa 

học và công nghệ, thúc đẩy chia sẻ và sử dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa 

học có liên quan. 

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bảo vệ 

môi trường, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế tuần 
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hoàn, giám sát bão bụi cát, phòng chống sa mạc hóa, quản lý bãi rác sạch và sản xuất 

điện khí sinh học tại bãi chôn lấp. 

Hai bên nhất trí tiến hành hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực thông tin và 

truyền thông như Internet thế hệ mới, thông tin di động thế hệ tiếp theo và phần mềm 

nguồn mở, nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác có liên quan lên cấp độ cao 

hơn. Hai bên nhất trí hợp tác cung cấp khả năng tiếp cận thông tin cho người nghèo 

ở châu Á và các nước trên thế giới chưa được hưởng thành quả của công nghệ thông 

tin hóa và khó gia nhập xã hội thông tin, đồng thời hợp tác để thu hẹp khoảng cách 

số quốc tế. 

Hai bên bày tỏ quan ngại về tác động của vấn đề năng lượng đối với sự phát 

triển của nền kinh tế thế giới, nhất trí nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế đối thoại 

về nhập khẩu dầu giữa hai nước, khuyến khích các công ty năng lượng thực hiện trao 

đổi và hợp tác, phát triển lĩnh vực năng lượng của hai nước dựa trên các nguyên tắc 

bình đẳng, cùng có lợi và tham vấn lẫn nhau. 

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực dự trữ dầu mỏ, 

xây dựng điện và năng lượng tái tạo. 

Hai bên nhất trí tiếp tục cải thiện cơ chế hợp tác lưu thông và hậu cần giữa hai 

nước, cùng nhau thúc đẩy hợp tác hậu cần trên toàn khu vực Đông Bắc Á và tổ chức 

các cuộc họp cấp bộ trưởng thường xuyên về hợp tác vận tải biển giữa hai nước. 

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh 

vực y học cổ truyền và phòng, chống các bệnh truyền nhiễm trên cơ sở hiện có. 

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác trong lĩnh vực phòng, 

chống dịch cúm gia cầm. 

Phía Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tham gia Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 

2008, Hội chợ triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010, và sự phát triển về phía Tây của 

Trung Quốc, phục hồi cơ sở công nghiệp cũ ở Đông Bắc Trung Quốc và hợp 

tác. Trung Quốc hoan nghênh điều này. 
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Sáu: Hai bên nhất trí mở rộng hơn nữa giao lưu giữa hai nước trên các lĩnh 

vực văn hóa, giáo dục, du lịch, thể thao, thông tấn, các tổ chức hữu nghị, các tỉnh, 

thành phố hữu nghị, không ngừng củng cố nền tảng hợp tác hữu nghị giữa nhân dân 

hai nước. 

Hai bên nhất trí rằng năm 2007, kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 

giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, sẽ là Năm Giao lưu Trung Quốc – Hàn Quốc. Chính 

phủ hai nước sẽ lên kế hoạch cẩn thận và tổ chức các hoạt động khác nhau để biến 

chúng thành cơ hội quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và hiểu 

biết giữa hai nước. 

Hai bên nhất trí rằng giao lưu thanh niên có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển 

trong tương lai của quan hệ song phương, đồng thời đánh giá cao việc thực hiện Thỏa 

thuận giao lưu thanh niên Trung Quốc – Hàn Quốc trong hai năm qua. Để tăng cường 

hơn nữa giao lưu thanh niên giữa hai nước, Trung Quốc đã thông báo rằng bắt đầu từ 

năm 2006, họ sẽ mời thêm 100 thanh niên Hàn Quốc đến thăm Trung Quốc mỗi 

năm. Phía Hàn Quốc vui mừng trước những kết quả tốt đẹp mà dự án mời 500 thanh 

niên Trung Quốc sang Hàn Quốc mỗi năm nhằm tăng cường hiểu biết của thanh niên 

Trung Quốc về Hàn Quốc và tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước. 

Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác hàng không, hàng hải, từng bước tiến 

tới tự do hóa hàng không và hàng hải nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng 

của kinh tế thương mại và giao lưu nhân sự giữa hai nước. Phía Hàn Quốc bày tỏ sẵn 

sàng tạo thuận lợi tối đa để các hãng hàng không Trung Quốc mở đường bay từ Trung 

Quốc đến Jeju. 

