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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang ngày càng phát triển và ảnh hưởng 

tới mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, toàn cầu hóa là xu hướng chung toàn cầu và trong 

khu vực. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước 

nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ 

tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro 

đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế. Các nước đang phát triển, nhất 

là các nước nhỏ, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Việt Nam nằm trong 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày 

càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều 

bất ổn. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển sau nhiều năm bị chiến tranh tàn 

phá đã dần thay đổi chính sách đối ngoại hướng đến mở cửa, hội nhập để phát triển 

kinh tế. Chính phủ đặt ra mục tiêu chủ động và tích cực phối hợp trong triển khai các 

quan hệ đối ngoại, nhằm tối ưu hóa lợi ích quốc gia - dân tộc. Chính vì vậy, Việt Nam 

sẵn sàng thiết lập những quan hệ mới với chủ trương nhất quán là “đa dạng hóa và đa 

phương hóa trong quan hệ đối ngoại”, “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành 

viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” [66]. Dựa trên nguyên tắc đó, Việt Nam 

dần tìm được những đối tác truyền thống và chiến lược trong đó có Hàn Quốc. 

Mặc dù Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 200 quốc gia trên 

thế giới, nhưng mới chỉ thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược (ĐTCL) với 17 

quốc gia. 17 năm sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt 

Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ĐTCL vào năm 2009. Quá trình hợp tác giữa 

hai quốc gia hoàn toàn dựa trên những tác động khách quan từ bên ngoài và nhu cầu 

chủ quan từ phía Việt Nam và Hàn Quốc. Trong bất kì giai đoạn phát triển nào, kinh 

tế và chính trị luôn có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau không thể tách rời. Hai lĩnh 

vực này tồn tại song song, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển. Quan hệ kinh tế 

tốt sẽ tác động tích cực đến lĩnh vực chính trị và ngược lại. Tương tự như vậy, các 

quốc gia có quan hệ chính trị hữu hảo với nhau thường đi kèm với hợp tác chặt chẽ 
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về kinh tế. Một mối quan hệ nên được coi là “chiến lược” đối với Việt Nam chỉ khi 

nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh, thịnh vượng, và vị thế quốc tế của 

Việt Nam. Trên cơ sở hợp tác kinh tế, hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong các lĩnh 

vực quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch… cũng phát triển hết 

sức mạnh mẽ. Thực tế cho thấy, Hàn Quốc đã trở thành đối tác chiến lược hàng đầu 

của Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay Hàn Quốc đang là một trong những đối tác 

quan trọng hàng đầu của Việt Nam không chỉ trong phạm vi khu vực mà còn trên thế 

giới [14]. Tháng 6 năm 2021, Hàn Quốc đưa ra mong muốn nâng cấp quan hệ ngoại 

giao với Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện. Điều này cho thấy hiệu quả của 

quan hệ ĐTCL đối với cả Việt Nam và Hàn Quốc.   

Trong số các ĐTCL của Việt Nam, Hàn Quốc là một trong những trường hợp 

đặc biệt khi hai nước chỉ có tuyên bố chung về thiết lập quan hệ ĐTCL nhưng hiệu 

quả hợp tác kinh tế lại vượt hơn hẳn một số các ĐTCL khác như Tây Ban Nha hay 

Ấn Độ. Quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc thời gian qua luôn lấy kinh tế là trụ 

cột chính trong tổng thể quan hệ song phương. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ 

đối tác chiến lược (2009), hợp tác kinh tế hai nước phát triển rất nhanh chóng. Tính 

đến hết năm 2020, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và là đối tác thương 

mại lớn thứ 3 của Việt Nam, luận án lựa chọn tập trung vào nghiên cứu lĩnh vực hợp 

tác kinh tế giữa hai đối tác này.  

Đã có nhiều học giả nghiên cứu về quan hệ ĐTCL, hoặc quan hệ kinh tế, 

thương mại, đầu tư hoặc ODA giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tuy nhiên, chưa có một 

công trình nghiên cứu nào đi sâu phân tích tác động của việc thiết lập quan hệ ĐTCL 

đến quan hệ kinh tế cũng như tác động của hợp tác kinh tế đến một số lĩnh vực khác 

trong quan hệ song phương của hai nước. Như vậy, thực tiễn quan hệ đối tác chiến 

lược Việt Nam – Hàn Quốc cần được nghiên cứu tổng kết, đánh giá để tiếp tục được 

nâng tầm và có bước phát triển vững chắc trong những thập niên tới. Một công trình 

nghiên cứu chi tiết và đầy đủ về những tác động qua lại giữa quan hệ ĐTCL Việt 

Nam-Hàn Quốc đến hợp tác kinh tế là thực sự cần thiết và sẽ có đóng góp giá trị trong 

nghiên cứu và thực tiễn.   
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2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu: Luận án tập trung làm rõ mối quan hệ đối tác chiến lược 

Việt Nam - Hàn quốc trong lĩnh vực kinh tế giai đoạn 2009 - 2020. 

Nhiệm vụ nghiên cứu:   

Một là, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn dẫn đến việc Việt Nam và Hàn 

Quốc thiết lập quan hệ ĐTCL vào năm 2009.  

Hai là, phân tích tác động, thành tựu của quan hệ ĐTCL đến lĩnh vực kinh tế 

trong thương mại, đầu tư và ODA.  

Ba là, phân tích những ảnh hưởng của kinh tế đến một số lĩnh vực khác như 

an ninh chính trị, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ; đưa ra dự báo, đặc điểm và 

khuyến nghị về việc nâng cấp lên quan hệ ĐTCL toàn diện trong thời gian tới.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: 

Luận án tập trung nghiên cứu về quan hệ ĐTCL Việt Nam và Hàn Quốc trong 

lĩnh vực kinh tế sau khi hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao vào năm 2009.  

Phạm vi nghiên cứu:   

Luận án sẽ xác định thời gian nghiên cứu là giai đoạn 2009-2020, từ khi Việt 

Nam – Hàn Quốc đến thời điểm tác giả kết thúc thời gian làm nghiên cứu sinh. Trong 

phạm vi nghiên cứu của đề tài, năm 2020 cũng là mốc thời gian phù hợp để đưa ra 

được những phân tích và đánh giá khách quan, cập nhật nhất về những tác động của 

quá trình hợp tác này. Năm 2020 cũng là năm nền kinh tế thế giới trong đó có Việt 

Nam và Hàn Quốc xảy ra nhiều biến động lớn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 xảy ra ở 

tất cả các quốc gia trên thế giới vào đầu năm 2019 và đến hết năm 2020 vẫn ảnh 

hưởng đến tất cả các nền kinh tế trên thế giới.  

Quan điểm nghiên cứu: Kinh tế luôn được coi là trụ cột trong quan hệ song 

phương, đặc biệt là trong quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc. Chính vì vậy, nghiên 

cứu để đưa ra dự báo về triển vọng quan hệ ĐTCL cũng chính là tìm hiểu về quan hệ 

kinh tế song phương giữa hai quốc gia. Tác giả sẽ nghiên cứu quan hệ ĐTCL Việt 
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Nam-Hàn Quốc tập trung vào lĩnh vực kinh tế để đưa ra dự báo về triển vọng phát 

triển quan hệ ĐTCL.  

4. Phương pháp nghiên cứu  

Luận án nghiên cứu quan hệ giữa hai quốc gia trong lĩnh vực kinh tế vì vậy sử 

dụng chủ yếu các phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế. Để đạt hiệu quả nghiên 

cứu, luận án áp dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: 

- Phương pháp phân tích chính sách: Tác giả sử dụng phương pháp này để 

phân tích nội dung và mục tiêu chính sách đối ngoại của Việt Nam.   

- Phương pháp phân tích lợi ích: Được tác giả sử dụng để đánh giá về lợi ích 

của Việt Nam, Hàn Quốc trong quá trình hợp tác kinh tế. 

- Phương pháp lịch sử, lịch đại: Được tác giả sử dụng để sắp xếp thông tin, tìm 

hiểu về lịch sử bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước của Việt Nam và Hàn Quốc 

khi hai nước thiết lập quan hệ ĐTCL.  

- Phương pháp so sánh – đối chiếu: Tác giả sử dụng phương pháp so sánh đối 

chiếu để chỉ ra những điểm tương đồng giữa Việt Nam và Hàn Quốc; so sánh các 

khái niệm đối tác chiến lược của Việt Nam với Hàn Quốc và trên thế giới; đặc điểm 

của ĐTCL Hàn Quốc so với một số các đối tác khác; sự thay đổi về quan hệ thương 

mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc qua các giai đoạn; sự khác biệt giữa mối 

quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc với một số các ĐTcL khác để rút ra được đặc 

điểm của mối quan hệ này.  

- Phương pháp phân tích SWOT: Phương pháp SWOT (điểm mạnh-điểm yếu-

cơ hội và thách thức) được sử dụng để phân tích mối quan hệ Việt Nam Hàn Quốc, 

trên cơ sở đó đưa ra dự báo về triển vọng phát triển mối quan hệ trong tương tai. 

- Phương pháp dự báo: Được tác giả sử dụng để đưa ra dự báo về mối quan hệ 

Việt Nam-Hàn Quốc trong tương lai gần. 

- Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử: luận án thực hiện dựa 

trên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mac-Lenin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước cũng như quan điểm của Hàn 

Quốc về quan hệ quốc tế. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng những văn kiện về chính sách 
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đối ngoại của Việt Nam và Hàn Quốc cũng như các thỏa thuận, hiệp định đã ký kết 

giữa hai nước đã được công bố có liên quan đến nội dung của luận án. 

Ngoài ra luận án còn sử dụng một số phương pháp bổ trợ khác như phương 

pháp logic, thống kê, tổng hợp, xử lý tư liệu… để làm sáng rõ các luận điểm nghiên 

cứu và nhận định của tác giả. 

5. Nguồn tài liệu  

 Tác giả sẽ sử dụng nguồn tài liệu từ các nghiên cứu của các học giả trong và 

ngoài nước, số liệu từ tổng cục Thống kê Việt Nam, Tổng cục Hải quan và các trang 

báo điện tử uy tín, các báo cáo của các tổ chức quốc tế như WTO, WB…để tổng hợp, 

phân tích và đưa ra dự báo. 

6. Đóng góp của luận án 

Luận án làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến quan hệ đối tác chiến lược, 

các mức độ quan hệ đối tác và vị trí của quan hệ đối tác chiến lược trong quan hệ đối 

ngoại. 

Luận án đưa ra những nhận định về sự phát triển của quan hệ hợp tác kinh tế 

Việt Nam – Hàn Quốc trong giai đoạn từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp 

tác chiến lược đến năm 2020, trên cơ sở phân tích các lĩnh vực cơ bản là thương mại, 

đầu tư và viện trợ phát triển chính thức (ODA). 

Luận án đã rút ra nhận xét về ảnh hưởng, tác động của hợp tác kinh tế song 

phương đến sự phát triển của một số các lĩnh vực khác trong quan hệ đối tác hợp tác 

chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc. 

Luận án đã đưa ra dự báo về quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc và đề xuất 

giải pháp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực kinh tế của hai nước 

trong tương lai. 

          Điểm mới của luận án đó là đã làm rõ được đặc điểm của mối quan hệ ĐTCL 

Việt Nam-Hàn Quốc trong lĩnh vực kinh tế trong giai đoạn bối cảnh thế giới và khu 

vực có nhiều thay đổi cũng như đưa ra dự báo về quan hệ song phương trong tương 

lai. Đề tài sẽ là một công trình nghiên cứu tương đối hoàn chỉnh về quan hệ giữa Việt 
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Nam – Hàn Quốc và có giá trị tham khảo đối với các học giả quan tâm đến lĩnh vực 

này.  

7. Bố cục luận án 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án bao gồm những chương chính sau: 

Chương 1 tổng hợp về lịch sử nghiên cứu liên quan đến quan hệ ĐTCL, quan 

hệ thương mại, đầu tư và ODA giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trên cơ sở này, tác giả 

sẽ rút ra những vấn đề cần nghiên cứu thêm để phục vụ cho nội dung của luận án.  

Chương 2 tập trung vào phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, các vấn đề về 

quan hệ ĐTCL, các cấp độ của quan hệ đối tác cũng như vai trò của quan hệ ĐTCL 

đối với quan hệ đối ngoại. Ngoài ra, tác giả cũng tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng 

đến việc hai nước thiết lập quan hệ ĐTCL, bao gồm xu hướng thế giới và khu vực, 

nhu cầu của Hàn Quốc và Việt Nam và mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trước năm 

2009 nhằm tìm ra những nguyên nhân chính đưa đến hợp tác song phương.   

Chương 3 tập trung vào mối quan hệ và tác động qua lại của việc thiết lập quan 

hệ ĐTCL đến các lĩnh vực cụ thể của kinh tế như đầu tư, thương mại vào ODA. Tác 

giả sẽ phân tích cụ thể những thay đổi trong lĩnh vực kinh tế sau khi thiết lập quan hệ 

ĐTCL để có thể đưa ra những so sánh và kết luận khách quan nhất về mối quan hệ 

và ảnh hưởng của quan hệ ĐTCL Việt – Hàn đến từng lĩnh vực.   

Chương 4 phân tích tác động của hợp tác kinh tế đến những lĩnh vực khác 

trong quan hệ ĐTCL như an ninh chính trị, văn hóa xã hội hay khoa học công nghệ. 

Trên cơ sở phân tích SWOT, tác giả đưa ra dự báo và một số các kiến nghị giúp nâng 

cao hiệu quả quan hệ ĐTCL trong kinh tế.   
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Các tài liệu nghiên cứu sẽ được sắp xếp theo hai mảng nội dung chính là nghiên 

cứu về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc và nghiên cứu về quan hệ kinh tế. Các nghiên 

cứu của các học giả trong và ngoài nước được tách riêng để cho thấy sự đa dạng trong 

cách tiếp cận và tư duy. 

1.1. Quan hệ Việt Nam -Hàn Quốc 

1.1.1. Quan hệ đối tác  

Việt Nam và Hàn Quốc đã duy trì được mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm 

kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Trong suốt thời gian 

đó, có một số các học giả trong nước nghiên cứu về quan hệ song phương trên nhiều 

lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. Tuy nhiên, số lượng các học giả 

nghiên cứu cụ thể về quan hệ ĐTCL Việt-Hàn vẫn tương đối hạn chế. Một số các tài 

liệu tiếng Việt có thể kể đến như sau: 

Đề tài “Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh quốc 

tế mới” của tác giả Ngô Xuân Bình (chủ nhiệm đề tài) đã khái quát được thực trạng 

quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 1992 đến 2007, với những thành tựu đã đạt 

được cũng như những hạn chế, bất cập và đưa ra nguyên nhân [5]. Ngoài ra, nhóm 

tác giả còn phân tích sự tác động của bối cảnh quốc tế, cũng như những yếu tố khác 

đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn 2008-2010, đề xuất những sáng 

kiến về khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và nâng cao vai trò của 

Việt Nam. Đề tài cũng tập trung đưa ra các kiến nghị về chính sách của Việt Nam và 

Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, tăng 

cường mối quan hệ phối hợp nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Hàn 

Quốc. Như vậy, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc thúc đẩy quan hệ chính trị và 

hợp tác song phương nhưng chưa đi sâu vào quan hệ thương mại và đầu tư.   

Tác giả Bạch Thị Ngọc Trang thuộc Đại học Inha với bài nghiên cứu “Những 

điểm tương đồng giữa Việt Nam và Hàn Quốc-mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược 

và hướng đi trong tương lai” đã phân tích những điểm tương đồng của Việt Nam với 

Hàn Quốc, liên quan đến chiến lược hợp tác và định hướng trong tương lai [78]. Tác 
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giả khẳng định Việt Nam - Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng và không có xung 

đột về lợi ích. Điều này khiến cho mối quan hệ song phương ngày càng phát triển 

mạnh mẽ. Tác giả nhận định rằng, trong 20 năm tới, mối quan hệ Việt Nam - Hàn 

Quốc sẽ phát triển ngày càng sâu sắc và nhanh chóng hơn.  

Bài nghiên cứu “Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn 

Quốc, bản chất, hiện tại và triển vọng tương lai” của tác giả Nguyễn Hoàng Tiến đã 

tóm tắt lịch sử quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, đưa ra những giải pháp củng 

cố mối quan hệ này trong bối cảnh hội nhập quốc tế [79]. Tác giả kết luận, để duy trì 

mối quan hệ thân thiện giữa Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam cần phải linh hoạt và 

nhạy cảm hơn trong một số các vấn đề quản lý quan trọng. Cần phát triển cơ sở hạ 

tầng và hiện đại hóa. Hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính trong kinh doanh nên 

được đơn giản hóa, để mở ra nhiều cơ hội hơn cho trong và ngoài nước doanh nghiệp 

hoạt động và hợp tác thuận lợi, nhanh chóng và dễ dàng. Giáo dục và nguồn nhân lực 

cần được cải thiện để tạo điều kiện tiếp thu thêm kiến thức mới. Việt Nam cần học 

tập tích cực và trao đổi văn hóa với càng nhiều các nước có thể trên thế giới, từ đó 

mở rộng tình bạn hiệu quả và hợp tác quốc tế thành công. Mặc dù đưa ra một số giải 

pháp rất cụ thể giúp hai nước tăng cường hợp tác, nhưng do giới hạn về phạm vi 

nghiên cứu, nên các tác giả cũng chưa đề cập nhiều đến quan hệ trong lĩnh vực kinh 

tế, chính trị giữa hai quốc gia. 

Tác giả Đào Thị Nguyệt Hằng với nghiên cứu “Chính sách ngoại giao kinh tế 

của Hàn Quốc đối với Việt Nam” đã chỉ ra ba chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn 

Quốc đối với Việt Nam sau hơn 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao [42]. Chính sách 

“ngoại giao phương Bắc” nhằm đưa ra một chính sách ngoại giao mềm dẻo và linh 

hoạt hơn, tăng cường quan hệ đối với các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Chính 

sách “hướng Nam” của Hàn Quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa tập trung vào ba lĩnh 

vực chủ yếu của kinh tế là thương mại, tài chính và hợp tác phát triển trong quan hệ 

với Việt Nam, một trong những nước được ưu tiên hàng đầu trong chính sách viện 

trợ phát triển của Hàn Quốc. Chính sách “hướng Nam mới” của Hàn Quốc với 

ASEAN và trọng tâm quan hệ với Việt Nam, vì đây là cây cầu kết nối Hàn Quốc với 
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ASEAN. Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai 

nước, nhất là về kinh tế. Tác giả kết luận, mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là một 

điển hình thành công của chính sách đối ngoại, cụ thể là chính sách ngoại giao kinh 

tế của hai nước dành cho nhau. 

Như vậy, đa số các học giả đều cho rằng quan hệ đối tác giữa Việt Nam, Hàn 

Quốc đã đem lại hiệu quả tích cực cho cả hai nước trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế 

đến văn hóa, xã hội. Hầu hết các nghiên cứu đều đưa ra dự báo lạc quan về triển vọng 

phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới. Một số các tác giả còn đưa ra đề 

xuất về giải pháp cụ thể giúp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cho thấy 

tầm quan trọng của Hàn Quốc đói với Việt Nam.  

1.1.2. Quan hệ đối tác chiến lược  

Ở phạm vi trong nước, nghiên cứu “Chính sách đối ngoại của Việt Nam với 

các nước Đông Bắc Á giai đoạn 1986-2006” của Nguyễn Thị Phương đã phân tích 

về sự thay đổi của trật tự thế giới mới, dẫn đến sự điều chỉnh về mặt chính sách của 

nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam [59]. Đối với các quốc gia ở khu vực Đông Bắc 

Á trong đó có Hàn Quốc, Việt Nam cũng có nhiều thay đổi tích cực về mặt chính 

sách như tăng cường hợp tác cả về kinh tế và chính trị, thể hiện cụ thể ở việc thiết lập 

quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Quan hệ của hai nước được dự báo sẽ ngày càng 

phát triển tốt đẹp và thuận lợi hơn.   

Tác giả Nguyễn Cảnh Huệ với nghiên cứu “Thiết lập các quan hệ đối tác chiến 

lược – Một trong những thành tựu nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ Đổi 

mới” khẳng định Hàn Quốc là một trong những mối quan hệ phát triển nhanh nhất và 

có rất nhiều triển vọng tích cực, bên cạnh một số các đối tác truyền thống trước đây 

[46]. Tác giả tin tưởng rằng, mối quan hệ này sẽ được duy trì và thúc đẩy hơn nữa 

trong tương lai không chỉ trong lĩnh vực chính trị mà còn ở các lĩnh vực khác. 

Bài nghiên cứu với tựa đề “Quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc trên lĩnh vực văn 

hóa giáo dục từ 1992 đến nay” của tác giả Nguyễn Văn Dương đã khái quát lại những 

đặc điểm và nét tương đồng của hai quốc gia, tạo điều kiện cho việc hợp tác ngày 

càng sâu rộng hơn [34]. Theo tác giả, Việt Nam và Hàn Quốc có sự gần gũi về văn 
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hóa, tâm lý xã hội, địa-chính trị. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng như Việt Nam đều trải 

qua quá trình chống giặc ngoại xâm và thành công trong việc gìn giữ, bảo vệ độc lập 

chủ quyền của đất nước. Đây chính là những yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình 

hợp tác giữa hai quốc gia. Tác giả cũng tin tưởng rằng, mối quan hệ này sẽ ngày càng 

phát triển theo chiều hướng tích cực, nhờ sự nỗ lực của chính phủ và người dân hai 

nước.  

Có một điểm đáng chú ý là quan hệ ĐTCL Việt Nam – Hàn Quốc thường 

xuyên được hai nước kiểm tra, giam sát, đôn đốc thực hiện. Cính vì thế, quan hệ này 

đã đi vào thực chất, hiệu quả, chứ không chỉ dừng ở các văn bản. Có thể thấy rất rõ 

điều này qua bài viết “Việt Nam và Hàn Quốc đánh dấu quan hệ đối tác chiến lược 

toàn diện” của tác giả HA.NV [167]. Theo bài viết, cuối năm 2020, Ủy ban Liên 

Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc đã có cuộc 

họp lần thứ 18, nhằm rà soát tình hình hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực từ Kỳ 

họp lần thứ 17; đồng thời đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Cuộc họp 

đã khẳng định, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục có những bước phát 

triển mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực, đem lại lợi ích và hiểu biết, tin cậy sâu sắc lẫn 

nhau cho cả hai phía, đánh dấu bằng quan hệ ĐTCL. Bài viết cũng cung cấp rất nhiều 

số liệu cập nhật, có giá trị cho việc nghiên cứu của luận án.  

Quan hệ ĐTCL Việt Nam - Hàn Quốc đang được hai nước quan tâm thúc đẩy. 

Điều đó được phản ánh thông qua nghiên cứu của tác giả Quỳnh Dương với bài “Thúc 

đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc” [158]. Cụ thể, ngày 

22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã điện đàm với Thủ tướng Hàn Quốc để 

trao đổi các biện pháp cụ thể, thực chất thúc đẩy quan hệ ĐTCL Việt Nam - Hàn 

Quốc trong thời gian tới, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai 

nước (1992-2022). Hai Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát 

triển hết sức tốt đẹp; nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp 

để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực và giao lưu nhân dân hai nước. Hai Thủ tướng 

đã nhất trí một số biện pháp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ ĐTCL giữa hai nước, bao 

gồm các biện pháp về thương mại, đầu tư, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc 
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tại Việt Nam đang chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19; tiếp tục mở rộng quy mô 

cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam; triển khai hiệu quả và 

duy trì các hình thức hợp tác về lao động giữa hai nước…..Có thể nói, các thông tin 

trong nghiên cứu này đã khái quát, đã cho thấy được nhiều biện pháp để thúc đẩy 

quan hệ song phương. Tất nhiên, vì khái quát, nên các thông tin trong từng lĩnh vực 

không thể chi tiết và đầy đủ. 

Ở phạm vi quốc tế, chủ đề về quan hệ ĐTCL giữa Việt Nam - Hàn Quốc chưa 

được nhiều học giả nước ngoài nghiên cứu, nhưng cụm từ ĐTCL đã được nhắc đến 

rất nhiều trong các nghiên cứu. Một trong những tác giả đó là Vidya Nadkarmi với 

nghiên cứu “Quan hệ đối tác chiến lược ở Châu Á và Âu-Á” trong cuốn sách với tựa 

đề “Quan hệ đối tác chiến lược ở châu Á, cân bằng mà không cần liên minh” [113]. 

Trong phần nghiên cứu của mình, tác giả đã phân tích rất chi tiết và cụ thể quá trình 

phát triển của quan hệ quốc tế giữa các nước, kể từ thời kì trật tự thế giới hai cực cho 

đến đa cực. Có rất nhiều thay đổi đã diễn ra trong trật tự thế giới, buộc các nước phải 

điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình sao cho phù hợp nhất, với bối cảnh phát 

triển mới của khu vực và thế giới. Châu Á là một trong những khu vực có nhiều 

chuyển biến cả về kinh tế và chính trị, dẫn đến việc chính phủ các nước đều phải cân 

nhắc về việc lựa chọn đối tác để cùng phát triển. Việc phát triển quan hệ ĐTCL với 

những đối tác quan trong là một trong những lựa chọn tối ưu, mang lại lợi ích cả về 

kinh tế cũng như chính trị trong dài hạn cho tất cả các nước. Bài nghiên cứu của tác 

giả nhắc nhiều đến các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nga, Trung, Ấn… cho thấy vai trò 

dẫn dắt và định hình quan hệ quốc tế của những quốc gia này.  

Học giả Parameswaran, P với nghiên cứu “Giải thích về Quan hệ Đối tác 

Chiến lược của Hoa Kỳ ở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Nguồn gốc, Sự phát 

triển và Triển vọng” khẳng định xu hướng phát triển quan hệ ĐTCL ở khu vực Châu 

Á – Thái Bình Dương đã bắt đầu từ những năm 90 [117]. Chính phủ Mỹ dưới thời kỳ 

của Obama cũng đặc biệt quan tâm đến hình thức này, thông qua việc tăng cường hợp 

tác và ký kết các Hiệp định với các nước trong đó có Việt Nam. Tác giả đưa ra những 

phân tích cụ thể về điểm tương đồng và khác biệt trong quan hệ hợp tác giữa Mỹ và 
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Việt Nam với Mỹ-Indonesia. Theo quan điểm của bài viết, phát triển quan hệ ĐTCL 

chính là một trong những đối sách mới, được nhiều quốc gia sử dụng do hình thức 

này có khả năng thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực đa dạng.  