Hai bên nhận xét tích cực về “Kế hoạch trao đổi văn hóa Trung Quốc – Hàn 

Quốc 2005-2007” được Ủy ban hỗn hợp văn hóa hai nước thông qua vào tháng 5 năm 

nay, đồng thời nhất trí thường xuyên cử các chuyên gia, nghệ sĩ biểu diễn và công 

chức có liên quan trong lĩnh vực văn hóa. Thúc đẩy trao đổi học thuật và công nghiệp 

văn hóa theo kế hoạch. 
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Phía Trung Quốc hoan nghênh phía Hàn Quốc đặt Tổng lãnh sự quán tại Tây 

An, phía Hàn Quốc hoan nghênh phía Trung Quốc đặt Văn phòng lãnh sự Đại sứ 

quán Trung Quốc tại Gwangju. 

Hai bên nhất trí sớm ký “Hiệp định tìm kiếm cứu nạn hàng hải” nhằm đảm bảo 

an toàn cho người và tài sản trên biển; tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lãnh 

sự, tư pháp và các lĩnh vực khác nhằm bảo đảm pháp lý và thể chế cho các hoạt động 

kinh tế bình thường. và trao đổi nhân sự giữa hai nước. 

Hai bên hoan nghênh việc ký kết “Thỏa thuận hợp tác chăn nuôi hổ Siberia 

giữa Cục Quản lý Lâm nghiệp Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cục Lâm 

nghiệp và Lâm nghiệp Hàn Quốc,” và hy vọng rằng việc ký kết và thực hiện văn bản 

sẽ có lợi cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai 

nước. 

Bảy: Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc và 

Nhật Bản (10 + 3), Cấp cao Đông Á, Hợp tác Trung Quốc – Hàn Quốc – Nhật Bản, 

Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 

(APEC), Hội nghị Á-Âu (ASEM), Diễn đàn Yala và các khu vực và tiểu vùng khác. 

Hợp tác chặt chẽ trong các cơ chế khu vực và xuyên khu vực, thúc đẩy nghiên cứu và 

xây dựng các khu thương mại tự do trong khu vực, thúc đẩy quá trình hợp tác khu 

vực. 

Hai bên cho rằng trước những cơ hội và thách thức của thế kỷ 21, cộng đồng 

quốc tế cần tăng cường hơn nữa các cơ chế hợp tác đa phương hiệu quả. Hai bên nhất 

trí tiếp tục hợp tác tại Liên hợp quốc và các vấn đề quốc tế khác. 

Hai bên ủng hộ những cải cách cần thiết và hợp lý của Liên hợp quốc. Họ tin 

rằng việc cải tổ Liên hợp quốc sẽ giúp củng cố chủ nghĩa đa phương, nâng cao thẩm 

quyền và hiệu quả của Liên hợp quốc cũng như khả năng ứng phó với những thách 

thức và mối đe dọa mới, và giúp đỡ làm cho cơ chế của Liên hợp quốc minh bạch 

hơn, dân chủ hơn và minh bạch hơn. 
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Hai bên nhấn mạnh, việc cải tổ Hội đồng Bảo an cần được thực hiện trên cơ 

sở tham vấn đầy đủ và đạt được sự đồng thuận rộng rãi nhất, theo hướng có tác động 

tích cực đến cải tổ chung của Liên hợp quốc. 

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống 

như chống ma túy, khủng bố quốc tế, tội phạm kinh tế tài chính, cướp biển, tội phạm 

công nghệ cao, tôn giáo cực đoan. 

Hai bên nhất trí hợp tác để tổ chức thành công Cuộc họp không chính thức của 

các nhà lãnh đạo APEC ở Busan và nỗ lực vì sự thịnh vượng chung của khu vực Châu 

Á - Thái Bình Dương. 

Tám: Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả tích cực trong chuyến thăm Hàn Quốc 

của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đồng thời nhất trí cho rằng chuyến thăm này có ý nghĩa 

to lớn đối với sự phát triển trong tương lai của quan hệ hai nước. 

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bày tỏ cảm ơn Tổng thống Roh Moo-hyun về sự đón 

tiếp trọng thị, thân tình và trọng thị của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc, đồng thời 

mời Tổng thống Roh Moo-hyun thăm lại Trung Quốc khi thuận tiện. Tổng thống Roh 

Moo-hyun đã vui vẻ nhận lời. Thời gian cụ thể của chuyến thăm sẽ được hai bên đàm 

phán thông qua đường ngoại giao. 