Bài nghiên cứu “Bộ trang phục mới của Hoàng đế? Nhận thức về quan hệ đối 

tác chiến lược của EU ở châu Á” của Suetyi Lai và các cộng sự đã tập trung nghiên 

cứu về mối quan hệ giữa EU và các đối tác chính, trong đó có Châu Á [107]. Để thích 

ứng với một trật tự toàn cầu đang thay đổi, Liên minh Châu Âu (EU) đã thiết lập một 

cơ chế quan trọng để hợp tác với một số quốc gia có ảnh hưởng nhất trên thế giới - 

quan hệ ĐTCL. Bốn trong số các đối tác này là các nước ở Châu Á (Trung Quốc, Ấn 

Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc). Bài viết phân tích và so sánh cách bốn ĐTCL của EU 

ở Châu Á nhìn nhận về Liên minh Châu Âu. Tác giả đã sử dụng dữ liệu trong khoảng 

thời gian 10 năm để đưa ra được kết luận rằng, những đối tác của EU đều xác định 

đây là mối quan hệ lâu dài và toàn diện. Tuy nhiên, do vai trò của EU đối với các vấn 

đề toàn cầu ngày càng có xu hướng suy giảm nên các nước Châu Á coi EU là một 

trong những đối tác quan trọng của mình, nhưng xếp sau Mỹ và các nước láng giềng 

của họ. Nhìn chung, tác giả đã có những nghiên cứu rất chi tiết về quan hệ ĐTCL, 

đứng trên góc độ cả một khu vực kinh tế lớn và đưa ra được nhận định về xu thế phát 

triển của mối quan hệ trong tương lai gần. 

Nghiên cứu của hai tác giả Envall và Ian Hall là “Quan hệ Đối tác Chiến lược 

Châu Á: Thực tiễn và Quản trị an ninh Khu vực” khẳng định rằng, các quốc gia Châu 

Á sử dụng quan hệ ĐTCL như một phương tiện để tăng cường an ninh quốc gia và 

khu vực, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu kinh tế khác [91]. Tác giả cho rằng, quan 

hệ ĐTCL được hình thành như một điều tất yếu và là một trong các hình thức “quản 

trị an ninh” mới trong khu vực. Quan hệ ĐTCL ban đầu dựa trên thỏa thuận chung 

về “các nguyên tắc hệ thống”, quan hệ ĐTCL hiện đại có những hình thức khác nhau, 

chủ yếu tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn giữa các đối tác có cùng mục tiêu phát triển. 

Bài nghiên cứu kết luận rằng, mối quan hệ ĐTCL ở khu vực Châu Á đang có xu 

hướng ngày càng phát triển và các quốc gia nên thích ứng với sự thay đổi này, kết 
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hợp xu hướng mới với các cách tiếp cận truyền thống đối với vấn đề an ninh ở Châu 

Á.  

Bài viết của Dennis D. Trinidad với tựa đề “Quan hệ Đối tác Chiến lược với 

ASEAN có ý nghĩa gì đối với viện trợ Nước ngoài của Nhật Bản” xem xét tác động 

của quan hệ ĐTCL của Nhật Bản với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN) về chính sách viện trợ nước ngoài [124]. Nhật Bản đã có nhiều nỗ 

lực điều chỉnh, để đa dạng hóa các mục tiêu trong chính sách cung cấp viện trợ của 

mình, với các mục tiêu an ninh và quốc phòng. Tác giả nhận định rằng, quan hệ 

ĐTCL, như một hình thức thực hành an ninh mới ở Châu Á-Thái Bình Dương, mở 

rộng phạm vi hợp tác khu vực của Nhật Bản sang các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. 

Nguyên nhân chính là do Nhật Bản đã thông qua điều lệ hợp tác phát triển mới vào 

năm 2015, nhưng việc sử dụng ODA vẫn bị giới hạn trong mục đích sử dụng phi quân 

sự, điều này hạn chế mong muốn của Tokyo trong việc tăng cường hợp tác an ninh 

với các nước đối tác ASEAN. Như vậy, quan hệ ĐTCL với các nước ASEAN đóng 

vai trò rất quan trọng với Nhật Bản trong việc duy trì vị thế và đảm bảo an ninh quốc 

gia. 

Liên quan cụ thể đến quan hệ ĐTCL của Việt Nam, David Brewster (2009) 

với bài nghiên cứu “Quan hệ đối tác chiến lược của Ấn Độ với Việt Nam: Tìm kiếm 

viên kim cương trên Biển Đông” đã khẳng định quan hệ tốt đẹp của Việt Nam và Ấn 

Độ trong hơn 40 năm [87]. Hai quốc gia không chỉ có chung quan điểm về phát triển 

kinh tế, chính trị mà còn luôn sát cánh cùng nhau trong việc chống lại sự thống trị 

của Trung Quốc đối với Đông Dương. Mối quan hệ này là một trong số ít quan hệ 

đối tác chính trị lâu đời giữa Đông và Nam Á. Trong những năm gần đây, hai bên 

đang tìm cách điều chỉnh lại mối quan hệ của họ, trong bối cảnh sức mạnh kinh tế và 

quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc mà còn cả tham vọng an ninh của chính Ấn 

Độ trong khu vực. Bài nghiên cứu đã phân tích tác động liên minh chính trị lâu đời 

này, dựa trên những nỗ lực của Ấn Độ trong việc can dự chiến lược với Đông Nam 

Á trong đó sức mạnh của Ấn Độ sẽ giúp cân bằng quyền lực ở khu vực này.  
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Cũng chung quan điểm với học giả David, tác giả Pant, Harsh V. (2018) với 

bài nghiên cứu “Ấn Độ và Việt Nam: “Quan hệ đối tác chiến lược đang hình thành” 

đã phân tích những cam kết hợp tác về an ninh, quốc phòng và thương mại giữa Ấn 

Độ và Việt Nam đang ngày càng phát huy tác dụng [116]. Hai bên đã cố gắng xây 

dựng mối quan hệ đối tác bền chặt trong nhiều năm và mối quan hệ này sẽ phát triển 

mạnh mẽ hơn. Ấn Độ có thể giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực quốc phòng, năng 

lượng, thăm dò khoáng sản, chế biến nông sản, chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông 

tin và giáo dục. Tác giả có nhận định rất lạc quan về một mối quan hệ sẽ phát triển 

hơn nữa trong những năm tới, đặc biệt khi được lãnh đạo hai nước quyết tâm thúc 

đẩy và tạo điều kiện.  

Bài nghiên cứu “Việt Nam trên con đường hội nhập toàn cầu: Tạo dựng quan 

hệ đối tác chiến lược thông qua hợp tác an ninh quốc tế” của tác giả Thayer, C. A. 

đã nghiên cứu tương đối toàn diện về các ĐTCL của Việt Nam bao gồm Nga, Nhật 

Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Anh và Đức [119]. Đối với mỗi 

đối tác, quan hệ về an ninh và kinh tế đều được tác giả khái quát tương đối đầy đủ 

một cách ngắn gọn và súc tích. Ngoài ra, bài viết cũng đưa ra dự báo về triển vọng 

thiết lập quan hệ ĐTCL của Việt Nam với một số các nước khác như Mỹ, Úc, Pháp 

và Ý. Có thể thấy rằng, Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc ký kết các hiệp định với các đối 

tác quan trọng trong tương lai nhằm chia sẻ lợi ích và cùng hướng đến một mục đích 

đẩy mạnh tăng cường quan hệ về an ninh, kinh tế.  

Nếu chỉ dừng ở mức ĐTCL như hiện nay, quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn 

Quốc cũng đã đánh dấu những bước tiến hết sức tốt đẹp. Tuy nhiên, gần đây nhất, 

chính phía Hàn Quốc đã đề nghị nâng cấp quan hệ này lên thành Đối tác chiến lược 

toàn diện. Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ngày 23/6/2021, Chủ 

tịch Quốc hội Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn được nâng cấp quan hệ ngoại giao với 

Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện. Trước đề nghị đó, Chủ tịch Quốc hội Việt 

Nam khẳng định luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng với Hàn Quốc 

và sẵn sàng cùng với Hàn Quốc đưa quan hệ hợp tác sâu rộng đối tác chiến lược lên 

tầm cao mới trong thời gian tới. Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn phát triển 
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quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc, luôn coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, 

lâu dài và là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong quan hệ quốc tế của Việt 

Nam. Việt Nam đánh giá rất cao và tin tưởng, với chính sách hướng Nam mới của 

Hàn Quốc sẽ tạo cơ hội lớn cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược 

Việt Nam - Hàn Quốc. Đề nghị trên đây của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho thấy, 

quan hệ hai bên còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Hai nước còn nhiều nhiều cơ 

hội để hợp tác sâu sắc và rộng rãi hơn nữa. Có thể nói, đây là một tín hiệu rất tích cực 

cho quan hệ song phương Việt Nam – Hàn Quốc.  

Như vậy, có thể thấy rằng đa số các học giả nghiên cứu về quan hệ ĐTCL giữa 

Việt Nam - Hàn Quốc đều tập trung phân tích về những thuận lợi, khó khăn trong quá 

trình phát triển mối quan hệ này. Các tác giả cũng nghiên cứu rất cụ thể về mặt chính 

sách vĩ mô giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác và đa số đều đưa ra những đánh giá tương 

đối lạc quan và tích cực về triển vọng phát triển quan hệ Việt – Hàn trong tương lai 

gần.   

1.2. Quan hệ kinh tế 

1.2.1. Thương mại và đầu tư  

Cho đến nay cũng có một số các công trình nghiên cứu về mối quan hệ thương 

mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tuy nhiên, đa số những nghiên cứu này mới 

chỉ tập trung vào một vài lĩnh vực nhất định hoặc trong một khoảng thời gian ngắn 

hạn.  

Ở phạm vi trong nước, có rất nhiều học giả nghiên cứu về quan hệ song phương 

giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tác giả Nguyễn Tiến Dũng (2011) với nghiên cứu “Tác 

động của Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc đến thương mại Việt Nam 

” đã sử dụng mô hình để phân tích tác động của AKFTA tới thương mại của Việt 

Nam [33]. Tác giả đã sử dụng mô hình hấp dẫn để phân tích chiều hướng và cơ cấu 

thương mại giữa Việt Nam với Hàn Quốc và các nước ASEAN cũng như cấu trúc 

bảo hộ trong các nước thành viên của AKFTA rất chi tiết. Đây là một nghiên cứu rất 

sâu trong lĩnh vực thương mại song phương, có giá trị tham khảo lớn đối với nghiên 

cứu khoa học. Về cơ bản, Hiệp định này sẽ mang lại tác động tích cực cho cả 2 khu 
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vực kinh tế nói chung, vì các hiệp định mới đều cắt giảm thuế quan, cũng như dành 

nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa 

cụ thể hóa được lợi ích của các quốc gia thành viên trong từng lĩnh vực cụ thể, cũng 

như chưa đưa ra được những tác động đến xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 

Hàn Quốc tới Việt Nam.  

Một số những nghiên cứu khác của các tác giả Trần Quang Minh có tên “Quan 

hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc” đã tổng kết lại mối quan hệ giữa 2 quốc gia trên 5 

lĩnh vực là ODA, FDI, thương mại, hợp tác lao động và du lịch với nhận định tích 

cực về tiềm năng phát triển trong tương lai [56]; Cuốn sách “Quan hệ kinh tế Việt 

Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh hội nhập Đông Á” do Đỗ Hoài Nam, Ngô Xuân 

Bình, Sung – Yeal Koo làm đồng chủ biên đã phân tích và đánh giá quan hệ kinh tế 

giữa hai nước trên nhiều khía cạnh [57]; Bài nghiên cứu “Quan hệ đầu tư - thương 

mại Việt Nam - Hàn Quốc và vấn đề nhập siêu của Việt Nam” của tác giả Nguyễn 

Hồng Nhung đã phân tích quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc và chỉ 

ra vấn đề nhập siêu của Việt Nam [171]. Tác giả Mạnh Hùng với nghiên cứu “Phát 

triển mạnh quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Hàn Quốc” đánh giá rằng Hàn 

Quốc sẽ tiếp tục giữ vị trí đứng đầu về đầu tư, thứ hai về hợp tác ODA, thương mại 

và du lịch với Việt Nam; hợp tác hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, lao động, văn 

hóa, thể thao có nhiều tiến triển mới; giao lưu nhân dân diễn ra sôi động [184]. Các 

nghiên cứu trên đều phân tích rất chi tiết quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong các lĩnh 

vực kinh tế.  

Luận án tiến sĩ của Bùi Huy Sơn mang tên “Vai trò của hiệp định thương mại 

song phương trong việc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn 

Quốc” tập trung nghiên cứu về quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế, trước và sau 

khi hai nước ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) [36]. Qua nghiên cứu, tác giả đã 

phân tích những yếu tố khách quan và chủ quan để đưa ra đề xuất giúp nâng cao hiệu 

quả của FTA song phương, nhằm củng cố quan hệ ĐTCL. Đây là một nghiên cứu 

tương đối đầy đủ và chi tiết về quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia. 

Tác giả đã rất cố gắng đưa ra những thông tin tổng quan trong nhiều lĩnh vực liên 
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quan. Mặc dù vậy, do khoảng thời gian nghiên cứu sau khi VKFTA có hiệu lực chưa 

đủ dài, nên mối quan hệ và tác động giữa hai chủ thể nghiên cứu cũng chưa được làm 

rõ.  

Nghiên cứu “Sự phụ thuộc lẫn nhau trong khu vực và mối quan hệ kinh tế Việt 

Nam - Hàn Quốc” dày gần 250 trang của các học giả Việt Nam, do Viện nghiên cứu 

chính sách kinh tế quốc tế của Hàn Quốc (KIEP) xuất bản năm 2016 [120]. Đây là 

một công trình nghiên cứu chi tiết và đầy đủ về quan hệ kinh tế Việt –Hàn. Các tác 

giả đã chỉ ra rằng, quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ bị tác 

động bởi FTA Việt Nam - Hàn Quốc, mà còn vì nhiều yếu tố khác. Các tác giả cũng 

phân tích tác động của các yếu tố địa chính trị, cũng như thương mại và đầu tư của 

các nước trong khu vực vào quan hệ thương mại đầu tư song phương Việt Nam - Hàn 

Quốc. Cuối cùng, nghiên cứu đưa ra dự báo về dòng chảy thương mại và đầu tư giữa 

các quốc gia trong khu vực, trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng về địa chính trị và 

kinh tế vĩ mô của khu vực do sự xuất hiện của Trung Quốc. Đây là một công trình 

nghiên cứu đầy đủ về quan hệ song phương, rất có giá trị đối với các học giả khi 

nghiên cứu về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. 

Tác giả Nguyễn Thái Hòa trong nghiên cứu “Xu hướng thương mại và lợi thế 

so sánh bộc lộ Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2000- 2014” đã phân tích sự sự chuyển 

dịch trong cơ cấu xuất khẩu Việt Nam và Hàn Quốc trong những giai đoạn khác nhau 

[41]. Xuất khẩu của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 

tăng dần trong các ngành hàng có giá trị cao, bên cạnh việc duy trì một số ngành hàng 

chủ lực; đồng thời chuyển dần lợi thế so sánh bộc lộ từ các ngành truyền thống sang 

các ngành hàng thâm dụng lao động, vốn và công nghệ. Ngược lại, trong suốt giai 

đoạn 2000 - 2014, Hàn Quốc ít thay đổi cơ cấu xuất khẩu, mà chủ yếu tập trung 

chuyên sâu vào những ngành hàng chủ lực - thiên về thâm dụng vốn, công nghệ cao 

và tri thức. Sự không tương đồng với nhau về các ngành hàng có lợi thế so sánh giữa 

2 nước cho phép việc hợp tác thương mại 2 bên thuận lợi, tận dụng được nhiều lợi 

thế so sánh của nhau. Điều này được đánh giá dựa trên lợi thế so sánh bộc lộ của từng 
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quốc gia; đồng thời qua đó tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

trong việc điều chỉnh định hướng thương mại trong thời gian tới. 

Bài nghiên cứu “Phân tích quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc” của hai 

tác giả Phạm Thùy Linh, Bùi Nữ Hoàng Anh đã tập trung phân tích quan hệ thương 

mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc, sử dụng hệ số hiển thị lợi thế so sánh và chỉ số tiềm 

năng thương mại [53]. Một là, mô hình thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc tuân 

theo lợi thế so sánh của hai quốc gia. Hai là, tỷ trọng xuất khẩu nhóm sản phẩm thô 

trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đang có xu hướng 

giảm dần, trong khi tỷ trọng nhóm hàng thâm dụng lao động phổ thông và nhóm hàng 

thâm dụng nguồn vốn nhân lực đang có xu hướng tăng dần. Ba là, hai quốc gia có 

tiềm năng thương mại lớn về các sản phẩm thâm dụng công nghệ và sản phẩm thô. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các biện pháp đẩy mạnh tự do hóa thương mại giữa 

Việt Nam và Hàn Quốc cần được tăng cường hơn nữa, để thúc đẩy quan hệ thương 

mại giữa hai quốc gia. 

Tác giả Trương Quan Hoàn (2014) với nghiên cứu “Thương mại hàng hóa 

Việt Nam - Hàn Quốc nhìn từ yếu tố giai đoạn sản xuất” và là “Quan hệ thương mại 

Việt Nam Hàn quốc dưới góc độ thương mại nội ngành” đã sử dụng phương pháp 

phân loại hàng hóa theo hệ thống SNA và BEC, để so sánh cơ cấu xuất nhập khẩu 

của hai quốc gia [44] cũng như chỉ ra rằng thương mại là lĩnh vực đạt được sự phát 

triển ấn tượng nhất [43]. Kết quả cho thấy, Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc hàng 

hóa sơ cấp tăng nhanh trong giai đoạn 2000-2010, nhưng sau đó giảm mạnh vào năm 

2014, hàng hóa trung gian tăng mạnh và hàng hóa cuối cùng có xu hướng giảm trong 

suốt giai đoạn. Kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng mạnh đối với nhóm hàng hóa 

trung gian và giảm đối với nhóm hàng hóa cuối cùng. Tác giả đưa ra nhận xét rằng, 

thâm hụt thương mại không phải luôn tiêu cực, nếu chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu 

đầu vào cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Đầu những năm 2000, tỷ trọng giữa 

thương mại liên ngành và nội ngành là như nhau. Tuy nhiên, đến 2016 thương mại 

nội ngành đã chiếm tới 93,6%. Điều này chứng minh cho sự mở rộng và đã đa dạng 

hóa thương mại khá nhanh giữa 2 quốc gia, đồng thời cơ cấu hàng hóa giữa Việt Nam 
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và Hàn Quốc ngày càng có xu hướng giống nhau hơn. Cuối cùng, tác giả đưa ra một 

số giải pháp giúp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển kinh tế.  

Liên quan đến lĩnh vực đầu tư, một số các nghiên cứu tiêu biểu có thể kể đến 

như: Bài nghiên cứu “Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc tại Việt 

Nam - Nhìn từ khía cạnh an ninh kinh tế” của tác giả Vũ Thị Nhung (2018) nhận định 

rằng, Hàn Quốc hiện nay là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam 

với những dự án đầu tư lên tới hàng tỷ USD [60]. Ngoài những tác động tích cực, 

FDI của Hàn Quốc tại Việt Nam đã và đang đặt ra những vấn đề phức tạp về an ninh 

kinh tế. Tác giả đã chỉ ra những ảnh huởng của FDI của Hàn Quốc tới sự an toàn, ổn 

định và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam, để có cái nhìn toàn diện hơn 

về những tác động của FDI Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, bài nghiên cứu đưa ra một số 

giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả theo hướng phát triển bền vững 

trong hoạt động đầu tư của Hàn Quốc những năm tiếp theo. 

Bài nghiên cứu “Điều tra các yếu tố hấp dẫn đầu tư trực tiếp nước ngoài của 

đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào Việt Nam” của Ta Van Loi và các cộng sự đưa ra các 

yếu tố hấp dẫn FDI quan trọng để xây dựng các chính sách thu hút đầu tư trực tiếp từ 

Hàn Quốc vào Việt Nam [109]. Dựa trên việc nghiên cứu tài liệu và kết quả phỏng 

vấn với 27 nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam, các tác giả đã xác định được một số 

các yếu tố quan trọng như quy mô thị trường, chi phí lao động, sự cởi mở của thị 

trường, các biến chính sách (bao gồm cả yếu tố chính sách tiền tệ và yếu tố khoảng 

cách tỷ lệ thuế), các biến vi kinh tế (lợi thế địa lý, yếu tố đại diện theo vị trí). Nghiên 

cứu này cũng sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng tương đối mới, dựa trên 

mô hình phân phối (ARDL) với chuỗi dữ liệu thời gian từ 1995 đến 2017 của FDI 

Hàn Quốc vào Việt Nam. Nghiên cứu cũng phân tích mối quan hệ lâu dài giữa các 

biến phụ thuộc và các biến độc lập. Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng, có ba 

yếu tố tích cực (mức lương thấp, thương mại và chính sách của chính phủ) giải thích 

các dòng FDI trong dài hạn. Kết quả cũng cho thấy chính sách thuế khuyến khích đã 

có một tác động tích cực đến FDI từ Hàn Quốc, thỏa mãn mục tiêu tìm kiếm hiệu quả 

của các nhà đầu tư Hàn Quốc”. 
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Trong báo cáo “Hồ sơ đầu tư tại Việt Nam” của LNT& PARTNERS năm 2014 

đã liệt kê rất chi tiết những thuận lợi, khó khăn từ phía Việt Nam và Hàn Quốc trong 

quan hệ đầu tư. Mặc dù vậy, báo cáo mới chỉ dừng lại ở việc liệt kê về số lượng và 

tổng số vốn đầu tư của các dự án lớn. Trong tài liệu này, còn có rất nhiều bài báo, 

hoặc nghiên cứu ngắn tập trung vào công bố số liệu về thương mại song phương hoặc 

đầu tư trong các khoảng thời gian ngắn hạn giữa Việt Nam - Hàn Quốc. BBC, 

Reuter...đều có những bài báo, nghiên cứu cập nhật theo từng sự kiện đặc biệt về quan 

hệ song phương giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, nhìn chung những bài viết này vẫn chỉ 

mang tính chất cung cấp thông tin và số liệu, chứ chưa phân tích, cũng như có cái 

nhìn toàn diện về quan hệ này. Bởi vậy, việc nghiên cứu tổng thể về tác động của 

quan hệ ĐTCL đến quan hệ kinh tế giữa Việt Nam –Hàn Quốc đến năm 2020 là rất 

cần thiết. 

Ở phạm vi quốc tế, quan hệ thương mại, đầu tư song phương cũng là vấn đề 

được nhiều học giả quan tâm. Nghiên cứu của Se Jin Kim với tên gọi “Sự tham gia 

của Hàn Quốc vào Việt Nam và tác động kinh tế và chính trị” đưa ra nhận định về 

mối quan hệ hai nước trong thập kỉ 70 [104]. Tác giả đã đưa ra nhiều dẫn chứng về 

quan hệ kinh tế, chính trị để cho thấy rằng quan hệ song phương Việt Nam - Hàn 

Quốc từ trước đây đã có rất nhiều điểm tích cực và tiềm năng để phát triển hơn nữa 

trong tương lai. Đây là một nghiên cứu có giá trị, nhưng khoảng thời gian lại quá xa 

so với mốc thời điểm hiện nay. Do vậy, có rất nhiều thay đổi trong quan hệ quốc tế 

và khu vực mà tác giả chưa thể cập nhật kịp, dẫn đến một số nhận định không còn 

chính xác và phù hợp với bối cảnh hiện tại.  

Bài nghiên cứu “Mô hình năng động của quan hệ thương mại Hàn Quốc-Việt 

Nam” của ba tác giả Tran Nhuan Kien, Hong Ryul Lee và Yoon Heo đã phân tích về 

các mô hình, xu hướng liên quan đến thương mại song phương giữa Hàn Quốc và 

Việt Nam trong một thập kỷ [103]. Thông qua phân tích số liệu và các công cụ toán 

học, các tác giả đã rút ra một số kết luận: mô hình thương mại hàng hóa giữa Hàn 

Quốc và Việt Nam hầu như không thay đổi, mặc dù khối kim ngạch thương mại song 

phương giữa hai mở rộng đáng kể trong thập kỷ qua. Xuất khẩu của Hàn Quốc sang 
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Việt Nam có tỷ trọng hàng hóa trung gian ngày càng cao, trong hàng hóa nhập khẩu 

của Hàn Quốc từ Việt Nam thì tỷ trọng hàng tiêu dùng ngày càng tăng. Trình độ công 

nghệ của sản phẩm của Hàn Quốc xuất khẩu sang Việt Nam cao hơn nhiều so với 

xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc. Hàng xuất khẩu của Việt Nam kém đa dạng 

hơn của Hàn Quốc. Thương mại song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam gần đây 

ít căng thẳng hơn thương mại của Hàn Quốc với các nước khác. Thương mại song 

phương hai nuớc chủ yếu là thương mại liên ngành. Việt Nam có lợi thế so sánh chủ 

yếu ở các sản phẩm chính hoặc các nhà sản xuất công nghệ thấp, trong khi Hàn Quốc 

chủ yếu có lợi thế so sánh trong các sản phẩm chế tạo và máy móc, thiết bị vận tải. 

Mức độ bổ sung thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam cao  khiến cho việc hiệp 

định thương mại tự do hơn có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho cả hai nước. 

Trong nghiên cứu “Phân tích mối quan hệ thương mại song phương Hàn 

Quốc-Việt Nam”, hai tác giả Phan Thanh Hoan và  Jeong Ji Young đã xem xét tình 

hình và những tác động có thể có đối với quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc 

[95]. Tác giả đã nhận định rằng, Hàn Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của 

Việt Nam trong 20 năm qua. Tuy nhiên, cơ cấu thương mại hàng hóa giữa Hàn Quốc 

và Việt Nam vẫn không thay đổi, mặc dù thương mại song phương giữa hai bên đã 

mở rộng đáng kể. Chỉ số xuất khẩu và nhập khẩu cho thấy mối quan hệ xuất khẩu 

mạnh mẽ của Hàn Quốc với Việt Nam, trong khi cường độ nhập khẩu hàng hóa từ 

Việt Nam thấp hơn dự kiến. Thương mại song phương Hàn - Việt chủ yếu là thương 

mại liên ngành. Kết quả của RCA toàn cầu và song phương cho thấy rằng Hàn Quốc 

sở hữu một lợi thế so sánh được tiết lộ mạnh mẽ về các sản phẩm chế tạo và máy móc 

và thiết bị vận tải. Mặt khác, Việt Nam có lợi thế so sánh phần lớn trong các sản phẩm 

chính hoặc các nhà sản xuất công nghệ thấp. Kết quả này cũng phù hợp với thông tin 

về chỉ số bổ sung thương mại khi thương mại giữa hai nước đang bổ sung hơn là cạnh 

tranh.  

Hai học giả Ji Hyun Oh và Jai S. Mah (2017) với nghiên cứu “Các mô hình 

đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc tại Việt Nam” đã có một bài phân tích rất 

tổng quan về tình hình đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam sau 1986 [98]. 
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Các tác giả lần lượt đưa ra những đánh giá chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

của Hàn Quốc vào Việt Nam qua các năm, những lĩnh vực chính thu hút đầu tư như 

chế biến, công nghiệp…Bài nghiên cứu cũng chỉ ra những tác động cụ thể của FDI 

Hàn Quốc đến nền kinh tế Việt Nam như đóng góp vào tăng trưởng, xuất khẩu và tạo 

công ăn việc làm cho người lao động trong nước, thông qua quá trình dịch chuyển 

nhà máy sang Việt Nam và thành lập các văn phòng đại diện. Cuối cùng, các tác giả 

kết luận rằng FDI từ Hàn Quốc vào Việt Nam mang lại nhiều tác động tích cực cho 

nền kinh tế và chính phủ nên có những biện pháp thúc đẩy để tận dụng tối đa lợi ích 

do nguồn vốn này mang lại. Đây là một tài liệu có giá trị đối với các học giả nghiên 

cứu tập trung vào lĩnh vực FDI nói chung và FDI vào Việt Nam nói riêng.  

Trong sách trắng năm 2017 của tập đoàn quản lý khủng hoảng Kroll với tựa 

đề “Sự gia tăng đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam: Làm thế nào các công ty Hàn 

Quốc có thể tiếp tục phát triển trong một khu vực thú vị nhưng đầy thách thức”, tác 

giả Michael Blomenhofer đã đưa ra một số nhận định [126]. Đầu tiên, tác giả khẳng 

định đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam là một câu chuyện thành công, với nhiều 

doanh nghiệp điển hình. Mặc dù Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

không hình thành, nhưng làn sóng FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam cũng chỉ chậm 

lại, chứ không chấm dứt hay đổi hướng. Các nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam nhìn 

thấy một quốc gia với tiềm năng là một trung tâm sản xuất và có môi trường chính trị 

ổn định. Tác giả cũng nhận định sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam không chỉ ở 

năng lực sản xuất, mà còn là một thị trường tiêu thụ nội địa khá lớn. Tầng lớp trung 

lưu Việt Nam phát triển với tốc độ nhanh nhất ở Đông Nam Á và ước tính sẽ tăng 

gấp đôi vào năm 2020, kéo thu nhu cầu và dịch vụ cao cấp ngày càng tăng. Mặc dù 

vẫn còn những lo ngại về thủ tục hành chính phức tạp, quan liêu, tham nhũng nhưng 

Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Hàn Quốc, các nhà quản lý cần 

tận dụng tối đa các cơ hội thành công và giảm thiểu rủi ro ở mức tối thiểu trong thị 

trường năng động này.  

 Bài nghiên cứu “Tác động kinh tế tiềm năng của Hiệp định Thương mại Tự do 

Việt Nam - Hàn Quốc đối với Việt Nam” của hai tác giả Phan Thanh Hoan và Jeong 
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Ji Young đã phân tích một số lợi ích và hạn chế có thể tác động đến nền kinh tế Việt 

Nam khi Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) chính thức có 

hiệu lực [96]. Về mặt tích cực, VKFTA thúc đẩy lợi ích kinh tế của Việt Nam và Hàn 

Quốc. Điều này là kết quả kinh tế từ dòng vốn đầu tư và tăng cường hợp tác kỹ thuật, 

cũng như cải thiện phân bổ nguồn lực của Việt Nam trong dài hạn. Tự do hóa thương 

mại cũng làm giảm mức độ thất nghiệp ở các khu vực thành viên. Tuy nhiên, các FTA 

giữa các nước với các mức độ phát triển kinh tế khác nhau, chẳng hạn như Việt Nam 

và Hàn Quốc, có thể gây thiệt hại nước kém phát triển hơn, trong trường hợp này là 

Việt Nam. Do đó, thách thức đối với Việt Nam là tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa tự 

do hóa, phát triển và thời điểm thích hợp để mở cửa thị trường. Lợi ích tiếp cận thị 

trường đối với Việt Nam có thể bị hạn chế, nếu trợ cấp nông nghiệp của Hàn Quốc 

và các quy tắc hạn chế về xuất xứ, các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT) không 

giảm. Trong bối cảnh VKFTA, Việt Nam có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi phải 

cạnh tranh với các nước ASEAN trên thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhìn chung 

đa số các lĩnh vực xuất khẩu đều có tốc độ tăng trưởng tích cực sau khi VKFTA được 

ký kết.  

Trong bài viết “Việt Nam là lựa chọn chiến lược” của Frederik Balfour đăng 

trên tạp chí International Herald Tribune, tác giả đưa ra nhận định về việc rất nhiều 

tập đoàn lớn như Deawoo, LG, Huyndai…bắt đầu nhìn thấy tiềm năng và đầu tư vào 

Việt Nam. Đây là những tập đoàn lớn hàng đầu của Hàn Quốc, đi đầu trong làn sóng 

FDI sang Đông Nam Á [102]. Chỉ vài năm sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại 

giao, các tập đoàn kinh tế lớn đã nhìn thấy cơ hội, sẵn sàng đầu tư trong dài hạn để 

cạnh tranh với các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc chiếm lĩnh thị trường, coi Việt 

Nam là một trong những lựa chọn hàng đầu. Các tập đoàn này không chỉ mở văn 

phòng đại diện, mà còn tiến hành đầu tư trực tiếp tại một số địa phương. Tác giả cho 

thấy mối liên hệ giữa việc thiết lập quan hệ ngoại giao và phát triển quan hệ kinh tế. 

Hai lĩnh vực này thường có quan hệ bổ sung lẫn nhau, giúp quan hệ song phương 

ngày càng thắt chặt và mở ra nhiều cơ hội mới. 
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Park Nowan là một trong những học giả rất đặc biệt nghiên cứu về quan hệ 

Việt Nam – Hàn Quốc. Ông không chỉ thông thạo tiếng Việt, hoàn thành luận án tiến 

sĩ tại Việt Nam mà còn là Đại sứ của Hàn Quốc tại Việt Nam. Tác giả có rất nhiều 

nghiên cứu về quan hệ Việt – Hàn, trong đó nổi bật nhất là Luận án Tiến sĩ  “Quan 

hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc – Việt Nam và triển vọng trong bối cảnh thay 

đổi hệ thống quản trị toàn cầu trong thế kỷ XXI”. Trong Luận án này, tác giả đã tập 

trung nghiên cứu sâu về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh lạnh, 

cũng như sự thay đổi về mặt chính sách của hai quốc gia trong bối cảnh quan hệ quốc 

tế thay đổi, có những biến động lớn và đưa ra những đề xuất giúp chính phủ hai nước 

tăng cường hợp tác, phát triển mối quan hệ [63]. Tuy nhiên, công trình này chủ yếu 

tập trung vào lĩnh vực chính trị và quân sự, chứ chưa nghiên cứu sâu về quan hệ kinh 

tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.   

1.2.2. Viện trợ phát triển chính thức (ODA) 

ODA là viện trợ phát triển chính thức và có vai trò mở đường cho FDI nên đây 

cũng là một lĩnh vực được nhiều học giả quan tâm.  

Ở phạm vi trong nước, hai tác giả Thu Hà, Minh Thanh (2009 trong nghiên 

cứu “Vài nét về viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc” đã tóm tắt về 

lịch sử viện trợ ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam từ năm 1987 [37]. Chương trình 

viện trợ chính thức đầu tiên của chính phủ Hàn Quốc nhằm mục đích hỗ trợ công 

nghiệp hóa và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. 

Trong giai đoạn sau, chính phủ hàn quốc cũng đã mở rộng phạm vi hỗ trợ thông qua 

các tổ chức đa phương như Ngân hàng thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Cơ 

quan phát triển quốc tế. Các khoản vay được chấp thuận sau khi đã được Bộ Tài chính 

xem xét kế hoạch chi tiết và khả năng hoàn trả. Đối với Việt Nam, vào tháng 10 năm 

2008, Chính phủ Hàn Quốc chấp thuận cho Việt Nam vay vốn 100 triệu USD, khoản 

cho vay lớn nhất trong lịch sử của EDCF. ODA được coi là một công cụ ngoại giao 

quan trọng của Hàn Quốc bởi nguồn vốn cho vay này chú trọng tới các lĩnh vực mà 

người Hàn Quốc có lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác và để nâng tầm vị thế 

của Hàn Quốc.  
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Các tác giả Huong, Vu Thanh; Phuong, Nguyen Thi Minh (2018) với nghiên 

cứu “Đánh giá hiệu quả của Hỗ trợ Phát triển của Hàn Quốc tại Việt Nam” cho rằng,  

ODA của Hàn Quốc đã trở thành một nguồn lực quan trọng trong việc tạo điều kiện 

cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và đóng góp vào thiết lập cơ sở hạ tầng, 

phát triển nông nghiệp nông thôn cũng như xóa đói giảm nghèo [97]. Bài nghiên cứu 

đánh giá hiệu quả ODA của Hàn Quốc tại Việt Nam ở ba cấp độ: quốc gia, nhà tài trợ 

và cấp dự án. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ở cấp độ quốc gia và cấp tài trợ, ODA 

của Hàn Quốc tại Việt Nam thành công và hiệu quả trong việc điều chỉnh mục tiêu 

của cả hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của tư nhân trong các lĩnh vực. 

Ở cấp độ dự án, chương trình KOICA được chứng minh là thành công, phù hợp và 

có tác động rất tích cực. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu cũng chỉ ra những thiếu sót 

trong việc giải ngân viện trợ phát triển, sử dụng hệ thống tài chính, các điều kiện ràng 

buộc và hạn chế hợp tác toàn diện giữa Hàn Quốc và Việt Nam . từ đó đề ra chính 

sách để tăng cường hiệu quả viện trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc tại Việt 

Nam trong tương lai.  

Tác giả Nguyen Hoang Tien (2019) với nghiên cứu “Phân tích so sánh đầu tư 

ODA của Nhật Bản và Hàn Quốc vào Việt Nam” đã phân tích và so sánh ODA từ 

Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam để thấy rõ tầm quan trọng trong phát triển kinh 

tế, xã hội [118]. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đóng góp trung bình vào GDP giai đoạn 

2005-2015 của Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt là 0,17% và 0,83%. Điều này cho 

thấy đây là hai các nước đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam tăng 

trưởng, đặc biệt là trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng cho phát triển toàn diện của quốc 

gia. Từ đó, cần thiết có các giải pháp thích hợp để thu hút thúc đẩy ODA, tận dụng 

nguồn lực này để tạo tiền đề vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Ngoài ra, cần thiết 

phải nâng cao khả năng sử dụng vốn từ chính phủ, bao gồm: nâng cao khả năng quản 

lý, cải thiện khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh trong phát triển dự án, nâng cao 

khả năng tìm kiếm lợi nhuận từ vốn ODA được cấp. 

Tác giả Nguyễn Cảnh Huệ (2016) trong bài viết “Quan hệ Việt Nam - Hàn 

Quốc từ 1992 đến nay - thành tựu và vấn đề đặt ra” khẳng định rằng Việt Nam là 
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nước được Hàn Quốc ưu tiên trong lĩnh vực ODA với ba trọng tâm là tăng trưởng 

xanh, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng [47]. Năm 2011, Hàn Quốc 

tuyên bố coi Việt Nam là trọng tâm và là một trong 26 ĐTCL về ODA và cam kết 

cung cấp cho Việt Nam 1,2 tỷ USD vốn ưu đãi trong giai đoạn 2012 - 2015. Hàn 

Quốc hiện đang là nước cung cấp ODA lớn thứ hai cho Việt Nam và Việt Nam là 

nước nhận viện trợ ODA lớn nhất của Hàn Quốc. Chính vì vậy, Việt Nam phải cố 

gắng tận dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả nhất có thể. 

Tác giả Thành Nam có bài viết: “Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn 

vắc xin Covid-19”. Theo đó, Hàn Quốc đã dành gần 30 triệu USD cho chương trình 

cho vay vốn với lãi suất thấp mới để giúp các nước, trong đó có Việt Nam [183]. Số 

tiền hỗ trợ phát triển chính thức này nhằm tăng cường sự hỗ trợ nhân đạo của Hàn 

Quốc cho các quốc gia và hợp tác y tế trong các dự án khác nhau, như tăng cường các 

cơ sở y tế và đảm bảo nguồn cung cấp ổn định các mặt hàng phòng chống dịch bệnh. 

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã lựa chọn các nước nhận 

nguồn vốn ODA này, dựa trên sự cân nhắc toàn diện các ưu tiên trong chính sách của 

Hàn Quốc, nhu cầu tăng cường khả năng chăm sóc sức khỏe người dân và quan hệ 

song phương. Hàn Quốc sẽ xem xét việc có nên tăng số lượng các nước nhận nguồn 

vốn này hay không tùy thuộc vào nhu cầu hợp tác. Như vậy, Việt Nam là một trong 

nước nước được Hàn Quốc ưu tiên trong cung cấp ODA để phòng chống Covid-19. 

Trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong phòng 

chống dịch, thì sự giúp đỡ trên đây là vô cùng quý báu, cho thấy quan hệ ĐTCL đã 

được thể hiện rất cụ thể và thiết thực.  

Cùng với các hỗ trợ trên, VOV5 đã có bản tin về việc “Hàn Quốc hỗ trợ vốn 

ODA giúp Việt Nam phát triển Công nghệ hỗ trợ”. Việc hỗ trợ này được tiến hành 

thông qua Dự án thành lập Trung tâm Tư vấn và Giải pháp công nghệ Việt Nam - 

Hàn Quốc (VITASK). Theo đánh giá, đây là dấu mốc nhằm giải quyết nhu cầu chuyển 

giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới quản lý sản xuất, kết nối và phát 

triển thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam, trước mắt là trong lĩnh vực ô tô, điện 

– điện tử. Đồng thời, dự án này một lần nữa khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt 
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giữa hai Chính phủ cũng như giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Trung tâm 

VITASK có mục tiêu cao nhất là thông qua các hoạt động hỗ trợ đa dạng giúp doanh 

nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp ô tô và điện - điện tử tham gia vào chuỗi 

giá trị toàn cầu (GVC - Global Value Chain), từ đó doanh nghiệp có thể chủ động 

chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển bền vững. Trong thời gian tới, chính phủ hai nước 

sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn lực, tài chính để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và 

vận hành Trung tâm VITASK và tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hướng tới mục tiêu đưa 

ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai [314]. Như 

đã biết, công nghiệp ô tô và điện tử của Việt Nam còn thua kém thế giới khá xa. Chính 

vì vậy việc Hàn Quốc cung cấp ODA để giúp Việt Nam trong hai lĩnh vực này là việc 

làm hết sức kịp thời và quý giá.  

Tác giả Phạm Mai Ngân, Nguyễn Thị Kim Oanh (2020) với bài viết “Việt Nam 

trước tác động của suy giảm vốn ODA” đã chỉ ra thuận lợi, khó khăn và gợi ý chính 

sách đối với Việt Nam trong bối cảnh suy giảm dòng vốn ODA trong đó có chỉ ra 

một số vấn đề liên quan đến ODA Hàn Quốc [175]. Các khoản vay từ Hàn Quốc có 

yêu cầu bắt buộc là nhà thầu phải là công ty Hàn Quốc hoặc liên danh mà công ty 

Hàn Quốc nắm giữ nhiều hơn 50% cổ phần. Tác giả cho rằng các đơn vị thực hiện dự 

án ODA, các cơ quan lãnh đạo và người dân cần ý thức được sự cần thiết, tính cấp 

bách của việc không phụ thuộc vào nguồn viện trợ nước ngoài. Việt Nam nên học tập 

Hàn Quốc trong việc kiểm soát ODA. Hàn Quốc nhận nguồn vốn hỗ trợ phát triển kể 

từ những năm 1960 nhưng chính thức ngừng nhận viện trợ sau 30 năm và từ năm 

1993 chuyển từ vai trò nước tiếp nhận sang nước tài trợ.  

Tác giả Jeong, S. (2018) trong nghiên cứu “Nghiên cứu về tác động của Chính 

sách hỗ trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc đối với Việt Nam” đã tập trung tìm 

hiểu những thành tựu và điểm yếu của ODA Hàn Quốc vào Việt Nam [99]. Cuối 

cùng, bài nghiên cứu đưa ra khuyết nghị về ODA cho Hàn Quốc có thể thực hiện 

ODA trong tương lai cho Việt Nam và các quốc gia khác. Chính sách ODA của Hàn 

Quốc đã phát huy tác dùng và tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, các 

chính sách này vẫn có những nhược điểm. Thứ nhất, người dân Việt Nam phải đối 
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mặt với những khoản nợ khổng lồ về vốn vay ưu đãi. Thứ hai, tiến trình thực hiện các 

dự án còn chậm do phải trải qua nhiều giai đoạn. Khuyến nghị được đưa ra nhằm 

giảm bớt tính kém hiệu quả của chương trình là loại bỏ hệ thống cơ quan cung cấp 

viện trợ kép. Hàn Quốc nên lựa chọn một trong hai cơ quan KOICA và EDCF để có 

thể kiểm soát hiệu quả. Việc sử dụng hai cơ quan gây trùng lặp và kém hiệu quả. 

Nhìn chung, các tác giả đều cho rằng ODA từ Hàn Quốc có tác động tích cực 

đến kinh tế Việt Nam. Quan trọng hơn nữa, nguồn ODA này còn giúp Việt Nam về 

đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý góp phần mang lại hiệu quả 

trong dài hạn. Rõ ràng là quan hệ kinh tế nói chung, quan hệ về ODA nói riêng với 

Hàn Quốc đã đem lại cho Việt Nam những lợi ích vô cùng lớn. Nhờ có quan hệ 

ĐTCL, hợp tác giữa hai nước trong từng lĩnh vực cụ thể trong đó có OAD đều đang 

được tăng cường, phát triển, đem lại nhiều lợi ích cho cả hai bên. 

1.3. Nhận xét chung  

Trên cơ sở các tài liệu đã được liệt kê, các nghiên cứu được chia thành hai 

mảng chính là quan hệ chung gồm quan hệ đối tác, quan hệ ĐTCL và quan hệ kinh 

tế. Các nghiên cứu cũng được tách biệt theo phạm vi trong và ngoài nước để cho thấy 

sự đa dạng về tiếp cận thông tin cũng như quan điểm đa chiều của các học giả đến từ 

mọi nơi trên thế giới. Về quan hệ hợp tác nói chung, hầu hết các công trình đều khẳng 

định hai nước có nhiều điểm tương đồng và không có xung đột về lợi ích. Nhiều học 

giả còn khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc có những điểm chung về địa chính trị khi 

là hàng xóm của nước lớn như Trung Quốc. Đây là những cơ sở quan trọng để hai 

bên thiết lập quan hệ ĐTCL. Các nghiên cứu này cũng chỉ ra những xu hướng phát 

triển, các biện pháp cần thực hiện, để tăng cường hợp tác Việt Nam- Hàn Quốc trong 

các lĩnh vực cụ thể đó. Đáng chú ý, trong một số nghiên cứu, các tác giả còn chỉ ra 

được chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam sau hơn 25 năm 

thiết lập quan hệ ngoại giao. Những công trình nghiên cứu trong giai đoạn gần đây 

đã có cách tiếp cận rất thực tế, khi đặt quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày một mạnh mẽ. Tuy nhiên, các học giả nghiên cứu 

về quan hệ ĐTCL chủ yếu tập trung vào quan hệ chính trị, văn hóa, mà chưa đi sâu 



35 

 

vào quan hệ thương mại và đầu tư. Một số nghiên cứu tuy có đề cập đến quan hệ này, 

thì lại chưa đưa ra được những biện pháp để thúc đẩy quan hệ song phương.  

Kinh tế luôn được coi là trụ cột của nền kinh tế và cũng là lĩnh vực chịu tác 

động trực tiếp của các Hiệp định song phương. Kể từ khi Việt Nam - Hàn Quốc thiết 

lập quan hệ, lĩnh vực thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc luôn chiếm 

được sự quan tâm của nhiều học giả. Tuy nhiên, đa số những nghiên cứu này mới chỉ 

tập trung vào một vài lĩnh vực nhất định hoặc trong một khoảng thời gian ngắn hạn. 

Có thể thấy rằng đa số các học giả đều tập trung vào nghiên cứu quan hệ hai nước 

dưới góc độ vĩ mô. Các học giả cũng thường nghiên cứu cụ thể những thay đổi trong 

quan hệ của hai nước dưới một số các tác động của bối cảnh khu vực, thế giới hoặc 

các Hiệp định thương mại. Chưa có học giả nào đưa ra được đánh giá toàn diện về sự 

thay đổi của nền kinh tế Việt Nam, dưới tác động của việc hai nước thiết lập quan hệ 

đối tác chiến lược vào năm 2009. Các nghiên cứu mới chỉ đưa ra một vài số liệu khái 

quát trong các lĩnh vực, chứ chưa đi sâu vào phân tích được nguyên nhân cũng như 

xu hướng trong dài hạn của mối quan hệ song phương. Do vậy đây vẫn là một vấn đề 

cần được nghiên cứu sâu và cụ thể hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thế 

giới và khu vực có nhiều thay đổi phức tạp cũng như sự xuất hiện của các nhân tố 

khách quan như dịch bệnh Covid-19.  

Về quan hệ kinh tế, các tác giả đã nghiên cứu trên các lĩnh vực như thương 

mại, đầu tư và ODA trong đó có phân tích chiều hướng và cơ cấu thương mại giữa 

Việt Nam với Hàn Quốc; đã đề cập đến được hầu hết các thế mạnh trong quan hệ 

kinh tế giữa hai quốc gia, đã rút ra được những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

trong việc điều chỉnh định hướng thương mại trong thời gian tới. Một số nghiên cứu 

đã xem xét đến tác động của hiệp định thương mại song phương giữa hai bên và đưa 

ra được một số biện pháp biện pháp đẩy mạnh tự do hóa thương mại giữa Việt Nam 

và Hàn Quốc. Các nghiên cứu đã có những khẳng định khá thống nhất là FDI và ODA 

từ Hàn Quốc vào Việt Nam mang lại nhiều tác động tích cực cho nền kinh tế cả hai 

bên. Tất cả những kết quả nghiên cứu trên đều rất có giá trị cho việc tham khảo và 

làm tư liệu để phân tích tác động của quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc đến lĩnh 
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vực kinh tế. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ tập trung nghiên cứu để làm rõ hơn sự thay đổi 

trong cơ cấu thương mại hàng hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam, phân tích xu hướng 

đầu tư trực tiếp nước ngoài và ODA từ Hàn Quốc tới Việt Nam cũng như làm rõ ảnh 

hưởng của kinh tế đến các lĩnh vực khác sau khi hai nước thiết lập quan hệ ĐTCL 

năm 2009. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUAN HỆ ĐTCL 

VIỆT NAM - HÀN QUỐC 

2.1. Cơ sở lý luận về quan hệ ĐTCL  

Trong các học thuyết quan hệ quốc tế, chủ nghĩa tự do có nhiều luận điểm phù 

hợp có thể giải thích được cho việc Việt Nam và Hàn Quốc, hai nước tầm trung trong 

khu vực thiết lập quan hệ ĐTCL. Bên cạnh đó, một số các lý thuyết quan hệ quốc tế 

khác cũng được đưa vào phân tích để làm rõ hơn những yếu tố tác động đến quan hệ 

song phương này.  

2.1.1. Các lý thuyết quan hệ quốc tế  

2.1.1.1. Chủ nghĩa tự do 

Chủ nghĩa tự do (liberalism) hay cách “tiếp cận tự do” là trường phái xuất hiện 

từ thời kỳ cải cách tôn giáo thế kỷ XVI ở Châu Âu. Chủ nghĩa tự do đã phát triển 

thành một trường phái gồm nhiều nhánh tư tưởng khác nhau, mặc dù cùng chung 

những giả định cơ bản. Theo đó, chủ nghĩa tự do đề cao vai trò của các cá nhân, hạn 

chế vai trò của nhà nước, nhấn mạnh nguyên tắc thượng tôn pháp luật, đồng thời bảo 

vệ các quyền tự do dân sự cá nhân, quyền sở hữu tư nhân [40]. Dù có nhiều tư tưởng 

tự do khác nhau, nhưng khái quát lại, chủ yếu có ba loại là tự do về chính trị, về kinh 

tế và về xã hội. “Chủ nghĩa tự do chính trị” nói về những tư tưởng ủng hộ việc thay 

thế nền quân chủ chuyên chế hay độc tài bằng một nền dân chủ tự do (có thể là cộng 

hòa hoặc quân chủ lập hiến). “Chủ nghĩa tự do xã hội” để chỉ những tư tưởng ủng hộ 

bình đẳng, đặt bình đẳng lên trên sự bất bình đẳng về cơ hội. Chủ nghĩa tự do đề cao 

lợi ích của hợp tác quốc tế, vốn có thể giúp các quốc gia thu được lợi ích tuyệt đối từ 

mối quan hệ với các quốc gia khác. 