Ngày 17 tháng 11 năm 2005 tại Seoul (Kết thúc) 

(Nguồn: http://www.gov.cn/zwjw/2005-11/17/content_101205.htm 

truy xuất ngày 28/04/2021) 

  

http://www.gov.cn/zwjw/2005-11/17/content_101205.htm
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PHỤ LỤC 6 

CHINA – ROK JOIN STATEMENT 

Beijing, 28 May 2008 

(Link: 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t469103.shtml 

At the invitation of President Hu Jintao of the People's Republic of China, 

President Lee Myung-bak of the Republic of Korea paid a state visit to China from 

27 to 30 May 2008 and was accorded a grand and warm reception by the Chinese 

Government and people. 

During the visit, President Hu Jintao had talks with President Lee Myung-bak. 

President Lee Myung-bak also met with Premier Wen Jiabao of the State Council and 

Chairman Jia Qinglin of the Chinese People's Political Consultative Conference. 

President Lee Myung-bak expressed deep condolences and sympathy to the 

great loss of life and property caused by the earthquake in Wenchuan, Sichuan 

Province and offered to provide necessary help to China's disaster relief effort. 

President Hu Jintao and other Chinese leaders expressed sincere thanks to the ROK 

Government and people for their care and timely help such as sending a rescue team. 

Both sides agreed to strengthen exchanges and cooperation on handling natural 

disasters such as earthquake, tsunami and typhoon.  

During the talks and meetings, the two sides had an in-depth exchange of 

views and reached extensive agreement on further developing China-ROK friendly 

relations and cooperation on regional and international issues of mutual interest.  

I. Further Developing Bilateral Relations 

The two sides applauded the rapid growth of their relations since the 

establishment of diplomatic ties in 1992. They both agreed to raise their 

comprehensive and cooperative partnership to the level of strategic cooperative 

partnership and stepup exchanges and cooperation in the diplomatic, security, 

economic, social, cultural, people-to-people and other areas.  

Both sides believed that dialogue and cooperation in the diplomatic and 

security areas should be further strengthened and agreed to establish a high-level 

strategic dialogue mechanism between the two foreign ministries and develop the 

existing diplomatic security dialogue into a mechanism.  
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The two sides decided to increase the exchanges between their leaders, 

government agencies, parliaments and political parties.  

The Chinese side reiterated that there is only one China in the world and 

Taiwan is an inalienable part of China. The ROK side expressed its full understanding 

of and respect for China's position and reaffirmed its position that the Government of 

the People's Republic of China is the sole legal government representing the whole 

of China and that it upholds the one China principle. 

II. Expanding Economic Cooperation and Trade 

The two sides agreed to adjust and enrich the Joint Research Report on China-

ROK Mid-to-Long Term Development Plan on Economic Cooperation and Trade 

issued by the leaders of the two countries in 2005 to reflect the new progress on 

bilateral economic cooperation and trade which will serve as the basis for further 

practical cooperation in this field.  

The two sides commended the smooth progress of the joint study on China-

ROK FTA by government agencies, industries and academia and agreed to build on 

past achievements and continue the research to push forward the bilateral FTA for 

win-win result.  

The two sides welcomed the amendment and issuance of the Treaty on 

Investment Protection Between China and the ROK and agreed that the Treaty is 

conducive to protecting and expanding two-way investment and is in line with the 

development of the mutually beneficial business relations.  

The two sides agreed to work together to gradually achieve balance in the 

bilateral trade as it develops. The ROK side expressed its readiness to take an active 

part in China's various trade and investment fairs such as the China Import and Export 

Fair, China International Small and Medium Enterprises Fair and continue to send to 

China purchasing and investment groups. China expressed appreciation of this.  

The two sides agreed to the need of strengthening concrete cooperation on 

mobile communication, actively supporting further capital and technological 

cooperation between the two countries' communication enterprises and expanding the 

cooperation on electronics and information communication to areas such as software 

and radio frequency identification.  
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The two sides agreed to strengthen extensive and mutually beneficial energy 

cooperation such as cooperation on nuclear power, oil reserve, joint development of 

resources and renewable energy in an effort to achieve concrete results in cooperation 

on energy conservation. 

The two sides agreed to strengthen cooperation on IPR protection, food safety 

and quality inspection, logistics and labour service.  

The two sides believed that closer financial cooperation is conducive to the 

development of the financial industry of both countries. They believed that they 

should learn from each other, share experience, improve their financial systems, 

promote the reform and opening up of their financial markets and step up 

coordination and cooperation in international and regional financial institutions.  