Lý luận về chủ nghĩa tự do đã giúp cho các nước có quyền được thiết lập các 

quan hệ với các đối tác khác một cách bình đẳng, cùng có lợi. Trên thực tế, Việt Nam 

và Hàn Quốc là hai quốc gia độc lập, đã thực hiện đầy đủ quyền lực của mình để xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động đó, mỗi nước không 

chỉ tập trung vào các quan hệ đối nội, mà còn chú trọng các quan hệ đối ngoại, nhằm 

khai thác một cách tốt nhất những yếu tố tích cực từ bên ngoài để phát triển đất nước. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_chuy%C3%AAn_ch%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_l%E1%BA%ADp_hi%E1%BA%BFn
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Cụ thể ở đây là việc hai nước đã thiết lập quan hệ ở cấp độ đối tác chiến lược. Chủ 

nghĩa tự do kinh tế là một chủ thuyết lớn trong nghiên cứu kinh tế, ra đời khoảng từ 

thế kỷ XVII, do ảnh hưởng của Phái Khai sáng, với tư tưởng chủ đạo là đề cao tinh 

thần tự do - tự do sản xuất, tự do thương mại…Trong những giai đoạn phát triển khác 

nhau và bị chi phối bởi những điều kiện lịch sử - cụ thể khác nhau, nên đã xuất hiện 

nhiều trường phái kinh tế thuộc dòng chủ thuyết này. Chẳng hạn, ở Pháp là Chủ nghĩa 

trọng nông, với đại biểu xuất sắc là F.Quesnay (1694-1774). Ở Anh được thể hiện 

qua Chủ nghĩa cổ điển Anh với các đại biểu điển hình là W.Petty (1623-1678), 

A.Smith (1723-1790) và D.Ricardo (1772-1823).  

Mặc dù có nhiều trường phái khác nhau, phát triển qua nhiều giai đoạn khác 

nhau, nhưng tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa tự do trong kinh tế là tôn trọng các quy 

luật của thị trường, tôn trọng các lợi ích của các chủ thể tham gia thị trường. Trên 

thực tế, mặc dù Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm khác nhau, từ kinh tế đến chính 

trị…nhưng hai nước vẫn tôn trọng sự khác biệt đó, lấy hợp tác làm cơ sở, nhằm đảm 

bảo hài òa lợi ích của cả hai bên. Chẳng hạn, theo A. Smith, muốn có nền thương mại 

bền vững, thì quan hệ giữa các quốc gia phải mang tính chất bình đẳng (trao đổi ngang 

giá), đem lại lợi ích cho cả hai bên. Việc trao đổi hàng hóa căn cứ trên cơ sở chi phí 

sản xuất ra hàng hóa đó. Không được dùng các biện pháp của Nhà nước để cản trở 

buôn bán giữa các quốc gia. Những tư tưởng này đã được Việt Nam và Hàn Quốc thể 

hiện rất rõ từ việc ký các hiệp định đến thực tế triển khai các hiệp định ấy. Với tính 

chất bổ sung lẫn nhau, việc Hàn Quốc và Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do 

đã thúc đẩy thương mại nói riêng, hợp tác kinh tế nói chung phát triển không ngừng. 

Đáng chú ý là quan hệ kinh tế của Việt Nam với một số đối tác khác như Mỹ, Trung 

Quốc…bên cạnh hợp tác, cũng có không ít mâu thuẫn, bởi các nước đó đã tìm cách 

bảo hộ nền kinh tế của họ. Tuy nhiên, trong quan hệ kinh tế với Hàn Quốc, Việt Nam 

hầu như chưa gặp những trở ngại nào do phía Hàn Quốc tìm cách cản trở. Rõ ràng là 

việc tuân theo các quy luật của thị trường, cùng tôn trọng lợi ích của nhau đã làm cho 

quan hệ kinh tế nói riêng, quan hệ nói chung giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng 

trở nên vững chắc.  
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Về vai trò của Nhà nước, vì nhấn mạnh vai trò của thị trường, nên chủ nghĩa 

tự do cho rằng, Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế càng ít càng tốt. Nền kinh tế cần 

phải được phát triển trên cơ sở tự do kinh tế (tự do sản xuất, tự do liên doanh, liên 

kết, tự do mậu dịch). Hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa được phát triển theo 

sự điều tiết của bàn tay vô hình. Vai trò của Nhà nước chỉ nên là tối thiểu với ba chức 

năng chính: đảm bảo hòa bình để phát triển kinh tế, vai trò của một người bảo hộ tạo 

môi trường tự do cạnh tranh cho các quy luật kinh tế khách quan hoạt động, cung ứng 

hàng hỏa công cộng: an ninh, quốc phòng, giao thông... Thực tế, với Hàn Quốc là nền 

kinh tế thị trường đầy đủ, nên các tính chất này đã được thể hiện rất rõ. Còn Việt 

Nam, dù đang trong quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường, nhưng việc tuân theo 

các quy luật kinh tế, thực hiện những cam kết với các nước …cũng đang được triển 

khai một cách nghiêm túc, ngày càng có hiệu quả hơn.  

Hiện nay, hầu hết các quốc gia đều áp dụng cơ chế kinh tế hỗn hợp, trong đó 

có “bàn tay hữu hình là Nhà nước”, thông qua luật pháp, thuế và các chính sách kinh 

tế để điều chỉnh nền kinh tế xã hội kết hợp. Tuy nhiên, yếu tố tự do, “bàn tay vô hình”  

vẫn không thể bỏ qua được. Thậm chí trong một số hoàn cảnh, việc quản lý nền kinh 

tế phải để cho bàn tay thị trường tự quyết định, chứ bàn tay Nhà nước không thể làm 

thay được. Cả Việt Nam và Hàn Quốc đều đang áp dụng mô hình nền kinh tế hỗn 

hợp. Điều này cho thấy hai nước đang cùng đi theo một hướng, cùng tuân theo một 

“luật chơi chung”. Đây là cơ sở quan trọng, là yếu tố thuận lợi để hai nước hợp tác 

với nhau có hiệu quả hơn. 

Trong thời kỳ hiện đại, người ta ít đưa ra các lý thuyết về tự do kinh tế, vì điều 

đó đã được khẳng định. Thay vào đó, nhân loại tìm cách biến những tư tưởng đó 

thành thực tế. Ví dụ như thông qua việc xây dựng các thể chế, các cơ chế hoạt động 

của nền kinh tế thế giới. Điển hình cho hoạt động này là việc ra đời của Tổ chức 

thương mại thế giới (WTO). Về bản chất, WTO chính là một “sân chơi” bình đẳng, 

một môi trường cạnh tranh hoàn hảo cho tất cả các đấu thủ…WTO đưa ra nhiều 

nguyên tắc, trong đó có các nguyên tắc mà ngay tên của nó cũng đã thể hiện sự tự do, 

bình đẳng trong quan hệ kinh tế quốc tế như nguyên tắc mở cửa thị trường, nguyên 
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tắc cạnh tranh công bằng…. Việt Nam và Hàn Quốc đều là thành viên của WTO cũng 

như một số tổ chức, liên kết kinh tế như Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Diễn 

đàn hợp tác kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định Đối tác 

Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)….Đây là điều kiện giúp cho việc hợp tác nói 

chung, hợp tác kinh tế nói riêng giữa hai nước thêm thuận lợi.   

Như vậy, chủ nghĩa tự do có nhiều luận điểm giải thích cho việc Việt Nam và 

Hàn Quốc hợp tác với nhau. Việc hợp tác này đựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, tôn 

trọng quyền lợi của nhau. Trong bối cảnh chủ nghĩa tự do được triển khai trên thực 

tế, thông qua việc hình thành các tổ chức, thể chế quốc tế, Việt Nam và Hàn Quốc 

đều tích cực tham gia. Điều này đã làm cho quan hệ hai bên được củng cố không chỉ 

trên phương diện song phương, mà còn cả ở góc độ đa phương.  

2.1.1.2. Các lý thuyết quan hệ quốc tế khác 

Chủ nghĩa hiện thực quan niệm chủ thể chính trong hệ thống quốc tế là các 

quốc gia – dân tộc có chủ quyền, trong khi các chủ thể khác (các tổ chức quốc tế, các 

tổ chức phi chính phủ, các công ty đa quốc gia, các nhóm hay các cá nhân) không có 

vai trò đáng kể [61]. Quan điểm trên của Chủ nghĩa hiện thực là hết sức phù hợp trong 

quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Trước hết, đây là hai quốc gia thực sự độc lập, 

có chủ quyền đầy đủ về mọi phương diện. Quan hệ giữa hai bên là quan hệ chính 

thức, được thể hiện qua việc ký kết các hiệp định với nhau. Chính vì có đầy đủ chủ 

quyền, nên hai nước không chỉ thiết lập các quan hệ, mà còn chủ động nâng cấp, cải 

thiện quan hệ này, mà không bị phụ thuộc vào bất cứ nhân tố nào khác.    

Chủ nghĩa hiện thực đề cao quyền lực. Quyền lực là phương tiện, đồng thời 

cũng là mục tiêu hàng đầu mà các quốc gia chú trọng nâng cao. Trong một thế giới 

vô chính phủ, mục tiêu của mỗi quốc gia là trang bị cho mình càng nhiều quyền lực 

càng tốt để đảm bảo an ninh và sinh tồn [128]. Về nội dung này, trong thực tế, việc 

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập các quan hệ với nhau, quả thực ngoài ý nghĩa về tình 

hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân…thì điều quan trọng nhất là để mỗi bên có 

thể hợp tác, tranh thủ khai thác sức mạnh, ưu thế của đối tác, làm cho đất nước mình 

mạnh hơn, có đủ quyền lực để kiểm soát tình hình trong nước, cũng như chủ động 
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tham gia các hoạt động quốc tế. Để củng cố quyền lực của mình, thì sự giàu có của 

một quốc gia được xem là yếu tố quyết định. Trước đây, việc kiểm soát các tuyến 

đường thương mại quan trọng, mở rộng thị trường,  tăng cường sở hữu các nguồn tài 

nguyên chính là động lực dẫn đến nhiều cuộc xâm lược và khai thác thuộc địa xảy ra 

trong lịch sử. Ở giai đoạn thế kỷ XVII đến XVIII, lý thuyết này được tiếp tục phát 

triển thông qua chủ nghĩa trọng thương. Gọi là trọng thương, vì lý thuyết này cho 

rằng, chỉ có thương mại quốc tế mới đem lại sự giàu có cho các quốc gia (coi trọng 

thương mại). Ngày nay, không quốc gia nào áp dụng chủ nghĩa trọng thương một 

cách tuyệt đối, nhưng trong những hoàn cảnh cụ thể, đôi khi tư tưởng này vẫn được 

áp dụng. Cụ thể như việc các nước tìm mọi cách để bảo hộ thương mại nói riêng, bảo 

vệ nền kinh tế của mình nói chung.  

Các nhà hiện thực chủ nghĩa cho rằng các quốc gia theo đuổi quyền lực, nên 

các quốc gia buộc phải thực hiện chiến lược “tự cứu”, cạnh tranh quyền lực với các 

quốc gia khác để đảm bảo an ninh cho mình [128]. Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh 

sự hỗ trợ giữa các nước với nhau, như thông qua việc ký các thỏa thuận, hiệp định 

(điển hình trong kinh tế là việc các nước cung cấp Viện trợ phát triển chính thức 

(ODA) cho nhau), thì việc các nước phải chủ động, tự tìm ra cách thức, hướng đi cho 

mình là cực kỳ cần thiết. Việc Việt Nam và Hàn Quốc tìm đến nhau cũng không phỉa 

là ngoại lệ. 

Chủ nghĩa hiện thực được chia làm hai phân nhánh chính là chủ nghĩa hiện 

thực cổ điển và chủ nghĩa tân hiện thực. Trong đó, chủ nghĩa tân hiện thực cho rằng, 

sự phân bổ quyền lực tương đối giữa các quốc gia trong hệ thống chính là yếu tố then 

chốt đối với an ninh của mỗi quốc gia. Bởi vậy, các quốc gia tìm cách nâng cao quyền 

lực, vì càng có nhiều quyền lực, thì vị trí của nước đó trong hệ thống thế giới càng 

cao và an ninh của quốc gia đó càng được đảm bảo [83]. Các quốc gia cũng tìm cách 

cân bằng quyền lực với những quốc gia mạnh hơn, nhằm giảm thiểu sự chênh lệch về 

quyền lực, đồng nghĩa với giảm thiểu các đe dọa về an ninh. Xét trong bối cảnh của 

Việt Nam và Hàn Quốc, điều này là khá phù hợp. Việt Nam tuy có nhiều tiềm năng, 

nhưng vẫn là nước đang phát triển. Hàn Quốc tuy đã phát triển hơn, nhưng con đường 
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để trở thanh cường quốc còn khá xa. Trong khi đó, xung quanh hai nước này có khá 

nhiều nguy cơ về mất an ninh. Bởi vậy, việc tìm cách nâng cao sức mạnh của mình 

là yêu cầu quan trọng của mỗi nước. Trong quá trình đó, việc hai nước tìm đến nhau 

để nâng cao sức mạnh là một tất yếu. Vấn đề là hai bên có thể hợp tác với nhau như 

thế nào, hợp tác đến đâu…để giúp nhau mạnh mẽ hơn.  

Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, chính sách đối ngoại của Mỹ 

dường như là theo đuổi “chủ nghĩa hiện thực nguyên thủy”. Theo đó, chính sách được 

định hướng bởi kết quả, chứ không phải theo hệ tư tưởng; đồng thời dựa trên các giả 

định kép về sự cạnh tranh liên tục (nhất là giữa các nước lớn) và sự ảnh hưởng tích 

cực của các giá trị Mỹ, trong vấn đề toàn cầu đối với Trung Quốc. Sự cạnh tranh Mỹ-

Trung diễn ra ở mọi khu vực địa lý, từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương; ở mọi 

lĩnh vực, từ kinh tế đến không gian vũ trụ và không gian mạng. Washington cho rằng, 

các hoạt động của Bắc Kinh như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển thương 

mại... là nhằm phục vụ tham vọng địa chính trị của Trung Quốc. Điển hình là việc 

Trung Quốc đưa ra “Sáng kiến Vành đai và Con đường” (Belt and Road Initiative -

BRI); các hoạt động ở Biển Đông …Chính vì thế, Mỹ đã đưa ra chiến lược Thái Bình 

Dương - Ấn Độ Dương. Giữa tháng 6/2021, Mỹ còn đưa ra kế hoạch về cơ sở hạ tầng 

mang tên “Xây dựng Thế giới tốt đẹp hơn” (Build Back Better World - B3W), có trị 

giá hàng tỷ USD để cạnh tranh với BRI của Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, việc 

Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác với nhau là cần thiết, vừa để nâng cao sức mạnh của 

quốc gia, vừa phù hợp với xu thế chống lại bành trướng của nước lớn trong khu vực.  

Như vậy theo lý thuyết của Chủ nghĩa hiện thực, Việt Nam và Hàn Quốc là 

hai nước tầm trung bình trong khu vực, nên cần hợp tác, gắn bó với nhau. Sự gắn bó 

ấy vừa làm tăng sức mạnh của mỗi bên, vừa làm giảm áp lực lôi kéo, chia rẽ, xung 

đột trong khu vực. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, kinh tế có vai trò rất quan trọng 

trong việc tạo nên sức mạnh quốc gia. Trong khi đó, hai nước có khả năng bổ sung, 

hợp tác với nhau rất chặt chẽ. Điều đó sẽ làm cho sức mạnh của mỗi bên được nâng 

lên đáng kể, đồng thời cũng làm tăng sức mạnh của những lực lượng chính nghĩa 

trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.  
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Chủ nghĩa kiến tạo là một lý thuyết về quan hệ quốc tế bên cạnh chủ nghĩa tự 

do và chủ nghĩa hiện thực, được hình thành sau thời kỳ chiến tranh lạnh, để bổ sung 

thêm cho các lý thuyết có sẵn. Chủ nghĩa kiến tạo cho là hệ thống quốc tế có cấu trúc 

xã hội. Chủ nghĩa kiến tạo xem xét về bản sắc của một quốc gia (Identity) như hoàn 

cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa cụ thể và lợi ích của quốc gia đó. Các quốc gia mà có 

bản sắc tương đồng càng nhiều thì khả năng hợp tác càng cao và duy trì hợp tác cũng 

lâu bền hơn nếu có cùng lợi ích chung [128]. 

Như vậy, trong khi chủ nghĩa hiện thực chú trọng về khuynh hướng các chủ 

thể quốc gia mạnh (kinh tế, tài nguyên và vũ khí) là bành trường quyền lực, còn chủ 

nghĩa tự do đặt nặng vấn đề quan hệ kinh tế, các quốc gia vì lệ thuộc kinh tế lẫn nhau 

sẽ ít gây chiến tranh, còn chủ nghĩa kiến tạo thì cho là những bản sắc xã hội của các 

quốc gia sẽ quyết định các chủ thể đó sẽ hợp tác hay là xung đột với nhau. Bản sắc 

xã hội của quốc gia sẽ định đoạt thế nào là lợi ích của quốc gia và quyết định đường 

lối hoạt động của quốc gia đó, giúp định hình các mục tiêu mà quốc gia đó theo đuổi, 

như an ninh, chính sách đối ngoại hay phát triển triển kinh tế. 

Có thể thấy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc cũng dựa trên những cơ sở của chủ 

nghĩa kiến tạo. Về lịch sử, Việt Nam và Hàn Quốc cũng có những điểm tương đồng 

như cùng bị các nước xâm lược, cùng đứng lên giành độc lập. Thậm chí, trong lịch 

sử, còn có một bộ phận người Việt Nam chạy sang Hàn Quốc lánh nạn… 

Về văn hóa, người Hàn Quốc rất coi trọng lễ nghĩa, trật tự trên dưới, nhất là 

trong các mối quan hệ đồng huyết thống (gia đình, họ hàng), đồng môn (cùng trường), 

đồng hương (cùng quê). Những điểm này khá tương đồng với văn hóa Việt Nam.  

Trong khi đó, Hàn Quốc cho rằng Việt Nam là một quốc gia Đông Nam Á gần gũi 

nhất với Hàn Quốc bởi nét đặc trưng về văn hóa, phong tục tập quán, ngày lễ cũng 

như các hoạt động dân gian. Ngoài ra, người Việt cũng có tính quyết tâm phấn đấu, 

chịu khó và ham học hỏi - điều mà mỗi dân tộc Á Đông đều quý trọng đặc biệt là Hàn 

Quốc - quốc gia luôn có quan niệm cứng rắn trong việc xây dựng chính sách kinh tế 

theo đường lối khắc khổ, đề cao sự tự cường, tự lực và cống hiến. Đặc biệt, Hàn Quốc 

đã biết cách khai thác sức mạnh của nền văn hóa như điện ảnh, âm nhạc và thời 
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trang… tạo nên làn sóng Hàn lưu, đưa hình ảnh của đất nước này đi khắp thế 

giới…Như vậy rõ ràng là Hàn Quốc đã khai hác rất tốt yếu tố bản sắc để tạo nên sức 

mạnh của đất nước.  

Về kinh tế, hai nước đều vươn lên từ chiến tranh. Hiện nay, Hàn Quốc có một 

nền kinh tế thị trường trong đó nhà nước đóng vai trò quan trọng. Điều này cũng 

giống như Việt Nam. Quá trình phát triển kinh tế của Hàn Quốc được mệnh danh là 

“Kỳ tích sông Hàn”, là quá trình phát triển kinh tế với tốc độ cao, kéo dài từ thời hậu 

Chiến tranh Triều Tiên cho đến thời kì khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997. Đây 

cũng là một nét riêng của kinh tế Hàn Quốc. Rõ ràng là bản sắc của Hàn Quốc và 

Việt Nam có nhiều nét tương đồng. Điều đó đã giúp hai nước gắn kết, hợp tác với 

nhau rất chặt chẽ. Điều này đã đúng cả về lý luận và thực tiễn. 

Chủ nghĩa Mác-Lê-nin cho rằng trong tất cả hệ thống các quan hệ xã hội, quan 

hệ vật chất đóng vai trò quyết định còn những quan hệ tư tưởng, chính trị chỉ đóng 

vai trò thứ cấp [128]. Trên cơ sở phân tích tính phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa 

các nước, các quốc gia nên theo đuổi chính sách đối ngoại hòa bình, bảo đảm những 

điều kiện quốc tế thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển đất nước. Cũng theo quan 

điểm của chủ nghĩa Lê-nin, mở cửa là nhu cầu khách quan để phát triển kinh tế ở mỗi 

nước và trên phạm vi thế giới. Quan điểm và định hướng phát triển của Việt Nam và 

Hàn Quốc có nhiều điểm giống với những lý luận trong chủ nghĩa Mác-Lê-nin khi cả 

hai nước đều tích cực xây dựng một đất nước hòa bình, ổn định và cố gắng giải quyết 

các tranh chấp bằng biện pháp đàm phán chứ không sử dụng vũ lực. Cả hai quốc gia 

cũng tích cực tham gia vào các tổ chức khu vực và quốc tế như ASEAN, WTO…nhằm 

mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Hội nhập quốc tế tiếp tục 

tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế. Do đó, hai quốc gia có quan hệ kinh tế tốt 

sẽ thúc đẩy phát triển quan hệ chính trị, xã hội và hợp tác văn hóa, du lịch…Đây là 

quan điểm hết sức phù hợp với Việt Nam, một quốc gia đang phát triển mong muốn 

tập trung vào phát triển kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra hết sức mạnh mẽ 

và đang trở thành xu hướng thế giới. Việt Nam cũng mong muốn bắt kịp với các quốc 

gia phát triển trong khu vực, trên thế giới sau một khoảng thời gian dài chìm trong 
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chiến tranh và mất mát. Tư tưởng này cũng rất phù hợp với Hàn Quốc, một quốc gia 

chịu chia cắt hai miền do hậu quả của chiến tranh vẫn đang trong quá trình duy trì 

hòa bình, ổn định với phần còn lại. Cả hai quốc gia đều mong muốn tập trung phát 

triển kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, chung một mục tiêu phát triển do đó sẽ dễ 

dàng tìm đến với nhau và trở thành đối tác trong dài hạn.   

Như vậy, dựa trên các lý thuyết quan hệ quốc tế có thể thấy những lập luận 

của chủ nghĩa tự do rất phù hợp khi áp dụng vào giải thích cho mối quan hệ kinh tế 

phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hợp tác giúp các quốc gia có lợi ích kinh tế, 

hạn chế xung đột và thúc đầy giao lưu văn hóa xã hội, tạo điều kiện cho phát triển 

kinh tế. Điều này đặc biệt phù hợp với Hàn Quốc khi trọng tâm phát triển kinh tế của 

nước này luôn được gắn liền với quảng bá và phát triển văn hóa Hàn Quốc. Ngành 

công nghiệp giải trí còn được coi là một trong những ngành mũi nhọn được chính phủ 

ưu tiên đầu tư phát triển [187]. Bên cạnh đó, chủ nghĩa kiến tạo và chủ nghĩa hiện 

thực cũng phần nào lý giải được nguyên nhân Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác với 

nhau. Sự tương đồng về văn hóa, vị trí địa chính trị của hai quốc gia tầm trung ở khu 

vực là động lực thúc đẩy hợp tác với nhau để gia tăng sức mạnh kinh tế, chính trị và 

tăng tầm ảnh hưởng đến cộng đồng khu vực và quốc tế. Cả hai nước đều nhận thấy 

rằng sự hợp tác sẽ mang lại hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. 

2.1.2. Quan niệm về quan hệ đối tác chiến lược 

2.1.2.1. Quan niệm chung 

Đối tác là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong rất nhiều lĩnh vực, từ 

kinh doanh ở cấp độ vi mô cho đến vĩ mô. Theo khái niệm trong luật về đối tác năm 

1963 của Úc, "Quan hệ đối tác là mối quan hệ giữa những người cùng thực hiện một 

hoạt động kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trong một thời gian nhất định” [67]. 

Luật về đối tác năm 1980 của Anh cũng có cùng quan niệm khi đưa ra khái niệm 

“Quan hệ đối tác là mối quan hệ tồn tại giữa những cá nhân cùng thực hiện kinh 

doanh với mục tiêu lợi nhuận” [68]. Ở tầm vi mô, đứng ở góc độ kinh doanh đơn 

thuần, đối tác là mối quan hệ làm việc giữa hai cá nhân, tổ chức trở lên, cùng xây 

dựng, tham gia, chia sẻ một loại hoạt động để hướng tới mục đích chung [62]. Mối 
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quan hệ này thường được ràng buộc bởi hợp đồng với các điều khoản trách nhiệm, 

quyền lợi rõ ràng của các bên tham gia. Trong giai đoạn hiện nay, một doanh nghiệp 

bất kì muốn sản xuất thành công hay mở rộng thị trường đều phải có những đối tác 

nhất định để cùng hợp tác hướng về một mục tiêu chung. Đó có thể là đối tác cung 

cấp nguyên vật liệu sản xuất, đối tác tiêu thụ hàng hóa hay đơn giản là cùng hợp tác 

trong các chiến lược kinh doanh, marketing. Một doanh nghiệp nếu chỉ tồn tại và hoạt 

động độc lập thì sẽ không thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác trên thị 

trường.  

Trong quan hệ song phương dưới góc độ vĩ mô, đối tác là thuật ngữ dùng để 

chỉ mối quan hệ cộng tác - hợp tác ở mức độ cao và cụ thể. Đây là quan hệ gần gũi, 

bình đẳng, có đi có lại và cũng hướng đến mục tiêu chung. Theo tác giả Yoon.S, đối 

tác là khi hai hoặc nhiều bên hợp tác cùng nhau để thực hiện những mục tiêu chung 

và xây dựng các cơ chế giải quyết các bất đồng, tranh chấp [128]. Quan hệ đối tác là 

thuật ngữ chỉ mối quan hệ cộng tác giữa hai nước, bằng việc xác định một mục tiêu 

chung để cùng thực hiện. Trong đó, cả hai nước sẽ cùng xây dựng một quy định, 

nguyên tắc pháp lý cho nhau và các chính sách, biện pháp để thúc đẩy hợp tác đem 

lại hiệu quả cao trong các lĩnh vực như chính trị, văn hóa, kinh tế [62]. Nhìn chung, 

hai quốc gia khi đã coi nhau là đối tác thì sẽ dành cho bên còn lại những ưu tiên trong 

hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Quan hệ đối tác được cho là thành công, 

khi cả hai bên cùng có lợi và cùng đạt được những mục tiêu chung, phù hợp với 

đường lối và chính sách phát triển riêng của mỗi nước. Trong quan hệ kinh tế thế giới, 

quan hệ đối tác giữa các quốc gia đã hình thành từ rất lâu, nhằm đảm bảo cho lợi ích 

của chính quốc gia mình. Ở giai đoạn đầu, các nước chỉ đơn thuần chia sẽ chung 

những quan điểm về chính trị và hợp tác kinh tế trong những lĩnh vực phù hợp. Khi 

quan hệ kinh tế quốc tế trở nên phức tạp và có nhiều biến động hơn, các quốc gia 

thậm chí còn hình thành những tổ chức hoạt động với cùng một mục tiêu hoặc lý 

tưởng. Như vậy, nhìn chung quan hệ đối tác là thuật ngữ chỉ mối quan hệ theo nghĩa 

tích cực, hợp tác mang đến lợi ích chung cho tất các các bên tham gia. Thời gian và 

mức độ hợp tác sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng, tính chất hay sự cân 
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bằng về lợi ích mà các bên thu được. Quan hệ đối tác sẽ có tác động tích cực đối với 

kinh tế, do thúc đẩy hợp tác và giảm những xung đột, tranh cấp giữa các nền kinh tế. 

Do hòa bình là xu thế tất yếu của thế giới, nên quan hệ hợp tác cũng sẽ ngày càng 

phát triển cả về số lượng và chất lượng. 

Chiến lược là thuật ngữ chỉ sự quan trọng có tính toàn cục, then chốt và có giá 

trị tương đối lâu dài về mặt thời gian [61]. Thuật ngữ này chủ yếu được dùng trong 

quan hệ quốc tế, để chỉ mức độ hợp tác giữa hai quốc gia. Theo Wilkins, “đối tác 

chiến lược là qua trình hợp tác theo một nguyên tắc hệ thống chung và trên cơ sở lợi 

ích chung” để cùng đạt được một mục tiêu [126]. Còn theo Envall and Hall, “Quan 

hệ đối tác chiến lược là thuật ngữ chỉ mối quan hệ ngoại giao được thiết lập giữa hai 

quốc gia mang tính chất toàn cục, then chốt và có giá trị lâu dài” [92]. Quan hệ 

ĐTCL được thiết lập khi hai quốc gia có sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc và lòng tin 

chính trị ở mức cao. Giữa hai nhà nước, giữa lãnh đạo cấp cao thường xuyên có trao 

đổi, thăm viếng lẫn nhau, qua đó hình thành nên các cơ chế hợp tác toàn diện, trong 

đó ưu tiên cho một số lĩnh vực hợp tác chiến lược. Sự hợp tác cùng có lợi đạt tới mức 

cao, tạo ra sự tùy thuộc lẫn nhau một cách sâu sắc, nhất là trên một số lĩnh vực chủ 

chốt.  

Về nguyên tắc, quan hệ ĐTCL phải có cơ chế và chính sách để thực hiện, các 

hoạt động hợp tác không nhất thiết phải ở cấp cao, mà có thể diễn ra ở từng ngành 

hoặc địa phương chỉ cần thông qua hệ thống chính quyền hoặc sở-ban-ngành, ví dụ 

như một trường đại học của Đức liên kết với Bộ Giáo dục của Việt Nam thành lập 

nên một trường đại học Đức Việt. Căn cứ vào lý luận và thực tiễn phát triển của 

ĐTCL, các nhà nghiên cứu đã đưa ra tiêu chí, đặc điểm và điều kiện thiết lập quan hệ 

ĐTCL. Quan hệ ĐTCL là việc hợp tác dài hạn, cùng có lợi, bình đẳng giữa các chủ 

thể để đạt được mục đích chung khi giải quyết các nhiệm vụ có tầm quan trọng chiến 

lược của quốc gia.  

Dựa trên những quan niệm về quan hệ ĐTCL, có thể thấy một số đặc điểm cơ 

bản sau: tính rõ ràng, minh bạch và nhất quán khi xác định mục đích, mục tiêu, nhiệm 

vụ và lợi ích chung của các quốc gia; tính lâu dài và ổn định theo thời gian; tính đa 
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diện, phong phú; được sử dụng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, 

khoa học - công nghệ, giáo dục... của từng quốc gia; động cơ và mục đích của từng 

bên có tính khác biệt, không giống với các loại hình quan hệ khác giữa các quốc gia; 

quan hệ ĐTCL diễn ra không chỉ ở cấp song phương, mà còn ở cả cấp độ toàn cầu. 

Những đặc điểm trên làm cho quan hệ ĐTCL trên thế giới diễn ra hết sức đa dạng, 

gồm các cấp độ quan hệ ĐTCL đặc biệt, toàn diện, mở rộng và quan hệ đối tác chiến 

lược có lựa chọn theo từng lĩnh vực; một quốc gia có thể thiết lập quan hệ đối tác 

chiến lược với nhiều quốc gia khác. Để các chủ thể thiết lập được quan hệ ĐTCL, 

điều kiện cần thiết là các bên đều có các mục tiêu chiến lược, có tính sống còn, mà 

các quan hệ thông thường không thể đạt được. Theo đó, các mục tiêu chiến lược có 

thể là tôn trọng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia; các nguồn 

năng lượng có ý nghĩa sống còn; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho những khu vực quan 

trọng về địa - chiến lược và phối hợp cùng giải quyết các nguy cơ an ninh của nhau, 

v.v. Cùng với điều kiện trên, hai bên cần có cách tiếp cận chung, thống nhất về các 

vấn đề then chốt thuộc lĩnh vực quốc tế, cũng như sự phát triển của khu vực và toàn 

cầu, v.v. 

Nói tóm lại, ĐTCL có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế và chính trị, với các cơ 

chế hợp tác cùng có lợi về dài hạn và có sự cam kết, đảm bảo của chính phủ hai nước. 

Việc duy trì và phát triển mối quan hệ ĐTCL sẽ dựa trên lợi ích của hai nước, gắn 

liền với nhiều lĩnh vực, gồm cả kinh tế, chính trị, quân sự, xã hội. Tất cả quan hệ 

ĐTCL sẽ được thực hiện trên các cơ chế, nguyên tắc và chính sách. Việc thực hiện, 

tổ chức các hoạt động hợp tác có thể diễn ra ở cấp cao, từng ngành hoặc với địa 

phương sau khi thông qua hệ thống chính quyền hoặc sở, ban, ngành. Việc thiết lập 

quan hệ ĐTCL là một quyết định quan trọng đối với một quốc gia, vì nó thể hiện mức 

độ hợp tác không chỉ dừng lại ở góc độ kinh tế hoặc lợi ích trong ngắn hạn, mà thể 

hiện sự cam kết lâu dài và bền vững. Một quốc gia có thể có rất nhiều đối tác trong 

từng lĩnh vực khác nhau hoặc trong những thời điểm, giai đoạn khác nhau, nhưng chỉ 

một số ít trong số đó trở thành ĐTCL. Cụm từ ĐTCL thể hiện tầm quan trọng và mức 

độ ảnh hưởng của nước đối tác trong tất cả các lĩnh vực, từ an ninh xã hội cho đến 
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kinh tế, chính trị. Việc thiết lập quan hệ ĐTCL thông thường phải trải qua một thời 

gian dài thử thách, sau khi hai quốc gia trở thành đối tác và cảm thấy thực sự cần 

thiết, cũng như nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng của việc nâng cấp quan hệ. 

Quan hệ này mang tính biểu tượng cho thấy mức độ mật thiết, phụ thuộc lẫn nhau và 

vai trò của quốc gia đối tác trên tất cả các lĩnh vực. 

2.1.2.2. Quan niệm của Việt Nam  

Trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, Việt Nam phân định ra thành bốn 

cấp độ từ thấp đến cao lần lượt là: Đối tác, đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và 

mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện [62]. Như vậy, Hàn Quốc hiện đang đóng 

vai trò tương đối quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đối tác toàn diện 

nhấn mạnh hợp tác toàn diện, cùng có lợi, tập trung vào khía cạnh hợp tác cụ thể. 

Quan hệ ĐTCL sẽ được dựa trên lợi ích giữa hai quốc gia trong các vấn đề bao gồm 

chính trị, quốc phòng, văn hóa và kinh tế. Đây là quan hệ hợp tác quan trọng mà các 

nước trên thế giới muốn hướng tới, mang tính lâu dài, ổn định nhưng cũng công khai 

minh bạch, tuân theo quy định pháp lý nhất định và không tham gia vào vấn đề nội 

bộ của nhau. Việt Nam là một quốc gia trải qua nhiều năm chiến tranh nên luôn ý 

thức được những giá trị của hòa bình, ổn định có thể mang lại cho đất nước. Trong 

quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn giữ quan điểm xuyên suốt về việc tôn trọng và đề 

cao các giá trị văn hóa, chính trị của các quốc gia đối tác. Đây cũng là điều kiện quan 

trọng đảm bảo việc hợp tác giữa các quốc gia được lâu dài và bền vững, do mỗi một 

nước đều có những đặc điểm và tính chất riêng, tạo nên sự khác biệt. Đặc biệt, trong 

quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, chính phủ của hai bên không chỉ tập trung vào 

mục đích kinh tế, mà còn hợp tác chặt chẽ với nhau trong các vấn đề của khu vực 

Châu Á và quốc tế, trên cơ sở tin tưởng, duy trì ổn định hòa bình. Tính từ thời điểm 

bắt đầu mở cửa nền kinh tế đến hết năm 2020, Việt Nam đã có 3 ĐTCL toàn diện; 17 

ĐTCL (bao gồm cả ba ĐTCL toàn diện) và 14 Đối tác Toàn diện [151]. Những đối 

tác này sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển cả về kinh tế, cũng như mở rộng quan hệ chính 

trị, xã hội. Trong số hơn 170 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, chỉ có 
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một số nước được lựa chọn để thiết lập quan hệ ĐTCL hoặc đối tác toàn diện. Điều 

này cho thấy tầm quan trọng, cũng như vai trò của những quốc gia này. 

Đối với mỗi quốc gia, muốn xây dựng quan hệ ĐTCL với một quốc gia khác, 

cần có những mục đích và mục tiêu tương đồng, có ý nghĩa chiến lược quốc gia, thậm 

chí có cùng chung lợi ích sống còn. Để đạt được mục đích đó, các bên cần nỗ lực phối 

hợp theo một kế hoạch, lộ trình dài hạn. Một trong những mục đích đó là bảo đảm an 

ninh, thịnh vượng và vị thế của mỗi bên trên trường quốc tế; trong đó, hợp tác về an 

ninh, thịnh vượng của nhau là vấn đề cốt lõi. Các nước cần thống nhất về mục tiêu, 

nguyên tắc phát triển ĐTCL và xây dựng nền tảng pháp lý, làm cơ sở cho việc thiết 

lập quan hệ ĐTCL với nhau; trong đó, xác định rõ nội dung hợp tác và các cơ chế 

pháp lý để thực hiện nội dung đã được xác định trong quan hệ ĐTCL. Trên cơ sở hai 

bên cùng có lợi, hai quốc gia phải thực sự quan tâm tới nhu cầu hợp tác trong nhiều 

lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược của mỗi bên. Khi một nước có khả năng về lĩnh vực 

nào đó, cần tính đến lợi ích của đối tác để sẵn sàng nhân nhượng và ủng hộ nhau, 

ngay cả trong trường hợp không mang lại lợi ích rõ ràng cho chính mình. Hai bên 

không nên có những hành động mang tính phân biệt và gây sức ép với nhau. Các bên 

cần chủ động xây dựng những giá trị chung, dựa trên hệ thống chính trị của đối tác.  

Quan điểm của Đảng, nhà nước Việt Nam về đường lối đối ngoại trong suốt 

35 năm sau đổi mới luôn là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, 

đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc 

gia- dân tộc. Đối ngoại luôn thực hiện nhiệm vụ bao trùm và thường xuyên là giữ 

vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các yếu tố quốc tế thuận lợi cho công 

cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế đất nước. Từ chủ trương "thêm bạn, 

bớt thù", Đảng đã phát triển thành hệ thống quan điểm, phương châm chỉ đạo xuyên 

suốt đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới là nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại 

độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng 

hóa; "là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế"; 

nắm vững hai mặt đối tác- đối tượng, vừa hợp tác, vừa đấu tranh; kiên định nguyên 

tắc, mục tiêu chiến lược, nhưng linh hoạt, khôn khéo về sách lược, "dĩ bất biến, ứng 
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vạn biến"... Cơ chế thực hiện đối ngoại là phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối 

ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân dưới sự lãnh đạo thống nhất 

của Đảng và quản lý tập trung của Nhà nước. Để đạt được những mục tiêu trên, hội 

nhập kinh tế quốc tế được triển khai mạnh mẽ, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác 

và hình thành chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế không chỉ trong đối 

ngoại song phương mà còn cả đối ngoại đa phương. Chủ trương này là định hướng 

chiến lược lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ 

thống chính trị. Nhận thức về quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế ngày 

càng sâu sắc, trong đó nhất quán kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nội 

lực là quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng [66]. Đảng và nhà nước mong 

muốn đẩy mạnh đối ngoại song phương và nâng tầm đối ngoại đa phương; coi trọng 

phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với các nước láng giềng; đẩy mạnh 

và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là các đối 

tác chiến lược, đối tác toàn diện và đối tác quan trọng khác...Như vậy, việc thiết lập 

thêm những mối quan hệ mới trong đó có đối tác chiến lược là một tất yếu khách 

quan để phát triển kinh tế.  

Chủ trương đối ngoại của Việt Nam có 3 trụ cột chính là: Đảm bảo an ninh 

quốc gia, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, bản sắc dân tộc; Đảm bảo sự 

thống nhất, ổn định của hệ thống chính trị; Tạo môi trường thuận lợi để phát triển 

kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân và nâng cao vị thế quốc gia [66]. Chính phủ luôn 

đặt mục tiêu đưa ra các chính sách đối ngoại để đảm bảo luôn cân bằng và đạt được 

nhiều mục tiêu cùng một lúc. Trong quá trình thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như 

thiết lập quan hệ ĐTCL, Việt Nam luôn đảm bảo cả yếu tố an ninh quốc gia và mục 

tiêu kinh tế thông qua việc đa phương hóa, đa dạng hóa các đối tác. Các ĐTCL của 

Việt Nam hiện nay vừa là những cường quốc trên thế giới có tiềm lực kinh tế như 

Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ...vừa là những nước trong khu vực như 

Singapore, Thái Lan, Philipines...Bên cạnh đó còn có những quốc gia từ châu lục 

khác như Pháp, Đức...để góp phần đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế.  
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Về mặt an ninh, quan hệ ĐTCL đó sẽ giúp Việt Nam củng cố nền tảng ngoại 

giao và quốc phòng, hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong việc giữ gìn an ninh, bảo 

toàn chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là một trong những yếu tố quan 

trọng đối với việc thiết lập quan hệ, vì Việt Nam có vị trí địa lý tương đối nhạy cảm. 

Việt Nam không những là cửa ngõ của vùng Đông Dương mà còn nằm ở khu vực 

trung tâm của ASEAN, có biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, một trong những nền 

kinh tế lớn nhất thế giới. Khu vực Biển Đông cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp, 

do những phức tạp về mặt địa lý và quyền sở hữu của các quốc gia liên quan đến lãnh 

hải. Chính vì thế, vấn đề an ninh luôn được chính phủ Việt Nam quan tâm hàng đầu, 

vì chỉ cần một chút sơ sảy có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và ổn 

định của Việt Nam, cũng như các quốc gia khác trong khu vực. Nếu quan hệ với các 

đối tác nói chung và ĐTCL nói riêng phát triển theo chiều hướng tích cực, tình hình 

an ninh được đảm bảo, đất nước sẽ có điều kiện tập trung các nguồn lực để phát triển 

kinh tế, mang lại hòa bình ổn định cho chính trị và xã hội. Ngược lại, nếu mối quan 

hệ đó bị xấu đi, hoặc bị gián đoạn, có thể gây phương hại nghiêm trọng đến an ninh, 

ngoại giao lẫn quốc phòng của đất nước, gây khó khăn cho việc bảo toàn chủ quyền 

quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Việc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược khẳng 

định Việt Nam và quốc gia đối tác hoàn toàn tôn trọng chủ quyền, thể chế chính trị 

cũng như các vấn đề nội bộ của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam cũng sẽ luôn giữ thái 

độ đúng mực và ủng hộ đối với các vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị của nước 

bạn. Đây là mối quan hệ toàn diện, không chỉ đứng trên góc độ là đối tác thông thường 

mà thể hiện mức độ cam kết sâu và bền chặt hơn giữa các quốc gia có chung mục tiêu 

phát triển. Chính vì vậy nên các ĐTCL của Việt Nam đều là những quốc gia láng 

giềng trong khu vực và các nước lớn như Singapore, Trung Quốc, Nga... Việt Nam 

muốn thông qua những quan hệ này để vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa duy trì 

cân bằng trong quan hệ với các nước để phục vụ lợi ích dân tộc. 

Các nước phát triển thường có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị thế 

giới. Để mặt đảm bảo sự thống nhất, ổn định của hệ thống chính trị giúp nâng cao vị 

thế của Việt Nam, quốc gia đối tác thường là các quốc gia đã phát triển, có vai trò và 
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tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới. Đây cũng là những quốc gia có thể chế 

trính trị ổn định, hệ thống luật pháp minh bạch và có vị thế quan trọng đối với đời 

sống chính trị thế giới và khu vực. Thông qua mối quan hệ thân thiết với họ, Việt 

Nam có thể tận dụng được sự ủng hộ cần thiết trong các vấn đề quốc tế và khu vực, 

nâng cao vị thế đối ngoại của mình, tranh thủ sự ủng hộ trong các vấn đề quốc tế. 

Quan hệ chính trị tốt là tiền đề giúp phát triển quan hệ kinh tế và ngược lại do các 

nước sẽ có xu hướng hạn chế xung đột để tập trung phát triển kinh tế khi đã có sự tin 

tưởng lẫn nhau. Chính vì thế, các quốc gia có chung thể chế chính trị thường ít xảy 

ra xung đột hơn với các quốc gia theo những thể chế khác nhau. Trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam ngày càng chú trọng vào việc phát triển 

quan hệ với các đối tác mới trong khu vực và trên thế giới bên cạnh việc duy trì quan 

hệ với những đối tác truyền thống trước đây.  

Đặc biệt, Việt Nam cũng ý thức được vai trò và vị trí của một nước nhỏ, nên 

đã cố gắng cân bằng vị trí của mình trong khu vực, thông qua việc thiết lập quan hệ 

với những đối tác có khả năng  ra đối trọng trong quan hệ kinh tế quốc tế. Cụ thể, với 

việc thiết lập quan hệ ĐTCL với các nước lớn như Nga, Ấn Độ đã giúp Việt Nam 

tháo gỡ những tranh chấp với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, hạn chế các hoạt 

động nhằm tranh giành chủ quyền trên biển. Tiếng nói của các nước lớn sẽ đóng vai 

trò quan trọng đối với những tranh chấp quốc tế, hoặc những vấn đề liên quan đến 

độc lập, chủ quyền. Việt Nam là một nước nhỏ, nên cần phải tranh thủ được sự ủng 

hộ của một số các cường quốc trên thế giới, giúp chúng ta có được sự ổn định về mặt 

chính trị. Bên cạnh đó, quan hệ ĐTCL giữa các quốc gia mở ra nhiều kênh đối thoại 

quan trọng ở cấp chiến lược, đưa ra nhiều chính sách giúp thúc đẩy kinh tế và xử lý 

các bất đồng, đẩy mạnh phát triển quan hệ giữa hai nước. Tương tự như vậy, quan hệ 

ĐTCL với Nhật Bản, Hàn Quốc ở khu vực Châu Á cũng giúp Việt Nam tận dụng 

được sự ủng hộ của các quốc gia này trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt là trong phát 

triển kinh tế. Ngoài ra, Việt Nam cũng thiết lập quan hệ ĐTCL với một số các quốc 

gia trong khu vực như Malaysia, Philipines hay Thái Lan. Đây là những nước láng 
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giềng gần gũi, góp phần giúp Việt Nam duy trì sự ổn định, thống nhất và vị trí trong 

khu vực để từ đó tạo tiền đề cho nâng cao vị thế trong các mối quan hệ quốc tế. 

Về mặt kinh tế - xã hội, mối quan hệ kinh tế với ĐTCL phải góp phần quan 

trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Trong những tuyên bố chung về 

quan hệ hợp tác, lĩnh vực kinh tế luôn được ưu tiên và nhận được sự quan tâm đặc 

biệt từ hai chính phủ. Ràng buộc về kinh tế luôn là sợi dây bền chặt nhất, giúp hai 

quốc gia tăng cường hợp tác và gia tăng phụ thuộc lẫn nhau trong các mối quan hệ 

khác. Việc thiết lập quan hệ ĐTCL sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam, 

thông qua những thỏa thuận về thúc đẩy thương mại song phương trên nhiều lĩnh vực, 

đẩy mạnh việc xúc tiến đầu tư cũng như hợp tác trên diện rộng. Theo đó, kim ngạch 

xuất nhập khẩu sang các nước đối tác sẽ tăng, củng cố thị trường truyền thống, khơi 

thông nhiều thị trường tiềm năng trên cơ sở thúc đẩy quan hệ với các ĐTCL kinh tế 

quan trọng. Điều đó thể hiện trên các khía cạnh như quan hệ thương mại, đầu tư, 

chuyển giao công nghệ, viện trợ phát triển chính thức, xuất khẩu lao động hay hợp 

tác phát triển du lịch… Nếu các tiêu chí này chưa đạt được thì phải xét đến quy mô 

và mức độ phát triển của quốc gia đó. Nền kinh tế của đối tác càng lớn và càng phát 

triển, thì khả năng sớm đạt được các tiêu chí đó càng cao. Từ đó, quan hệ đối ngoại 

của Việt Nam sẽ dần ổn định, ngày càng có chiều sâu và bền vững, đồng thời, chúng 

ta vẫn giữ vững được đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ đa dạng hóa, đa phương 

hóa và ngày càng chủ động trong hội nhập quốc tế. Quan hệ với các ĐTCL sẽ giúp 

tăng cường đầu tư, gia tăng cả về số lượng và chất lượng các dự án. Trên tầm vĩ mô, 

hợp tác quốc tế trong khuôn khổ ĐTCL còn giúp Việt Nam chủ động tham gia các cơ 

chế hợp tác quốc tế, từng bước góp phần nâng cao vị thế ở khu vực và thế giới.  

Đa số các quốc gia Việt Nam thiết lập quan hệ ĐTCL đều nằm trong nhóm 

các nuớc có quan hệ thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam như Nhật Bản, 

Trung Quốc, Hàn Quốc. Điều này cho thấy việc thiết lập quan hệ ĐTCL có tác động 

qua lại với lĩnh vực kinh tế, mặc dù trong các tuyên bố chung thường không nêu cụ 

thể các điều khoản hợp tác, hoặc các mức cắt giảm thuế quan. Trên thực tế, những 

nội dung này thường được thể hiện qua việc ký các hiệp định thương mại tự do. Tuy 
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nhiên, nếu có quan hệ ĐTCL, thì việc ký các hiệp định này sẽ thuận lợi và hiệu quả 

hơn rất nhiều do các nước sẽ tăng cường hợp tác về mọi mặt sau khi thiết lập quan hệ 

ĐTCL. Hợp tác chặt chẽ về kinh tế cũng sẽ góp phần giảm xung đột về an ninh và 

chính trị, do các nước đều bị ràng buộc bởi lợi ích chung, đặc biệt trong thời kì hội 

nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. Lãnh đạo các quốc gia đều nhận thức được rằng, 

chỉ hợp tác mới mang lại lợi ích lâu dài và bền vững cho người dân và điều đó chỉ 

xảy ra khi tình hình hòa bình, ổn định chính trị đựơc duy trì. Lịch sử phát triển của 

thế giới đều cho thấy rằng, các cuộc nội chiến hoặc bất ổn về an ninh chính trị không 

sớm thì muộn sẽ kéo theo suy thoái kinh tế, suy giảm vị thế trong cộng đồng quốc tế. 

Trải qua hàng nghìn năm vừa xây dựng đất nước, nhưng cũng liên tục phải chống 

xâm lược, Việt Nam luôn ý thức được điều này, nên đã cố gắng để cân bằng quan hệ 

kinh tế, chính trị một cách tối ưu nhất để vừa đảm bảo an ninh chính trị ổn định nhưng 

vẫn duy trì phát triển kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. 

Chính vì thế, nên Việt Nam luôn cố gắng cân bằng giữa lợi ích kinh tế và chính trị, 

xã hội trong quá trình thiết lập các mối quan hệ mới, đặc biệt là quan hệ đối tác hợp 

tác chiến lược.  

2.1.2.3. Quan niệm của Hàn Quốc  

Mặc dù Hàn Quốc chưa đưa ra những khái niệm cụ thể liên quan đến quan hệ 

ĐTCL, quốc gia này cũng rất coi trọng việc hợp tác với Việt Nam. Park Joon-woo 

trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Triều Tiên thường niên lần thứ 4 về Hàn 

Quốc và Việt Nam năm 2012 đã khẳng định rằng “sau khi quan hệ song phương hai 

nước được nâng cấp từ quan hệ đối tác toàn diện lên ĐTCL vào năm 2009, lãnh đạo 

hai nước đồng ý tăng cường hợp tác chiến lược bằng cách mở rộng giao lưu đối 

ngoại, an ninh, quốc phòng” [70]. Hai bên cũng đưa ra “Kế hoạch chung”, cùng chuẩn 

bị sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình ở Việt Nam. Học giả Sea 

Young- (Sarah) Kim còn đặt ra câu hỏi là “làm thế nào để Hàn Quốc có thể nâng cấp 

quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam” [144]. Trong cuộc họp cấp bộ trưởng song 

phương vào ngày 28 tháng 4, Hàn Quốc cũng khẳng định Việt Nam là trung tâm của 

Chính sách Hướng Nam Mới (NSP) [137]. Ngoài vai trò là trụ cột kinh tế của NSP, 
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Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ ba chữ P của chính sách: “Nhân dân, Hòa bình và Thịnh 

vượng” [147]. Như vậy có thể thấy sự khác biệt về hệ tư tưởng chính trị không ảnh 

hưởng đến việc hai nước thiết lập quan hệ. Có thể thấy rõ điều này trong trường hợp 

của Việt Nam. Dù hai bên có sự khác nhau về chế độ chính trị, nhưng từ khi thiết lập 

quan hệ ngoại giao chính thức (1992) đến nay, quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu 

sắc và phát triển, đặc biệt từ khi có quan hệ ĐTCL.  