The two sides agreed to enhance joint study and survey in areas such as polar 

science and technology. 

Both sides recognized the importance to strengthen environmental cooperation 

and agreed to enhance exchanges and cooperation on environmental industry, sand 

storm monitoring and the Yellow Sea environmental protection, etc. 

The two sides agreed to actively cooperate in the preparation of the 2010 

Shanghai World Expo and the 2012 Yeosu World Expo.  

III. Enhancing People-to-people and Cultural Exchanges 

The two sides decided to enlarge the programs of mutual youth visit and step 

up exchange activities such as home stay and home visit and expand the program of 

governmental scholarship swapping.  

The two sides agreed to explore ways to streamline visa procedures so as to 

increase mutual personnel visit.  

China welcomed the setting up of a consulate-general in Wuhan, China by the 

ROK.  

The two sides believed that the long history of bilateral exchange is an 

important asset of China-ROK friendly relations. To enhance mutual understanding, 

both sides should actively support the exchanges on history and culture between their 

academic institutions.  

IV. Advancing Cooperation on Regional and International Affairs 
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The Chinese side reiterated its firm support to the improvement of relations 

and ultimate peaceful reunification between the north and south of the Korean 

Peninsular through dialogue. The ROK side appreciated China's efforts in 

maintaining peace and stability on the Korean Peninsular and looked forward to 

China's continued constructive role. 

The ROK side stated its positions on facilitating the settlement of the Korean 

nuclear issue and expanding exchanges and cooperation in the economic, social and 

other areas between the north and the south of the Korean Peninsular. China 

expressed its understanding of the ROK's positions and hoped to see progress in the 

reconciliation and cooperation between the north and the south of the Korean 

Peninsular. 

Both sides believed that the second phase Action Plan of the September 19 

Joint Statement by the Six Party Talks should be fully implemented at an early date 

under the principle of "action to action". The two sides agreed to work with other 

parties concerned to look into and formulate the action plan for the next phase in a 

constructive effort to fully implement the September 19 Joint Statement. 

The two sides recognized the importance of China-ROK cooperation to the 

Six Party Talks and the denuclearization on the Korean Peninsular and agreed to 

continue their close cooperation for achieving peace and stability on the Korean 

Peninsular and in Northeast Asia. 

The two sides reaffirmed the important role of the United Nations in solving 

issues of global significance and agreed to continue their close cooperation in UN 

affairs. The two sides believed that the UN reform should enhance the authority, 

effectiveness and efficiency of the organization so that its system, based on the 

consensus of the member states, will be more transparent, democratic and 

representative. Both sides support the UN Secretary General's efforts to enhance the 

efficiency and role of the UN. 

The two sides believed that cooperation among China, the ROK and Japan is 

very important to peace, stability and prosperity of Asia. The two sides agreed to 

work together to maintain the regular meetings among the three countries, such as the 

talks of their leaders and foreign ministers that take place alternately in the three 

countries.  
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The two sides agreed to work together for the success of the 7th ASEM 

Summit to be held in Beijing this year.  

The two sides agreed to step up cooperation on issues of mutual interest such 

as climate change, non-proliferation of WMD, combating international terrorism, 

financial and economic crime, piracy and high-tech crime.  

V. The two sides welcomed the signing of the Treaty Between the People's 

Republic of China and the Republic of Korea on the Transfer of Sentenced Persons, 

the Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Polar Science and 

Technology Between the Ministry of Science and Technology of the People's 

Republic of China and the Ministry of Education, Science and Technology of the 

Republic of Korea and the Memorandum of Understanding on Mutual Recognition 

of Higher Education Degrees and Background between the Ministry of Education of 

the People's Republic of China and the Ministry of Education, Science and 

Technology of the Republic of Korea. 

VI. The two sides expressed satisfaction with the achievements of President 

Lee Myung-bak's visit to China and believed that this visit is important to the further 

growth of bilateral relations.  

President Hu Jintao said he looked forward to welcoming President Lee 

Myung-bak at the opening ceremony of the Beijing Olympic Games. President Lee 

Myung-bak wished the Beijing Olympic Games a complete success and a grand 

gathering of human harmony and solidarity. He said he would attend the opening 

ceremony.  

President Lee Myung-bak expressed thanks to China for the warm hospitality 

and invited President Hu Jintao to visit the Republic of Korea at an early date. 

President Hu Jintao thanked him for the invitation and accepted the invitation with 

pleasure.  

 

 
 