Bên cạnh đó, hai nước còn có chung quan điểm về hợp tác và phát triển kinh 

tế. Quan hệ kinh tế bền vững sẽ làm cho quan hệ về chính trị được chia sẻ và tăng 

cường, làm cho hai bên thêm tin cậy lẫn nhau, hai bên sẽ giúp nhau củng cố sức mạnh 

quốc gia, đảm bảo ổn định khu vực trong bối cảnh có những căng thẳng giữa các nước 

lớn. Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước 

phát triển đáng kể. Đây là điều kiện quan trọng để hai bên củng cố và tiếp tục nâng 

cấp quan hệ chính trị, như đề nghị của Hàn Quốc vào tháng 6/2021. Cụ thể, với tốc 

độ tăng trưởng kinh tế hàng năm là 7%, Việt Nam đã từ một quốc gia đang phát triển 

trở thành một cường quốc trung bình đang lên. Kinh tế Việt Nam năng động đã và 

đang đem đến cho Hàn Quốc những cơ hội lý tưởng trong các ngành như điện thoại 

thông minh, dệt may và các sản phẩm điện tử…về thương mại, năm 1989, Việt Nam 

là đối tác thứ 59 của Hàn Quốc, nhưng đến năm 2019 đã vươn lên vị trí thứ ba, với 

tổng kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 69,2 tỷ USD. Hai nước đã cam kết nâng 

con số này lên 100 tỷ USD vào năm 2023. Trong khi đó, Hàn Quốc trở thành nhà đầu 

tư FDI số một của Việt Nam vào năm 2019; là nhà cung cấp lớn nhất trong nguồn 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam [145]. 

Với những điểm tương đồng về địa chính trị, Hàn Quốc và Việt Nam nên hợp 

tác với nhau để tăng cường sức mạnh của hai quốc tầm trung trong khu vực [147]. Sự 

ổn định chính trị là yếu tố quan trọng để thiết lập quan hệ ĐTCL. Việt Nam là đối tác 

đặc biệt hấp dẫn đối với Hàn Quốc, vì có sự ổn định về kinh tế và chính trị, có quan 

hệ tích cực với ASEAN. Cụ thể, về chính trị, Việt Nam tiếp tục cởi mở đối với đầu 

tư nước ngoài, ngày càng chào đón đầu tư nước ngoài hơn các quy định trước đây. 

Hơn nữa, Việt Nam đã quyết tâm tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Về thương 
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mại, hai bên đã có những bước tiến rất lớn. Năm 1989, Việt Nam đứng thứ 59 trong 

các đối tác xuất khẩu của Hàn Quốc. Đến năm 2019, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 

ba, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 69,2 tỷ USD. Hai nước cam kết 

nâng con số này lên 100 tỷ USD vào năm 2023 [145]. 

ĐTCL của Hàn Quốc cần nằm trong định hướng chiến lược đối ngoại của nước 

này. Việt Nam là trung tâm của Chính sách Hướng nam mới của Hàn Quốc (NSP). 

Ngoài vai trò là trụ cột kinh tế của NSP, Việt Nam còn ủng hộ mạnh mẽ ba chữ P của 

chính sách trên là “Nhân dân, Hòa bình và Thịnh vượng” [14]. Hai nước có nhiều cơ 

hội để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác trên bình diện địa chiến lược, dựa trên sự 

tin cậy lẫn nhau trong nhiều thập kỷ. Quan trọng hơn, Hàn Quốc và Việt Nam phải 

đối mặt với những thách thức địa chính trị giống nhau.  

ĐTCL cần có hiểu biết và nhiều quan hệ khác với Hàn Quốc. Công chúng Việt 

Nam được cho là có nhận thức tích cực về Hàn Quốc, nhờ vào một loạt các tương tác 

văn hóa và du lịch song phương, qua đó tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân. Việt 

Nam cũng là một đối tác quan trọng của NSP Plus của Hàn Quốc, trong đó nhấn mạnh 

sự hợp tác trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và phát triển con người. 

Như vậy, có thể thấy rằng mặc dù không có những định nghĩa cụ thể từ cả Việt 

Nam và Hàn Quốc nhưng căn cứ vào quan niệm về ĐTCL của hai nước, Việt Nam 

và Hàn Quốc có nhiều điểm chung. Cả hai nước đều coi quan hệ ĐTCL là quan hệ 

hợp tác quan trọng, mang tính lâu dài, ổn định lấy lợi ích quốc gia làm nền tảng, 

không lấy sự khác biệt về hệ tư tưởng chính trị làm cơ sở xem xét quan hệ này; quan 

hệ kinh tế là một nhân tố quan trọng để thiết lập quan hệ ĐTCL. Quan hệ này bền 

vững sẽ làm cho quan hệ về chính trị được tăng cường và phát triển. Ngoài kinh tế, 

hai bên cần hợp tác chặt chẽ với nhau trong các vấn đề của khu vực và quốc tế, trên 

cơ sở tin tưởng, duy trì ổn định hòa bình. Hai bên cần tôn trọng và đề cao các giá trị 

văn hóa, chính trị của quốc gia đối tác. Dựa trên những điểm chung này, Việt Nam 

và Hàn Quốc đã xây dựng được quan hệ ĐTCL. Quan hệ đó không chỉ tồn tại trong 

các văn bản, hiệp định, mà đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực 

cho sự thịnh vượng của mỗi bên, cũng như sự ổn định của khu vực. 
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2.2. Cơ sở thực tiễn của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc 

2.2.1. Xu hướng thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ở thế giới và khu vực 

Toàn cầu hóa là một quá trình bao gồm các nguyên nhân, hiệu quả của quá 

trình hội nhập xuyên quốc gia. Quá trình này liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống, 

từ hội nhập văn hóa cho đến hội nhập kinh tế và chuyển giao chính sách [69]. Khi 

chiến tranh lạnh kết thúc năm 1991, sự sụp đổ của Liên xô đã khiến xu thế toàn cầu 

hóa phát triển ngày càng mạnh mẽ, tác động đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Các 

quốc gia thuộc phe xã hội chủ nghĩa cũ cũng bắt đầu mở cửa và hội nhập với các quốc 

gia khác trong khu vực và trên thế giới, vì nhận ra rằng hợp tác sẽ mang lại nhiều lợi 

ích hơn là tồn tại độc lập. Xu hướng toàn cầu hóa đã thúc đẩy quá trình thiết lập quan 

hệ giữa các nước, khiến các quốc gia có xu hướng tăng cường hợp tác và giảm bớt 

xung đột. Điều đó đã làm cho các khu vực, quốc gia, dân tộc chịu những ảnh hưởng 

tác động và phụ thuộc lẫn nhau cả về kinh tế và chính trị. Các quốc gia trên thế giới 

đã giảm bớt đối đầu về mặt quân sự, chính trị để chủ động, tích cực chuyển sang hợp 

tác phát triển kinh tế, giúp nâng cao đời sống cho nhân dân trong nước và khẳng định 

vị thế dân tộc. Nhờ có toàn cầu hóa, năm 1995, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 

đã được thành lập giúp các nước thành viên phát triển, hợp tác kinh tế một cách bình 

đẳng và cùng có lợi. Tiếp theo đó, nhiều sự kiện quốc tế đã diễn ra để kết nối quan 

hệ ngoại giao chính trị giữa các nước, như Chương trình nghị sự giữa hai châu lục Âu 

- Mỹ của EU và Mỹ năm 1995 để thúc đẩy cho việc hợp tác giữa Châu Á – Âu. Đây 

là quan hệ hợp tác chỉ diễn ra giữa khu vực EU và ASEAN cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Trung Quốc; rồi Hội nghị Á – Âu (Asia Europe Summit Meeting - ASEM) là diễn 

đàn đối thoại và hợp tác không chính thức, được thành lập vào năm 1996.…. Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and 

Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership -CPTPP) mà trước đó là TPP 

cũng đang manh nha hình thành. Việt Nam và Hàn Quốc đều thuộc khu vực Châu Á 

và chịu tác động mạnh mẽ từ xu hướng chung của thế giới. Hàn Quốc là một trong 

những nền kinh tế hang đầu Châu Á đang ngày càng vươn lên, tìm kiếm thêm những 

quan hệ mới, những đối tác mới. Hợp tác là một tất yếu khách quan đối với cả Việt 
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Nam và Hàn Quốc. Vấn đề ở đây là Hàn Quốc, cũng như Việt Nam sẽ chọn đối tác 

nào, với hình thức, cấp độ quan hệ nào để đạt hiệu quả cao nhất.  

Trong giai đoạn 1990, khoảng cách về kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc là tương 

đối cách biệt nên Trung Quốc muốn gia tăng tầm ảnh hưởng và sức mạnh kinh tế 

trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương [86]. Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc 

cần có sự đồng thuận của Mỹ và các đồng minh trong các hoạt động của mình. Như 

vậy, mặc dù Mỹ và Trung Quốc không hợp tác trực tiếp, nhưng duy trì mối quan hệ 

đại cường quốc kiểu mới, có nghĩa là Trung Quốc sẽ không can thiệp vào các hành 

động của Mỹ ở khu vực Châu Mỹ và Đông Thái Bình Dương, Mỹ sẽ tôn trọng Trung 

Quốc trong các hoạt động ở khu vực Tây Thái Bình Dương và Châu Á. Hai nước sẽ 

duy trì quan hệ dựa trên mục tiêu cả hai bên đều có lợi, không can thiệp vào lợi ích 

quốc gia lẫn nhau. ĐTCL phải bao gồm những nội dung sau: không tấn công lẫn nhau, 

không liên minh chống lại các nước khác, không can thiệp vào công việc nội bộ của 

nhau, phải có lòng tin lẫn nhau. Đối với Mỹ, ĐTCL phải bao gồm hợp tác chặt chẽ 

về quân sự, an ninh. Quan hệ chiến lược hay ĐTCL là mối quan hệ quan trọng, có sự 

gắn kết cao, có tính chất lâu dài đối với hai bên. Một mối quan hệ nên được coi là 

“chiến lược” đối với Việt Nam chỉ khi nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả 

hai quốc gia, giúp cho cả hai cùng phát triển có lợi với nhau, có thể hợp tác với nhau 

trên nhiều lĩnh vực như an ninh, quân sự, kinh tế… và mối quan hệ này phải dựa trên 

sự hợp tác lâu dài, không được gắn với một lợi ích cụ thể có thể thu được từ bất kỳ 

quốc gia nào.  

Bên cạnh đó, hàng loạt tổ chức, liên kết kinh tế liên khu vực và khu vực cũng 

được thành lập, trong đó có Diễn đàn Hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ra 

đời và phát triển mạnh mẽ từ năm 1989, đến giai đoạn này đang tiếp tục củng cố và 

phát huy vai trò. Việc cùng tham gia vào các hoạt động, cũng như các thể chế trên và 

chia sẻ mối quan tâm chung về các vấn đề quốc tế như mặt chính trị, kinh tế, an ninh 

- quân sự đã giúp quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc được tăng cường 

tiếp xúc và phát triển. Quan hệ đối tác toàn diện từ năm 2002 giữa Việt Nam và Hàn 

Quốc là cơ sở để nâng tầm mối quan hệ của hai nước lên thành ĐTCL, giúp Việt Nam 



60 

 

và Hàn Quốc khai thác được lợi thế của mỗi quốc gia trong  hợp tác và phát triển kinh 

tế.  

Vào những năm 1990, tự do hóa thương mại cùng với sự gia tăng của các hiệp 

định thương mại tự do trở nên phổ biến [71]. Xu hướng tự do hóa thương mại trở 

thành xu thế chung đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Tự do hóa thương mại 

hay hội nhập kinh tế quốc tế là loại bỏ, hoặc giảm bớt các hạn chế, hoặc rào cản đối 

với trao đổi hàng hóa tự do giữa các quốc gia, nới lỏng sự can thiệp của nhà nước và 

các chính phủ. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển nền kinh tế thị 

trường, thúc đẩy nhu cầu bán hàng hóa, đầu tư ra nước ngoài và nhu cầu mua hàng 

hóa, nhận vốn đầu tư của nước ngoài. Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra với quy 

mô toàn cầu song song với quá trình tự do hóa về thương mại, tự do hóa về tài chính 

- ngân hàng, mang lại nhiều tác động tích cực cho phát triển kinh tế của mỗi quốc gia 

trên thế giới. Từ đó, nền kinh tế của từng quốc gia trở thành một mắt xích không thể 

thiếu của nền kinh tế thế giới, phụ thuộc lẫn nhau trong một nền kinh tế toàn cầu. Mỗi 

sự biến động của nền kinh tế thế giới đều ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước. Mức 

độ phụ thuộc và ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới đối với mỗi quốc gia sẽ dựa trên 

mức độ hội nhập của quốc gia đó. Việc thiết lập các đối tác thương mại và cùng tham 

gia vào các diễn đàn quốc tế được các quốc gia nhận thức là yếu tố quan trọng để duy 

trì sự ổn định và tăng trưởng cho nền kinh tế quốc gia. Việc thiết lập các thể chế quản 

trị toàn cầu mới sẽ là một tổ chức quốc tế hoạt động độc lập, không chịu sự chi phối 

của bất kỳ một thế lực kinh tế, chính trị nào trở nên phổ biến hơn. Song song với đó, 

xu hướng tự do hóa thương mại được thúc đẩy một cách nhanh chóng, các hiệp định 

tự do hóa thương mại được các quốc gia trên thế giới ký kết và đi vào hiệu lực. Tính 

tới năm 2009, trước khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ĐTCL, đã có 233 

thỏa thuận thương mại khu vực, trong đó trên 70% là các FTA và đã được thông báo 

với WTO [176]. Việc Việt Nam và Hàn Quốc nâng tầm quan hệ đối tác là điều tất 

yếu để cả hai nước có thể đẩy mạnh được kim ngạch thương mại song phương, phát 

triển nền kinh tế và nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. 
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Bên cạnh toàn cầu hóa, chiến lược ngoại giao tập trung vào Châu Á - Thái 

Bình Dương của các nước lớn cũng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy 

hợp tác song phương và đa phương [146]. Điều này dẫn đến việc các quốc gia đều 

chủ động tìm kiếm những đối tác mới, bên cạnh những đồng minh truyền thống. Sự 

điều chỉnh trong chiến lược ngoại giao của các nước lớn bắt đầu từ năm 2007 đã có 

tác động quan trọng đến mối quan hệ của các nước trên thế giới, bao gồm cả Việt 

Nam và Hàn Quốc. Cụ thể, cả ba chiến lược quan hệ ngoại giao của Mỹ, Trung Quốc 

và Nga đều tập trung chuyển hướng sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

Về phía Mỹ, trọng tâm chiến lược xoay trục sang khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương là mục tiêu xuyên suốt để giữ vững vai trò, ảnh hưởng của mình, không để 

xuất hiện đối thủ có thể cạnh tranh và gây ảnh hưởng đến lợi ích của nước Mỹ trong 

khu vực này nói riêng và trên thế giới nói chung. Chính phủ Mỹ đã tăng cường quan 

hệ liên minh quân sự với các quốc gia đồng minh truyền thống trong khu vực như 

Philippines, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Mỹ đã thiết 

lập quan hệ với nhiều đối tác trong khu vực, quan hệ chiến lược với ASEAN, đặc biệt 

là quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam . 

Trong chính sách quan hệ đối ngoại của Trung Quốc, tất cả các quốc gia đều 

là đối tác và sẽ được phân chia theo mức độ ưu tiên quan trọng đối với nước này, từ 

đó giúp Trung Quốc củng cố vai trò của mình trong khu vực. Cụ thể, các nước trong 

EU và ASEAN được Trung Quốc coi là nhóm đối tác đem lại nhiều lợi ích kinh tế 

nhất. Đặc biệt, trong số các nước đối tác, Trung Quốc tập trung vào các nước lớn và 

các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam .  

Nga nhận định thế kỷ XXI là thế kỷ Châu Á - Thái Bình Dương. Dựa vào lợi 

thế địa lý khi nằm giữa hai châu lục Á - Âu, Nga cũng đưa ra chiến lược hướng Đông 

- xoay trục tới Châu Á để giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ lên khu vực này. Hơn nữa, 

Nga còn có điều chỉnh quan hệ đối tác với các nước trong ASEAN, trên cơ sở chia sẻ 

quan điểm chung về vấn đề toàn cầu và khu vực, tạo cơ hội để hai bên cùng thảo luận 

và đưa ra ý kiến cho các hoạt động quốc tế.  
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Ấn Độ từ lâu cũng đã có chính sách hướng Đông, nhằm tập trung phát triền 

quan hệ với một số các quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái bình Dương trong đó có 

Việt Nam. Nhật Bản từ năm 1993, đã đề ra chính sách Châu Á - Thái bình Dương 

trong thời đại mới, với rất nhiều chính sách đặt khu vực này làm trọng tâm. Chiến 

lược ngoại giao xoay trục hướng Đông đã định hình xu hướng thiết lập quan hệ đối 

tác với quốc gia thành viên, thể hiện tiềm năng và tầm quan trọng của khu vực Châu 

Á - Thái Bình Dương. Có thể nói rằng, việc nâng tầm mối quan hệ đối tác toàn diện 

với Việt Nam lên thành ĐTCL sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng của Hàn Quốc đối với Việt 

Nam nói riêng, với các đối tác của Việt Nam nói chung. Trong khu vực Châu Á - 

Thái Bình Dương, Hàn Quốc luôn là một trong những quốc gia được Mỹ, Nga, Nhật 

Bản chú trọng và phát triển quan hệ đối tác. Cụ thể, Mỹ tăng cường quan hệ liên minh 

truyền thống với Nhật Bản, Hàn Quốc, là yếu tố quan trọng cho chiến lược an ninh 

và các mục tiêu chiến lược toàn cầu của Mỹ ở khu vực này. Đối với Nga, chủ trương 

mở cửa miền Viễn Đông của nước này, với mục đích thu hút đầu tư nước ngoài, áp 

dụng nhiều chính sách ưu đãi, thành lập các khu vực kinh tế tự do ở các miền ven 

biển Viễn Đông với nhiều nước, trong đó quan trọng là Nhật Bản, Hàn Quốc. Về phía 

Nhật Bản, quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hàn Quốc được tăng cường, ngoài ra còn 

phối hợp với Mỹ và Hàn Quốc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo 

Triều Tiên. Từ đó, việc thiết lập quan hệ ĐTCL với Hàn Quốc sẽ là cầu nối giúp Việt 

Nam có thể phát triển quan hệ đối tác với Hàn Quốc nói riêng và các nước lớn như 

Mỹ, Nga, Trung Quốc nói chung. Nhờ là quốc gia trong khu vực, Việt Nam đã thiết 

lập quan hệ ĐTCL toàn diện với Nga (2001), Trung Quốc (2008) và đối tác toàn diện 

với Mỹ (2013) nhằm đem lại lợi ích từ các chính sách riêng trong các quan hệ hợp 

tác. 

Các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đều theo đuổi mục tiêu 

ổn định, hòa bình và phát triển. Dân số trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 

chiếm khoảng 1/2 dân số thế giới. Đây là khu vực có trữ lượng dầu mỏ, khí đốt rất 

lớn và liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao trong hơn 3 thập niên vừa qua. Cụ thể, các 

quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc có vai trò quan trọng về cả quan hệ thương mại, 
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cũng như thu hút đầu tư. Vào năm 2010, khu vực này chiếm hơn 44% tổng kim ngạch 

thương mại toàn cầu và các quốc gia đều có tình hình an ninh, chính trị tương đối ổn 

định [91]. Các quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đều theo đuổi 

chính sách đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thương mại để phát triển kinh tế và nâng cao 

ổn định về mặt an ninh - chính trị, giúp các nước có thể có những quy tắc xử sự chung, 

hạn chế những tranh chấp không đáng có. Đây là khu vực có đầy đủ những tiềm năng 

và điều kiện về kinh tế,  chính trị để phát triển trở thành một trung tâm kinh tế mới 

của thế giới. Việt Nam và Hàn Quốc nằm trong khu vực này và cũng đi theo xu thế 

chung là tăng cường hợp tác, thúc đẩy quan hệ song phương, đa phương phục vụ cho 

phát triển kinh tế. 

Về hợp tác an ninh - chính trị, quan hệ giữa các nước trong khu vực Châu Á - 

Thái Bình Dương về an ninh khu vực đã được hình thành một cách ổn định, đạt được 

sự nhất trí cao giữa các nước thành viên. Cụ thể, qua sự điều chỉnh chính sách của 

các nước theo hướng “mở cửa”, tăng cường đối thoại, hợp tác đã góp phần rất lớn để 

định hình sự ổn định khu vực này. Bên cạnh đó, sự tồn tại đan xen của các thể chế an 

ninh đa phương, các liên minh song phương là đặc thù trong cấu trúc an ninh khu 

vực. Vào năm 2008, khi Việt Nam và Hàn Quốc chưa thiết lập quan hệ ĐTCL, các 

thể chế an ninh đa phương ở Châu Á - Thái Bình Dương được chia làm hai loại. Một 

là các thể chế do ASEAN giữ vai trò điều phối như ASEAN với Trung Quốc 

(ASEAN+1); ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3); Diễn 

đàn khu vực ASEAN (ARF). Loại thứ hai là các thể chế đa phương khác như Diễn 

đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC); Diễn đàn hợp tác Á - Âu 

(ASEM), Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO)... Mặc dù vậy, sức mạnh tổng thể của 

cấu trúc an ninh khu vực chưa phát huy được hết tiềm năng do sự chồng chéo, tính 

ràng buộc thấp. 

Để cải thiện môi trường an ninh trong khu vực thêm minh bạch, tăng hiệu quả 

hoạt động, các nhà lãnh đạo các quốc gia trong khu vực đã có sự thay đổi lớn trong 

tư duy an ninh, trong đó có an ninh toàn diện và an ninh hợp tác. Việc hình thành các 

cơ chế an ninh đã giúp đảm bảo tính ổn định tương đối cho khu vực kể từ khi thành 
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lập. Tuy nhiên, các nguy cơ an ninh khu vực vẫn tồn tại với nhiều đặc điểm khác nhau 

và những mặt hạn chế nhất định. Có thể thấy rằng, dù những chính sách an ninh - 

chính trị của riêng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đối với các quốc gia trong 

khu vực là khá rõ ràng nhưng lại chưa đem lại hiệu quả cụ thể và vẫn còn tồn tại nhiều 

hạn chế như thời gian để đạt được sự đồng thuận vẫn còn bị kéo dài, vẫn khó có thể 

có được một sự công bằng tương đối giữa một nước lớn và một nước nhỏ cụ thể như 

Việt Nam. Cũng chính vì vậy, điều này sẽ là lý do để các nước trong khu vực thúc 

đẩy thiết lập quan hệ đối tác giữa hai nước. Việc hình thành các quan hệ đối tác giữa 

hai nước độc lập với các nước trong khu vực, dựa trên những quy định chung của các 

chính sách đặc biệt với các nước trong khu vực, các bên sẽ có thể đạt được sự thống 

nhất cao hơn về quyền lợi của mình, mà không cần chờ tới những thống nhất về quy 

định đối xử chung của các thành viên còn lại trong khu vực. Chính phủ Hàn Quốc và 

Việt Nam đều nhận thức được những lợi ích của việc thiết lập một mối quan hệ chính 

trị song phương chặt chẽ bên cạnh việc duy trì mối quan tâm với những tổ chức và 

diễn đàn đa phương trong khu vực. Quan hệ ĐTCL không dẫn đến xung đột lợi ích, 

mà ngược lại sẽ thúc đẩy và phát huy những thế mạnh vốn có của cả hai quốc gia, 

trong bối cảnh tận dụng những ưu thế sẵn có của những hiệp định đa phương. 

Về kinh tế, sau khi các quốc gia trên thế giới chuyển hướng từ đối đầu sang 

đối thoại, hợp tác vì hòa bình, bắt đầu từ thập niên 80, Châu Á - Thái Bình Dương là 

khu vực có kinh tế phát triển năng động nhất thế giới [91]. Đặc biệt, các nước vừa và 

nhỏ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có mức độ phát triển khá tương đồng, 

tích cực tham gia vào các vấn đề hợp tác trên thế giới, góp phần gia tăng sức ảnh 

hưởng của khu vực và việc bảo vệ duy trì hòa bình trên thế giới. Trong khu vực Châu 

Á - Thái Bình Dương, tính tới thời điểm Việt Nam - Hàn Quốc nâng tầm mối quan 

hệ ĐTCL từ năm 1989 tới 2010, mức thuế trung bình đã giảm từ 16,9% xuống còn 

5,8%. Kết quả đó nâng tổng giá trị thương mại (hàng hóa và dịch vụ) tăng từ 3,1 

nghìn tỷ USD năm 1989 lên đến 16,8 nghìn tỷ USD năm 2010 (tăng 540%). Quan hệ 

hợp tác giữa các nước trong khu vực cũng thúc đẩy việc hình thành khu vực thương 

mại tự do Châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) để đẩy mạnh hệ thống thương mại 
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đa phương. Hơn nữa, các nước thành viên trong khu vực cũng được hưởng sự cắt 

giảm trong chi phí giao dịch thương mại là 5% sau hai đợt cắt giảm ở năm 2006 và 

2010 [144]. 

Với cương vị là thành viên trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, việc 

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập mối quan hệ ĐTCL không chỉ đẩy mạnh mức độ tận 

dụng các chính sách, quy tắc đối xử đặc biệt với các nước trong khu vực. Quan hệ 

ĐTCL này còn giúp gia tăng giá trị kim ngạch thương mại chung của toàn khu vực, 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở riêng từng nước và khả năng tận dụng tối đa được lợi 

thế của mỗi quốc gia. 

2.2.2. Nhu cầu của Việt Nam đối với Hàn Quốc 

Vào thời điểm trước khi ký kết quan hệ ĐTCL với Hàn Quốc, Việt Nam cũng 

chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu kéo dài. Mặc dù hệ thống 

tài chính Việt Nam chưa bị ảnh hưởng nhiều, do mức độ tham gia vào nền kinh tế thế 

giới chưa sâu, nhưng sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư, kiều 

hối… đã bị tác động trực tiếp [55]. Các công ty FDI từ các nước đang phát triển hoặc 

thu hẹp đầu tư, hoặc bị phá sản khiến lĩnh vực sản xuất trong nước bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam giảm cả về lượng 

lẫn về giá do kinh tế thế giới suy thoái, nhu cầu của người dân giảm do thu nhập 

không còn hoặc bị thu hẹp. Nhận biết rõ được lợi thế tiềm năng trong nước, Việt Nam 

đã đẩy mạnh quan hệ ngoại giao chính trị với các nước, đặc biệt là các nước láng 

giềng, các nước trong khu vực, các nước lớn trên thế giới và các đối tác quan trọng 

của Việt Nam, trong đó có Hàn Quốc. Ngoài ra, để củng cố và thúc đẩy phát triển 

kinh tế, nhiều chính sách ưu đãi đã được đưa ra để thu hút đầu tư trong nước, tiếp tục 

vận động nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đã 

thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định về thiết lập khu vực mậu dịch tự do, hỗ trợ 

tích cực doanh nghiệp mở rộng thị trường. Chính phủ luôn ý thức được rằng, hội nhập 

đang là xu thế tất yếu của thế giới và khu vực, việc mở rộng quan hệ và đa phương 

hóa, đa dạng hóa các đối tác sẽ đóng vai trò chính giúp thúc đẩy sự phát triển của 

kinh tế, nhất là trong giai đoạn này. Việt Nam đang cần thu hút nhiều nguồn lực để 
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phát triển, trong đó có vốn và công nghệ, hai yếu tố bắt buộc phải huy động từ bên 

ngoài, vì các doanh nghiệp trong nước và chính phủ chưa có đủ tiềm lực. 

Trong giai đoạn này, tình hình an ninh, chính trị của Việt Nam tuơng đối ổn 

định, rất thuận tiện để tập trung phát triển kinh tế. Chính phủ luôn bảo đảm chủ quyền 

quốc gia và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc phân giới cắm mốc 

biên giới trên bộ với Trung Quốc, tạo điều kiện rất quan trọng để xây dựng biên giới 

Việt - Trung hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển bền vững, lâu dài. Một số 

thành tựu trong quan hệ quốc tế như ký kết và đưa vào thực thi Hiệp định đối tác kinh 

tế toàn diện với Nhật Bản; mở rộng quan hệ với các nước Châu Phi, Mỹ La tinh, đảm 

nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc...đều 

góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam cũng trên trường quốc tế. Đây là 

những tiền để thuận lợi, giúp Việt Nam mở rộng hơn nữa quan hệ với các nước trong 

và ngoài khu vực. Tâm lý người dân đã làm quen và ủng hộ việc mở cửa, hội nhập và 

tiếp thu những yếu tố mới mẻ từ bên ngoài, sau một khoảng thời gian dài đã dần thích 

nghi với hệ thống pháp luật mới có tính quốc tế cao hơn. Thế hệ sinh sau chiến tranh, 

được tiếp xúc với nền giáo dục mới và hiện đại đã dần trưởng thành mang theo tư duy 

cởi mở, hiện đại hơn và sẵn sàng tận dụng những cơ hội mới để thay đổi đất nước. 

Việt Nam đang có lợi thế về nguồn nhân lực và những yếu tố khác vô cùng thuận lợi 

cho việc phát triển các quan hệ mới, mang lại hiệu quả kinh tế cho quốc gia.  

Sau gần 3 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã dần thích nghi với môi trường 

cạnh tranh, bước đầu tham gia vào chuỗi sản xuất thế giới. Hội nhập càng sâu rộng 

mang lại nhiều lợi ích, vừa mở rộng thị trường ngoài nước, vừa thúc đẩy chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế trong nước, góp phần tăng cường tiềm lực kinh tế, nâng cao vị thế của 

nước ta trên trường quốc tế. Mặt khác, hội nhập cũng làm bộc lộ rõ hơn những bất 

cập, yếu kém và tính dễ tổn thương của nền kinh tế để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc 

đổi mới toàn diện và đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Việt 

Nam đã nhận thức rõ hơn phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao, 

trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Nền 

kinh tế đang phát triển luôn đối mặt với tình trạng thiếu vốn, công nghệ và các yếu tố 
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sản xuất. Việc thiết lập thêm những mỗi quan hệ mới thúc đẩy phát triển kinh tế là vô 

cùng cần thiết và cấp bách. Chính vì vậy, quan hệ ĐTCL với Hàn Quốc sẽ là điều tất 

yếu và tiền đề để cho Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh 

vực. Từ đó, hai nuớc đi đến ký kết những hiệp định kinh tế, thương mại song phương, 

như hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Đây là cơ hội cho việc phát 

triển các quan hệ sâu rộng hơn về thương mại, đầu tư. Việc thiết lập quan hệ ĐTCL 

với Hàn Quốc giúp Việt Nam tận dụng được lợi thế cạnh tranh của mình so với các 

nước trong khu vực, như nguồn lao động dồi dào, khả năng tài nguyên thiên nhiên 

khai thác lớn để phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ, tiềm năng phát triển khối 

ngành khoa học, công nghệ. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ của Việt 

Nam đang ngày càng được cải thiện, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển 

của nền kinh tế. Do đó, việc tận dụng những lợi thế đem lại từ phương diện khoa học, 

công nghệ của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là từ Hàn 

Quốc, sẽ giúp cho Việt Nam đẩy nhanh hơn việc cải thiện môi trường phát triển kinh 

tế. Tính tới thời điểm chưa thiết lập quan hệ ĐTCL với Hàn Quốc là năm 2009, Việt 

Nam có khoảng 49,2 triệu người trong lực lượng lao động, trong đó lực lượng lao 

động thành thị chỉ chiếm 13,2 triệu người, còn lại là lực lượng lao động nông thôn 

[55]. Đây là lợi thế về mặt lao động giá rẻ, giúp phát triển nền kinh tế trong nước và 

thu hút đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam . 

Việt Nam có thể học hỏi văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc 

vì họ rất thành công trong việc xây dựng thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường. Văn 

hóa kinh doanh là yếu tố được hình thành, đúc kết theo dòng chảy văn hóa của quốc 

gia trong một khoảng thời gian dài. Hệ thống “chaebol” – “tập đoàn gia đình nhiều 

thế hệ” đã tồn tại trong nền kinh tế Hàn Quốc từ những năm đầu tiên của cải cách 

kinh tế Hàn Quốc nên hệ thống này đã trở thành một nét văn hóa kinh doanh của Hàn 

Quốc. Trong hệ thống này, các thành viên trong gia đình của người đứng đầu doanh 

nghiệp thường được thừa kế vị trí do bề trên trong gia đình để lại và các vị trí được 

truyền lại qua nhiều thế hệ. Điều này tuy tạo ra sự ổn định và nhất quán trong hoạt 

động kinh doanh của gia đình, nhưng đồng thời, hạn chế sự tham gia và đóng góp của 
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các thành phần khác trong nền kinh tế, tạo nên sự phụ thuộc vào quyền lực vô hình 

của nền kinh tế nói chung và các thành phần khác trong nền kinh tế nói riêng vào hoạt 

động kinh doanh của các “chaebol” này. Người Hàn Quốc là sự tôn trọng những quy 

định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký thương hiệu, các quyền về tài 

sản trí tuệ. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng xem trọng việc thực hiện kinh doanh 

đúng quy trình, có trách nhiệm với sản phẩm trong chất lượng sản phẩm và giá trị bảo 

hộ cho sản phẩm. Tại nhiều thị trường quốc tế, các sản phẩm, hàng hóa của Hàn Quốc 

được người tiêu dùng quốc tế tin tưởng và sử dụng cũng một phần là nhờ nét văn hóa 

này. Tinh thần, ý thức và kỷ luật trong lao động cao cũng là một đặc trưng trong 

VHKD Hàn Quốc. Sự nghiêm túc, năng lực làm việc, cống hiến của người lao động 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh là một yếu tố được đề cao trong cách làm việc 

của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Đó cũng là lý do môi trường làm việc trong các 

doanh nghiệp Hàn Quốc thường rất khắc nghiệt. Tính cộng đồng hay cụ thể hơn là 

trách nhiệm đối với quốc gia, xã hội cũng là một trong những yếu tố được các doanh 

nghiệp Hàn Quốc ưu tiên thực hiện. Tại Hàn Quốc, các vấn đề liên quan tới môi 

trường thường được chú trọng. Các doanh nghiệp hoạt động tại quốc gia này thường 

đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của mình. Thực hiện 

sản xuất, kinh doanh nhưng không gây hại tới môi trường của cộng đồng, của quốc 

gia. Những yếu tố trên trong văn hóa kinh doanh sẽ là tiền đề giúp thúc đẩy sự hợp 

tác, trao đổi về thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc 

do hai bên có thể học hỏi và các doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao trình độ 

thông qua quá trình hợp tác kinh doanh. 

2.2.3. Nhu cầu của Hàn Quốc đối với Việt Nam 

Kể từ năm 2006, Hàn Quốc trở thành quốc gia công nghiệp phát triển và là 

nền kinh tế lớn thứ 4 trong khu vực Châu Á, thứ 11 trên thế giới [186]. Ngoài mong 

muốn phát triển và giữ vững nền kinh tế trong nước, Hàn Quốc đã bắt đầu tập trung 

phát triển các mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực để nâng cao lợi ích kinh 

tế, cũng như nâng tầm ảnh hưởng chính trị của Hàn Quốc trong khu vực Đông Á nói 

riêng và trên phạm vi thế giới nói chung. Đối với Hàn Quốc, việc nâng tầm quan hệ 
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hợp tác chiến lược với Việt Nam sẽ không chỉ phát triển mối quan hệ hợp tác giữa 

hai nước, thúc đẩy phát triển kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước, đẩy 

mạnh đầu tư từ phía Hàn Quốc vào Việt Nam mà còn giúp Hàn Quốc đẩy mạnh lợi 

thế cạnh tranh của mình. Qua đó, Hàn Quốc ngày càng có thêm những khoản đầu tư 

dài hạn vào nền kinh tế, vừa có thể khẳng định vị thế của mình trong khu vực cũng 

như trên thế giới. Hai nước thiết lập quan hệ ĐTCL không chỉ tăng cường hợp tác về 

an ninh chính trị, mà còn tạo điều kiện cho hợp tác về thương mại, đầu tư giữa các 

doanh nghiệp. Thị trường Hàn Quốc sau khi phát triển đã bắt đầu trở nên dần bão 

hòa, các công ty lớn cần tìm kiếm những thị trường mới để phát triển sản xuất kinh 

doanh. Việt Nam với dân số đông và trẻ là một trong những điểm đến vô cùng hấp 

dẫn. Các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ tận dụng được những ưu đãi về thuế, cơ 

sở hạ tầng mà còn trực tiếp kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Khoảng hơn 73% 

doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam là để phục vụ thị trường Việt Nam [174]. 

Việt Nam đang trở thành một trung tâm thương mại với lợi thế về địa lý, giúp các 

doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận các thị trường xung quanh dễ dàng hơn bất kỳ nước 

nào khác trong khu vực Đông Nam Á. Sự tương đồng về văn hóa giữa hai nước, giúp 

các nhà đầu tư Hàn Quốc dễ thích nghi với môi trường sống và làm việc ở Việt Nam 

hơn. 

Trước những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới từ cuối 

năm 2008, để vực dậy nền kinh tế, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế và khuyến khích 

người lao động làm việc, chính phủ Hàn Quốc đã có những chính sách giảm thuế, nới 

lỏng quy chế, phát triển dịch vụ và thu hút đầu tư, giảm lãi suất áp dụng cho người 

dân, cũng như các công ty vừa và nhỏ. Trong đó, chính phủ Hàn Quốc đã chọn 17 

ngành công nghiệp làm động lực tăng trưởng kinh tế trong tương lai, thuộc ba lĩnh 

vực chính: công nghệ xanh, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ có giá trị gia tăng 

cao [154]. Công nghệ xanh bao gồm các nguồn năng lượng mới và tái sinh, năng 

lượng có hàm lượng các-bon thấp, quản lý nước công nghệ cao, ứng dụng công nghệ 

LED, hệ thống giao thông tiết kiệm năng lượng và thành phố xanh công nghệ cao. 

Công nghiệp công nghệ cao sẽ tập trung vào các lĩnh vực như kết hợp viễn thông và 
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phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin, ứng dụng robot, vật liệu mới và công 

nghệ nano, dược phẩm sinh học, y học công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm có 

giá trị gia tăng cao. Các công ty hoạt động trong các lĩnh vực này không chỉ kinh 

doanh tại thị trường trong nước, mà còn có mục tiêu phát triển và khai thác các thị 

trường nước ngoài. Vì vậy, việc Hàn Quốc thúc đẩy mở rộng thị trường, tìm kiếm 

nhiều hơn các đối tác để đẩy mạnh xuất khẩu các nhóm mặt hàng đang được chính 

phủ tạo điều kiện để tăng trưởng kinh tế là điều kiện quan trọng, để tối ưu được hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp, đem lại lợi nhuận cho nhà nước, chính phủ. 

Khu vực Đông Nam Á, Châu Á trong đó có Việt Nam sẽ là khu vực vô cùng tiềm 

năng để các công ty này phát triển hoạt động sản xuất và kinh doanh, do có dân số 

đông, các công ty hoạt động trong các lĩnh vực này chưa nhiều nên mức độ cạnh tranh 

vừa phải không quá khốc liệt. Bên cạnh đó là những chính sách ưu đãi của chính phủ 

các nước dành cho các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh trong các lĩnh vực ưu 

tiên. Đây chính là thời điểm vô cùng thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc mở 

rộng đầu tư, chiếm lĩnh thị trường nước ngoài. 

Trong lĩnh vực ứng dụng khoa học và công nghệ, Hàn Quốc luôn được coi là 

một trong những nước đi đầu với các sản phẩm công nghệ cao, với sản lượng xuất 

khẩu chiếm tỷ trọng cao trên thế giới. Cụ thể, đặc biệt với các nhóm hàng xuất khẩu 

từ Hàn Quốc như phụ tùng ô tô, linh kiện bán dẫn đã tăng lần lượt 158% và 121,6% 

vào năm 2009 [55]. Đứng trước đà tăng trưởng vượt bậc của những nhóm ngành chủ 

đạo và sự vượt trội trong lĩnh vực công nghệ, việc Hàn Quốc mở rộng đầu tư sang 

các nước khác để tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh của mình là cần thiết. Với lợi thế của 

một nước công nghiệp phát triển, Hàn Quốc sẽ dễ dàng mở rộng thị trường và tăng 

đầu tư tại thị trường các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Bên cạnh việc thúc 

đẩy xuất khẩu và tăng cường đầu tư, các doanh nghiệp Hàn Quốc còn có thế tận dụng 

nguồn nhân lực giá rẻ, cũng như đào tạo lực lượng nhân công theo hướng phát triển 

của doanh nghiệp mình một cách hiệu quả nhất. Hơn nữa, với sự phát triển về khoa 

học và kỹ thuật, việc khai thác cũng như chế tạo các mặt hàng nguyên nhiên liệu đầu 

vào cho các ngành sản xuất công nghiệp và sản xuất hàng xuất khẩu của Hàn Quốc 
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được Việt Nam đánh giá rất cao. Chính phủ có rất nhiều cam kết và các biện pháp 

thúc đẩy lĩnh vực này, với mong muốn thúc đẩy ngành công nghiệp và sản xuất trong 

nước. Những ưu đãi dành cho các doanh nghiệp không chỉ đển từ thuế, phí mà còn từ 

góc độ thủ tục hành chính và sự ủng hộ của người dân. Chính vì vậy, trong kim ngạch 

thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam luôn là nước nhập siêu từ 

Hàn Quốc. Với chiến lược đầu tư hợp lý, những lợi nhuận đã được thống kê qua từng 

năm và nguồn vốn đầu tư dồi dào từ cương vị của một đất nước phát triển hơn so với 

Việt Nam, Hàn Quốc luôn là một trong những quốc gia hàng đầu đầu tư vào Việt 

Nam.  

2.2.4. Quá trình thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc 

2.2.4.1. Khái quát về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trước năm 1992 

 Trước khi thiết lập ngoại giao vào năm 1992, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc 

không có nhiều thành tựu trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Đặc biệt 

là trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, Hàn Quốc với vai trò là đồng minh của Mỹ 

đã đưa 30 vạn quân sang Việt Nam tham gia cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, gây 

ra rất nhiều tổn thất cho người dân và đất nước Việt Nam. Đây là giai đoạn Việt Nam 

chịu chia cắt hai miền, chiến tranh liên tục và không có điều kiện phát triển kinh tế. 

Trong một đất nước Việt Nam có hai thể chế chính trị, điều kiện sống và phát triển 

kinh tế cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa hai miền Nam-Bắc. Nền kinh tế Hàn Quốc 

trước năm 1960 cũng gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh 

Triều Tiên, lạm phát tăng cao. Hàn Quốc là một trong những quốc gia nghèo nhất thế 

giới với thu nhập bình quân đầu người chỉ có 79 đô la [188].  

Sau khi Việt Nam thống nhất hai miền vào năm 1975 thì Việt Nam lại chịu sự 

cấm vận của Mỹ nên quan hệ giữa Việt Nam và tất cả các quốc gia khác trong đó có 

Hàn Quốc bị hạn chế rất nhiều. Việt Nam trong giai đoạn này hầu như chỉ duy trì 

quan hệ với các quốc gia phe xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế Hàn Quốc sau những năm 

1960 bắt đầu khởi sắc hơn do nhận được viện trợ của Mỹ và chính phủ Hàn Quốc áp 

dụng những chính sách phát triển mới giúp nền kinh tế đạt được nhiều thành tựu kinh 

tế đáng kể, trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 1980. Như vậy có thể thấy 
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trước năm 1990, Việt Nam và Hàn Quốc không có quan hệ mật thiết, thậm chí có 

những giai đoạn còn là kẻ thù của nhau.    

2.2.4.2. Quan hệ song phương 1992-2009 

Chính phủ Việt Nam luôn ý thức được tầm quan trọng của việc thiết lập mối 

quan hệ với các nước để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Mặc dù đến năm 2009 

Việt Nam và Hàn Quốc mới thiết lập quan hệ ĐTCL, nhưng trước đó, hai nước vẫn 

luôn duy trì hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chính trị - an ninh, kinh tế, phát triển và 

khoa học kỹ thuật, tư pháp - lãnh sự, văn hoá - xã hội và khu vực và trên các diễn đàn 

quốc tế.  

Hợp tác an ninh chính trị là một trong những lĩnh vực quan trọng của quan hệ 

hợp tác song phương, vì chỉ khi Việt Nam, Hàn Quốc duy trì được tình hình chính trị 

ổn định, thì chính phủ mới tạo ra được một môi trường tốt nhất để phát triển kinh tế. 

Kể từ năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, ủng 

hộ lẫn nhau đối với các vấn đề trong khu vực và quốc tế. Chỉ sau chưa đầy 10 năm 

chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, đến năm 2001, Việt Nam và 

Hàn Quốc đã trở thành đối tác toàn diện trong thế kỷ XXI. Đây là một bước tiến quan 

trọng, cho thấy vai trò và tầm ảnh hưởng lẫn nhau giữa hai quốc gia. Việt Nam và 

Hàn Quốc luôn duy trì mối quan hệ tôn trọng độc lập chủ quyền, không tham dự vào 

công việc nội bộ của nhau, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến những tranh 

chấp. Nhằm nâng cao quan hệ hợp tác và đối thoại trong các lĩnh vực ngoại giao - an 

ninh - quốc phòng, hai bên thỏa thuận thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược thường 

niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao, với sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan với 

nhiều chuyến thăm và gặp gỡ song phương của lãnh đạo cấp cao. Đây là những hoạt 

động vô cùng thiết thực cho thấy thiện chí của lãnh đạo hai nước nhằm duy trì quan 

hệ hợp tác. Chính phủ hai nước luôn đưa ra nhiều biện pháp và cơ chế đề đảm bảo 

môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác giữa hai nước, dựa trên các chuẩn 

mực ứng xử chung của khu vực như tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 

thổ của quốc gia, giải quyết các tranh chấp nếu có bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng 

luật pháp quốc tế. Quan hệ hợp tác về mặt quân sự, kể cả giao lưu công nghiệp quốc 
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phòng giữa hai nước thời gian qua đã phát triển tích cực, sẽ tiếp tục được tăng cường 

hơn sau khi nâng tầm quan hệ thành ĐTCL. 

Kinh tế luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi một quốc 

gia vì nó giúp khẳng định vai trò, vị thế của các nước trên bản đồ thế giới. Chỉ có phát 

triển kinh tế mới giúp cho các nền kinh tế vững mạnh, tự chủ và có khả năng nâng 

cao tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế cũng có quan hệ 

mật thiết với an ninh, chính trị và duy trì hòa bình vì để ổn định kinh tế, các nước sẽ 

có xu hướng hợp tác với nhau cùng phát triển hơn là tạo ra những tranh chấp, xung 

đột không đáng có. Chính vì vậy, khi thiết lập quan hệ ĐTCL, đây là một trong những 

lĩnh vực quan trọng nhất cả Việt Nam và Hàn Quốc đều quan tâm. Chính phủ hai 

nước đều mong muốn tạo cơ sở để có thể tăng cường hợp tác phát triển kinh tế, giúp 

cả hai bên cùng có lợi. Mặc dù quan hệ đối tác hợp tác chiến lược chưa đề cập đến 

những điều mục cụ thể, liên quan đến từng lĩnh vực riêng lẻ, nhưng sự cam kết và 

nhất trí giữa hai chính phủ sẽ là cơ sở hình thành những thỏa thuận hợp tác trong 

tương lai. Dựa trên định hướng này, doanh nghiệp sẽ có những cân nhắc hợp lý hơn 

để đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp nhất, nhằm tận dụng được lợi thế từ các ưu đãi 

của chính phủ. Lãnh đạo cả hai nước đều rất đề cao quan hệ hợp tác trong lĩnh vực 

kinh tế, luôn coi đây là ưu tiên hàng đầu của hai quốc gia trong giai đoạn phát triển 

này. Trong đầu tư, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng rất chủ động, tích cực khai thác 

thị trường Việt Nam, tăng cường hoạt động sản xuất, cũng như đa dạng hóa các lĩnh 

vực đầu tư. Rất nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đều cam kết đầu tư lâu dài, mở rộng 

sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa đi các quốc gia khác. 

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, Việt Nam và Hàn Quốc đã có mối quan hệ lâu 

đời và có sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Hàn Quốc có kinh nghiệm trong việc phát 

triển văn hóa phục vụ kinh tế, đã rất thành công trong quá trình lan tỏa văn hóa Hàn 

sang các nền kinh tế khác trong khu vực. Văn hóa Hàn Quốc cũng được người dân 

Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ rất ưa chuộng và đón nhận. Các nhóm nhạc Hàn Quốc 

có trang hâm mộ riêng bằng tiếng Việt do người Việt quản lý. Phim của Hàn Quốc 

được chiếu trên hầu hết các kênh của Việt Nam. Tour du lịch Hàn Quốc được các đại 
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lý bán vé máy bay thường xuyên quảng cáo và cập nhật thông tin cho thấy nhu cầu 

đối với dịch vụ này là rất lớn. Trong quan hệ ĐTCL Việt Nam - Hàn Quốc, cả hai 

quốc gia cùng thống nhất về việc nâng cao chất lượng cuộc sống trong nước và người 

dân thông qua các chương trình hợp tác hướng tới con người, giúp đem lại tình đoàn 

kết lâu bền giữa các quốc gia. Các vấn đề văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường và 

quyền bình đẳng cũng được phổ biến thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm 

nâng cao sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Việt Nam và Hàn Quốc đã ký Hiệp 

định văn hoá vào năm 1994 để thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, tức là chì 

hai năm sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao và một năm sau khi thành lập Đại sứ 

quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Năm 2006, Hàn Quốc đã thành lập Trung tâm văn hóa 

Hàn Quốc tại Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã chọn Hàn Quốc làm 

ĐTCL thông tin giáo dục - đào tạo. Thêm vào đó, bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa 

nghệ thuật, thể thao và du lịch cũng được ký kết vào năm 2008, cùng nhiều thoả thuận 

hợp tác giao lưu thanh niên và giáo dục khác, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ 

song phương. Hai nước cũng thống nhất về tạo cơ hội việc làm cho người dân, di 

chuyển lao động có kỹ năng, thúc đẩy và bảo vệ quyền của người dân của mỗi quốc 

gia, từ đó ngày càng phát triển quan hệ giữa hai nước, hướng tới mục tiêu thiết lập 

quan hệ ĐTCL toàn diện. Hàn Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu lao động 

hàng đầu của Việt Nam, bên cạnh Nhật và Đài Loan, mang lại nguồn thu nhập cho 

rất nhiều người lao động. 

Đối với một quốc gia đang phát triển, ODA đóng vai trò vô cùng quan trọng 

trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. ODA không chỉ mang 

lại nguồn vốn ngoại tệ, mà còn hỗ trợ các nước tiếp nhận công nghệ, đào tạo và nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực giúp đảm bảo phát triển bền vững. Nguồn vốn ODA 

của Hàn Quốc trị giá 1,255 tỷ USD giai đoạn 1995-2010 đã đóng góp đáng kể vào 

phát triển kinh tế xã hội Việt Nam [183]. Bên cạnh việc thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm 

phát triển về chiến lược kinh doanh và đào tạo nhân lực trong ngành công nghiệp dệt 

may, da giày, hai quốc gia thống nhất phát triển hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ 

thông tin và tin học hoá, viễn thông, phát thanh truyền hình và phát triển nhân lực. 
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Trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động liên tục và nhu cầu về năng lượng 

của các quốc gia ngày càng gia tăng, Hàn Quốc áp dụng chính sách “tăng trưởng 

xanh, ít khí thải” nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, đi kèm với vấn đề bảo vệ môi 

trường, giải quyết vấn đề nóng lên của trái đất. Song song với đó, Việt Nam cũng có 

những chính sách phù hợp vừa đáp ứng được phát triển kinh tế nhanh, tận dụng được 

những lợi thế đang có của mình vừa có thể bảo đảm được vấn đề bảo vệ môi trường, 

hướng tới sự phát triển bền vững. Với những tiền đề sẵn có, việc nâng cấp quan hệ 

Việt Nam và Hàn Quốc trở thành đối tác hợp tác chiến lược là cần thiết để đáp ứng 

nhu cầu phát triển lợi ích của cả hai nước. 

2.2.4.3. Định hướng hợp tác sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 

Năm 2009, Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên thành ĐTCL với 

trọng tâm chính tập trung vào kinh tế. Lãnh đạo hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch 

thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2015, đồng thời cùng nỗ lực hợp 

tác vì sự cân bằng cán cân thương mại. Hai bên nhất trí trong năm 2009 sẽ bắt đầu 

trao đổi ý kiến về việc thành lập Tổ công tác chung để nghiên cứu khả năng thúc đẩy 

và tính khả thi của "Hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc - Việt Nam" nhằm mở 

rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Việt Nam khẳng định sẽ nỗ lực cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 

kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Hàn Quốc cam kết tiếp tục khuyến khích các doanh 

nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam và đề nghị để các doanh nghiệp Hàn Quốc 

tham gia  các lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, ngân hàng và xây dựng cơ sở 

hạ tầng, nhất là dự án xây dựng đường sắt đoạn thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang, 

đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ và đường sắt đô thị Hà Nội "Nam 

Hồ Tây - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc" (tuyến số 5), v.v. và nhận được sự đồng tình 

từ phía Việt Nam. Hai bên coi Dự án lập quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông 

Hồng đoạn qua Hà Nội là Dự án hợp tác tiêu biểu giữa hai Thủ đô Hà Nội và Xơ-un. 

Phía Việt Nam sẽ nhanh chóng xem xét và phê duyệt Dự án trên để hai bên tiếp tục 

hợp tác trong quá trình lập và triển khai các quy hoạch chi tiết, bảo đảm sự tham gia 
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của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong dự án này và đưa Dự án này thành Dự án mang 

tầm quốc gia [14]. 

Ngoài lĩnh vực kinh tế, hai bên cũng cam kết hợp tác trên nhiều linh vực khác. 

Về hợp tác chính trị-an ninh, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn lãnh 

đạo cấp cao chính thức, đồng thời nỗ lực thu xếp tiếp xúc song phương bên lề các hội 

nghị đa phương; tăng cường giao lưu giữa các Bộ, ngành thuộc Chính phủ, các địa 

phương và Quốc hội hai nước; thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược thường niên cấp 

Thứ trưởng Ngoại giao với sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan. Về hợp tác phát 

triển và khoa học - kỹ thuật, Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với phía Việt Nam như là 

một đối tác hợp tác trọng điểm trong thời gian tới trong các lĩnh vực công nghiệp, 

khoa học - kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực, việc làm, chính sách môi trường, phát 

triển nông thôn, xây dựng chiến lược kinh doanh, xây dựng thương hiệu, thiết kế, đào 

tạo nhân lực trong ngành công nghiệp dệt - may, da giày. Trong lĩnh vực lao động-

việc làm, hai nước sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các 

cơ quan về lao động của hai Chính phủ thời gian qua trên các lĩnh vực dạy nghề, 

chứng chỉ tay nghề quốc gia, sử dụng lao động và an toàn lao động công nghiệp. Hai 

bên sẽ chia sẻ và hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và tin học hóa, viễn 

thông, phát thanh truyền hình và phát triển nhân lực trong lĩnh vực thông tin truyền 

thông, tăng trưởng xanh và năng lượng nguyên tử. Về hợp tác tư pháp-lãnh sự, chính 

phủ hai bên nhất trí về mở rộng quan hệ hợp tác lãnh sự; sớm phê chuẩn Hiệp định 

chuyển giao người đã bị kết án phạt tù và thúc đẩy ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp 

trong lĩnh vực dân sự, đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân của nhau và 

bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng 

đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Trong hợp tác văn hóa-xã hội, hai bên sẽ tăng 

cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, thanh thiếu niên, nghệ thuật, 

phát thanh-truyền hình, thể thao nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 

hai nước. Về hợp tác khu vực và trên các diễn đàn quốc tế, lãnh đạo hai nước ủng hộ 

hoàn toàn việc sớm mở lại đàm phán sáu bên với Triều Tiên. Hai bên nhất trí hợp tác 

chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác khu vực như ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN+3, 
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ARF, EAS và APEC...tạo cơ sở và nền tảng vững chắc cho việc xây dựng cộng đồng 

Ðông Á trong tương lai [14]. 

Tiểu kết chương 2 

Chương 2 đã trình bày tổng quan về các khái niệm liên quan đến các lý thuyết 

quan hệ quốc tế và 4 cấp độ quan hệ theo quan điểm của Việt Nam đồng thời phân 

tích những điều kiện khách quan và chủ quan tác động đến việc Việt Nam và Hàn 

Quốc nâng tầm quan hệ lên thành ĐTCL. Các điều kiện khách quan đến từ bối cảnh 

thế giới và khu vực như xu hướng toàn cầu hóa trên thế giới, xu hướng tự do hóa 

thương mại, chiến lược ngoại giao tập trung vào Châu Á - Thái Bình Dương của các 

nước lớn và quan hệ giữa các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đây 

là những nhân tố có tác động tích cực đến quá trình toàn cầu hóa nói chung và hội 

nhập kinh tế, chính trị giữa hai nước nói riêng. Việt Nam và Hàn Quốc đều nằm trong 

cùng một khu vực năng động, phát triển mạnh và không nằm ngoài xu hướng hội 

nhập để phát triển kinh tế.  

Bên cạnh đó, xuất phát từ điều kiện và nhu cầu chủ quan của hai nước, việc 

nâng quan hệ lên thành ĐTCL cũng là điều tất yếu. Hai quốc gia đều nằm trong cùng 

một khu vực hiện đang có tình hình chính trị, an ninh tương đối ổn định. Về kinh tế, 

Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển có những lợi thế về nhân công, đất đai 

và một số các điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất và 

lắp ráp. Đây cũng là một thị trường đông dân với tiềm năng tiêu thụ hàng hóa lớn do 

dân số đa phần trẻ và có nhu cầu mua sắm nhiều, nhưng lại gặp một số những khó 

khăn, hạn chế về vốn và năng lực sản xuất. Hàn Quốc lại là nước công nghiệp phát 

triển có lợi thế về vốn, công nghệ đang tìm kiếm những thị trường để đầu tư và xuất 

khẩu. Nhu cầu trao đổi thương mại hàng hóa, dịch vụ cũng như đầu tư của hai bên có 

thể bổ trợ lẫn nhau mang lại hiệu quả kinh tế cho cả hai quốc gia và nâng cao mức 

sống của người dân. Chính vì vậy, phát triển quan hệ ĐTCL là một trong những bước 

đi cần thiết để cả hai nền kinh tế tăng cường hợp tác sâu, rộng hơn nữa trong các lĩnh 

vực kinh tế, văn hoá - xã hội, phát triển và khoa học kỹ thuật và chính trị - an ninh. 

Việc thiết lập quan hệ ĐTCL sẽ có tác động tích cực giúp duy trì những lợi ích chiến 
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lược của đất nước ở các tầng nấc khác nhau; góp phần tạo dựng và bảo đảm môi 

trường hòa bình, ổn định, giúp Việt Nam đảm bảo vấn đề an ninh; phát huy được vị 

thế chiến lược, địa kinh tế của đất nước, tranh thủ được lợi thế của đối tác để phục vụ 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.  
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CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT 

NAM-HÀN QUỐC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ 

 Các lý thuyết về quan hệ quốc tế đã chỉ ra một điểm chung đó là trong bất kì 

mối quan hệ nào, lợi ích kinh tế cũng sẽ đóng vai trò quyết định. Hợp tác kinh tế 

thuận lợi và có nhiều thành tựu, đóng góp tích cực sẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh 

vực khác và ngược lại, quan hệ kinh tế kém hiệu quả sẽ khiến cho mối quan hệ dần 

trở nên xa cách. Đặc biệt là đối với Việt Nam và Hàn quốc, hai quốc gia tầm trung 

trong khu vực có cùng mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định trong nước để phát triển 

kinh tế, củng cố vai trò của quốc gia trong khu vực và hội nhập, bắt kịp với thế giới 

trong bối cảnh mới. Dựa trên cơ sở đó, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 

lĩnh vực kinh tế sẽ được nghiên cứu cụ thể trong thương mại, đầu tư và viện trợ chính 

thức để kiểm chứng hiệu quả thực sự của việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 

giữa hai quốc gia.  

3.1. Lĩnh vực thương mại  

3.1.1. Xuất khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc 

Trong Tuyên bố chung về "Ðối tác hợp tác chiến lược" vì hòa bình, ổn định 

và phát triển của Việt Nam – Hàn Quốc, hai vị Nguyên thủ đánh giá cao những thành 

tựu hai nước đã đạt được và nhất trí sẽ nỗ lực đưa kim ngạch thương mại hai nước 

lên 20 tỷ USD vào năm 2015, đồng thời cùng nỗ lực hợp tác vì sự cân bằng cán cân 

thương mại song phương. Hàn Quốc đánh giá cao nỗ lực của phía Việt Nam trong 

việc phát triển cơ chế kinh tế thị trường thông qua việc thực hiện chính sách cải cách-

mở cửa và công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường [14]. Đây là một 

trong những bước tiến quan trọng góp phần giúp các doanh nghiệp Việt Nam có lợi 

thế hơn khi tham gia vào thương mại quốc tế. Trên cơ sở của việc thiết lập quan hệ 

ĐTCL, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết thành công Hiệp định thương mại tự do vào 

năm 2015 nhằm đẩy mạnh hơn nữa thương mại song phương với nhiều điều khoản 

có lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Đây là Hiệp định Thương mại tự do (FTA) 

đầu tiên trong số các FTA song phương giữa Việt Nam với các đối tác kinh tế mang 

tính toàn diện, có mức độ cam kết cao và đảm bảo cân bằng lợi ích cho cả đôi bên. 
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Biểu đồ 3.1. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc (2009 – 5/2020) 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê từ năm 2009-2020 

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Hàn Quốc bắt đầu từ giai đoạn trao đổi 

hàng hóa và sau đó mở rộng sang nhiều lĩnh vực như đầu tư, xuất khẩu lao động, 

thương mại du lịch và các vấn đề trong chuyển giao khoa học kỹ thuật. Sau khi thiết 

lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đã 

phát triển và có nhiều thành tựu nổi bật. Chỉ một năm sau khi thiết lập quan hệ đối 

tác hợp tác chiến lược, Hàn Quốc đã chính thức vượt qua Nhật Bản và trở thành thị 

trường lớn thứ 2 trên thế giới cung cấp hàng hoá sang thị trường Việt Nam (chỉ xếp 

sau Trung Quốc) vào năm 2010 [138]. Thông qua việc trao đổi thương mại hàng hóa 

với số lượng lớn bao gồm cả thiết bị, kỹ thuật công nghệ, Việt Nam có cơ hội để tiếp 

cận công nghệ hiện đại và tân tiến của Hàn Quốc. Từ đó, Việt Nam có thêm nhà máy, 

cơ sở sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước góp phần đa 

dạng nguồn hàng xuất khẩu và cả tiêu dùng trong nước, giải quyết các vấn đề liên 

quan đến việc làm của người lao động và nhà nước cũng có thêm nguồn thu nhập 

ngoại tệ. Về phía Hàn Quốc, Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn và đóng vai trò 

quan trọng trong việc tiêu thụ các sản phẩm của Hàn Quốc trên toàn cầu khi được 
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đánh giá là điểm đầu tư hấp dẫn với nguồn tài nguyên, lao động rẻ cho các ngành sản 

xuất. Có thể thấy, Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác quan trọng của nhau trong lĩnh 

vực thương mại, được thể hiện qua kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Hàn 

Quốc. Năm 2015, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc đạt 36 

tỷ USD, vượt qua mốc kỳ vọng là 20 tỷ USD khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác 

chiến lược năm 2009 [138]. 

Trong giai đoạn 2009 - 2019, Hàn Quốc luôn là một trong những thị trường 

xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Trong số 137 quốc gia Việt Nam xuất khẩu hàng 

hóa thì Hàn Quốc đã xếp thứ 8 trong số top 10 thị trường xuất khẩu của Việt Nam với 

tổng kim ngạch đạt 2,06 tỷ USD [139]. Sau 10 năm tiến hành công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, thu hút các nguồn vốn đầu tư và tiến hành các cải cách giúp cho nền kinh tế 

vận hành tốt hơn, đồng thời do nhu cầu từ phía Hàn Quốc tăng qua từng năm, Việt 

Nam đã nâng cao giá trị xuất khẩu sang Hàn Quốc gấp 9 lần so với giá trị xuất khẩu 

năm 2009, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu lên 19,72 tỷ USD vào 2019, đóng góp 

7,71% vào xuất khẩu của Việt Nam. Hàn Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 

tư của Việt Nam [138]. Dân số của Hàn Quốc năm 2019 ước tính khoảng hơn 51 triệu 

dân, luôn nằm trong số 30 quốc gia đông dân nhất trên thế giới trong suốt giai đoạn 

nghiên cứu nên nhu cầu về hàng hóa của Hàn Quốc cao. Trong đó, 82% người Hàn 

Quốc sinh sống tại thành phố và các đô thị, nên họ có khả năng chi trả cho các mặt 

hàng nhập khẩu mà cụ thể là hàng nhập khẩu từ Việt Nam [167]. Không chỉ vậy, Hàn 

Quốc là một nước có trình độ công nghệ cao, tập trung vào sản xuất các ngành hàng 

công nghiệp thay vì nông nghiệp nên nhu cầu về lương thực, thực phẩm khá lớn. Bởi 

vậy, Hàn Quốc chính là thị trường quan trọng để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp 

của Việt Nam. Năm 2014, đồng Won mất giá, Hàn Quốc đẩy mạnh xuất khẩu vì nếu 

so với các năm trước, với cùng một khoản tiền Won sẽ đổi được ít USD hơn, lượng 

hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc sẽ ít hơn. Ngoài ra, giá dầu thô thế 

giới giảm gần một nửa giá trị dư cung là nguyên nhân khiến giá trị xuất khẩu năm 

2014 từ Việt Nam sang Hàn Quốc tăng chậm hơn. Cụ thể, giá dầu thô WTI giảm 

46%, ở mức 53,27 USD trong khi giá dầu Brent đã giảm 48% [185].  
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Biểu đồ 3.2. So sánh cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam - Hàn Quốc 2009 và 2019 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê năm 2009 và 2019 

Dầu thô đóng vai trò quan trọng không chỉ trong cuộc sống ngày thường như 

cung cấp xăng cho xe máy, xe ô tô, máy bay hoạt động, mà góp phần không nhỏ trong 

quá trình sản xuất. Các ngành hàng liên quan đến dệt may, nội thất, công nghiệp nặng, 

cơ khí, ô tô, vật liệu cách nhiệt hay nông nghiệp đều rất cần dầu thô để sản xuất [185]. 

Dầu thô có thể được coi là một yếu tố đầu vào của sản xuất các ngành hàng này. Khi 

một yếu tố đầu vào giảm, giá thành của sản phẩm cuối cùng cũng sẽ giảm. Bởi vậy, 

nên giá trị xuất nhập khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2014 không tăng mạnh 

mẽ như các năm khác. 

Sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, cơ cấu hàng xuất 

khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc có nhiều thay đổi lớn. Căn cứ theo thống kê số liệu 

hàng năm của Tổng cục Thống kê, giai đoạn trước năm 2009, Việt Nam chủ yếu xuất 

khẩu hàng khai thác, chế biến nhưng đến giai đoạn 2009 – 2020, Việt Nam xuất khẩu 

sang Hàn Quốc 40 mặt hàng chính, bao gồm cả hai lĩnh vực như nông nghiệp và công 

nghiệp, tuy nhiên chiếm phần lớn vẫn là các mặt hàng công nghiệp. Những mặt hàng 

có giá trị xuất khẩu cao nhất năm 2009 bao gồm: hàng thủy sản và dầu thô, chiếm 
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khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu. Đến năm 2020, Việt Nam chú trọng xuất khẩu 

các mặt hàng như điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện; máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác bên cạnh các mặt hàng như hàng 

dệt may. Nhóm hàng hóa xuất khẩu chủ lực này chiếm đến hơn 50% tổng kim ngạch 

xuất khẩu sang Hàn Quốc [164]. Sau khi thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, 

cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có những thay đổi rõ rệt theo hướng tập trung 

hơn vào hàng hóa chế biến và lắp ráp với tỷ lệ công nghệ cao hơn.  

Điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất từ Việt Nam 

sang Hàn Quốc. Đồng thời, Hàn Quốc cũng là một trong những thị trường xuất khẩu 

điện thoại chủ yếu của Việt Nam trong năm 2019, chiếm 8,53% tỷ trọng cơ cấu thị 

trường xuất khẩu điện thoại của Việt Nam, đứng sau Trung Quốc (28,52%), EU 

(17%) và Mỹ (9,76%) [55]. Nhìn chung, qua các năm, kim ngạch xuất khẩu điện thoại 

của Việt Nam đều có sự tăng trưởng vượt bậc. Trong giai đoạn 2009 – 2014, ngoại 

trừ năm 2012, tốc độ tăng trưởng từng năm luôn dương và đạt mức trên 50%, trong 

đó, tốc độ tăng trưởng cao nhất là 700% vào năm 2010, ngay sau khi hai nước thiết 

lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như vậy có được 

là nhờ vào việc Samsung đã chính thức vận hành nhà máy Samsung Electronics 

Vietnam (SEV) tại Bắc Ninh vào tháng 4 năm 2009. Đến cuối năm 2010, năng suất 

của nhà máy này đã đạt 6 triệu sản phẩm/tháng, tăng 6 lần so với thời điểm mới đi 

vào hoạt động năm 2009 [161]. Điều này đã góp phần làm thúc đẩy mạnh giá trị xuất 

khẩu điện thoại của Việt Nam năm 2010. Năm 2012, giá trị xuất khẩu điện thoại các 

loại và linh kiện sang Hàn Quốc chỉ đạt khoảng 70 triệu USD, giảm 9% so với năm 

2011 [55]. Nguyên nhân cho sự sụt giảm nhẹ này là do năm 2012 là năm khủng hoảng 

nợ công Châu Âu xảy ra. Chính cuộc khủng hoảng này kéo theo việc vấn đề nợ công 

của Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng, khiến cho thu nhập của người dân cũng như tài 

chính của các doanh nghiệp tại Hàn Quốc gặp vấn đề. Trong khi đó, điện thoại và 

linh kiện lại không phải mặt hàng thiết yếu tại Hàn Quốc vậy nên cầu về mặt hàng 

này giảm, dẫn tới xuất khẩu mặt điện thoại sang Hàn Quốc sụt giảm. 
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Biểu đồ 3.3. Giá trị và tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu điện thoại từ 

Việt Nam sang Hàn Quốc giai đoạn 2009 – 2019 (đơn vị: tỷ USD) 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê từ 2009-2019 

Giai đoạn 2015 – 2019 duy trì giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Tốc độ tăng 

trưởng thấp nhất trong giai đoạn này là 13,3% trong khi mức cao nhất là vào năm 

2015 với 312,5%, gấp 6 lần so với mức tăng trưởng năm 2014 trước đó [55]. Mức 

tăng trưởng đột biến này có được là do Samsung tăng vốn thêm 3 tỷ USD đầu tư vào 

nhà máy tại Việt Nam, đồng thời chuyển dây chuyền sản xuất các loại màn hình dùng 

cho thiết bị di động từ Hàn Quốc sang Việt Nam. Nhằm đáp ứng kịp thời cho sản xuất 

tại Việt Nam Bằng việc di chuyển Samsung Display chuyên sản xuất màn hình từ 

Hàn Quốc về Việt Nam, Samsung có thể tận dụng lợi thế về chi phí nhân công giá rẻ 

tại Việt Nam, đồng thời tiết kiệm chi phí vận chuyển để làm giá điện thoại trở nên 

cạnh tranh hơn với iPhone, một hãng điện thoại được ưa chuộng sử dụng tại Hàn 

Quốc. Trước 2015, Samsung phải mất phí vận chuyển màn hình cho các sản phẩm 

điện tử được lắp đặt tại nhà máy bên Hàn Quốc về Việt Nam để hoàn thiện sản phẩm 
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thì bắt đầu từ 2015 trở đi, chi phí này sẽ được cắt giảm. Đồng thời, cũng vào năm 

2015, nhà máy LG Hải Phòng với nguồn vốn 1,5 tỷ USD bắt đầu đi vào hoạt động 

sản xuất các sản phẩm và thiết bị điện tử, trong đó bao gồm điện thoại và linh kiện. 

Lượng điện thoại mà LG sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng này ước lượng tầm 10 

triệu chiếc năm 2015. LG năm 2015 cũng nắm giữ thị phần cao trong ngành điện 

thoại tại Hàn Quốc, trung bình trên 20% [161], bằng một nửa thị phần của Samsung 

nên nhu cầu về điện thoại LG cũng rất khả quan. Bởi vì những nguyên nhân đó, giá 

trị xuất khẩu điện thoại sang Hàn Quốc của Việt Nam năm 2015 tăng đột biến. 

Điện thoại và phụ kiện là một trong những sản phẩm đặc thù, do có hàm lượng 

công nghệ cao và quy mô của các nhà máy đều rất lớn. Sự có mặt của tập đoàn 

Samsung là nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi ngoạn mục trong giá trị xuất nhập 

khẩu của loại sản phẩm này. Đây cũng là lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam, 

do những tác động tích cực mà doanh nghiệp có thể mang lại cho nền kinh tế như tạo 

công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công 

nghiệp phụ trợ và mang lại hiệu ứng lan tỏa tốt trong nền kinh tế. Bên cạnh các chính 

sách thu hút FDI và các thỏa thuận hợp tác, thì quan hệ đối tác hợp tác chiến lược 

Việt – Hàn đóng vai trò tích cực trong việc làm cầu nối thúc đẩy quan hệ thương mại, 

tạo cơ sở vững chắc giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc tin tưởng hơn, yên tâm lựa 

chọn Việt Nam làm điểm đến cho các quyết định đầu tư sản xuất. Đặc biệt, đối với 

lĩnh vực điện thoại và linh kiện với quy mô vốn đầu tư lớn và thời gian đầu tư tương 

đối dài, nên cần phải cân nhắc rất kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Việc hai nước 

thiết lập quan hệ ĐTCL cho thấy sự cam kết ở mức độ cao giữa hai chính phủ, là một 

trong những yếu tố quan trọng định hướng cho các doanh nghiệp khi đưa ra những 

lựa chọn kinh doanh dài hạn. Đối với sản phẩm điện thoại và linh kiện, quan hệ đối 

tác hợp tác chiến lược không có tác động trực tiếp, nhưng là một trong những nhân 

tố gián tiếp quan trọng giúp thu hút đầu tư, đẩy kim ngạch thương mại tăng vọt từ 

con số không lên dẫn đầu về giá trị xuất nhập khẩu Việt – Hàn.   

Trước khi Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, kim ngạch 

xuất khẩu máy tính và linh kiện từ Việt Nam sang Hàn Quốc hầu như không đáng kể 
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với tốc độ tăng trưởng là 0% trong nhiều năm liên tiếp. Trong giai đoạn này, năng 

lực sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế cả về công nghệ cũng như 

máy móc trang thiết bị. Số lượng các doanh nghiệp FDI đầu tư vào lĩnh vực này cũng 

ít, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn sản xuất máy tính và linh kiện cũng chưa có mặt 

tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, sau khi Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, giá 

trị xuất khẩu tăng đều qua các năm, chia thành hai giai đoạn chính. Giai đoạn: 2009 

– 2015 với tổng giá trị dưới 1 tỷ USD và 2016 – 2019 với tổng giá trị trên 1 tỷ USD. 

Trong giai đoạn 2009 – 2015, nhìn chung các năm đều có tốc độ tăng trưởng mạnh, 

trung bình đạt 60,2%, trong đó 2015 vừa là năm có giá trị xuất khẩu đạt mức cao nhất 

với 770 triệu USD, vừa có tốc độ tăng trưởng cao nhất ở mức 87,8% so với năm 2014 

[55]. Trong giai đoạn 2016 – 2019, tuy các năm đều có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ 

USD, tốc độ tăng trưởng trung bình không đạt cao như giai đoạn trước đó. Tốc độ 

tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2016 – 2019 chỉ đạt 40%, thấp hơn 20,2% so 

với giai đoạn trước. Năm 2016 vừa là năm đầu tiên Việt Nam xuất khẩu máy tính, 

sản phẩm điện tử và linh kiện vượt qua con số 1 tỷ USD, vừa là năm có tốc độ tăng 

trưởng cao nhất trong giai đoạn với 62,3%. Trong khi đó, tuy 2019 là năm có tổng 

giá trị xuất khẩu cao nhất nhưng tốc độ tăng trưởng lại thấp nhất, đạt 14,8% [55]. 

Nguyên nhân khiến nhu cầu về máy tính của Hàn Quốc có liên quan đến số lượng 

công ty mới thành lập tại Hàn Quốc mỗi năm. Hàn Quốc là một quốc gia phát triển, 

với rất nhiều thế mạnh về kinh tế cũng như công nghệ, do vậy đây là một nơi đầy 

tiềm năng để các công ty nước ngoài có thể lập chi nhánh tiếp cận những thế mạnh 

này tốt hơn. Trong giai đoạn 2009 – 2019, trung bình có khoảng 800 ngàn công ty và 

doanh nghiệp đăng ký mới hoặc mới thành lập tại Hàn Quốc [55]. Đồng thời mỗi một 

công ty đều cần đến máy vi tính để có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh, quản 

lý và vận hành được tốt hơn, nên nhu cầu về máy tính ở Hàn Quốc cao. Trong trường 

hợp doanh nghiệp hoặc công ty mở rộng về quy mô hay tăng thêm nhân viên, thì nhu 

cầu về máy tính cũng sẽ tăng, do chính sách bảo mật thông tin tại các công ty nên 

máy tính sẽ do công ty hoặc doanh nghiệp cung cấp cho nhân viên. 
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Biểu đồ 3.4. Giá trị và tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu máy tính, sản 

phẩm điện tử và linh kiện sang Hàn Quốc giai đoạn 2005 – 2020 (tỷ USD) 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê từ 2005-2020 

Ngoài ra, nhu cầu về máy tính tại Hàn Quốc cao cũng có thể do sự thịnh hành 

và tiện lợi của PC Bang. PC Bang hay còn gọi là Internet Café, một dạng kinh doanh 

giống quán Net ở Việt Nam nhưng lại có những điểm khác biệt khiến cho nó trở thành 

một nét văn hóa thu hút cả người bản xứ lẫn du khách nước ngoài của Hàn Quốc như: 

quy trình đơn giản, trang bị tân tiến hiện đại, giá thành rẻ, mở cửa 24/7 và dịch vụ gọi 

đồ ăn tại chỗ. Tính đến năm 2011, tại Hàn Quốc đã có 25.000 quán PC Bang và con 

số này tiếp tục tăng [155]. Càng nhiều phòng PC Bang được mở, thì nhu cầu về máy 

vi tính tại Hàn Quốc cũng tăng theo. Những yếu tố trên phần nào cũng có tác động 

lên xuất khẩu máy tính từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Hàn Quốc trong năm 2019 là 

thị trường xuất khẩu máy vi tính và linh kiện điện tử đứng thứ 4 của Việt Nam. Cụ 

thể, trong tỷ trọng xuất khẩu máy vi tính của Việt Nam phân theo quốc gia, Hàn Quốc 

chiếm 8%, xếp sau Trung Quốc (26%), EU (13%) và Mỹ (17%) [55]. Đây là một con 

số khả quan cho xuất khẩu ngành hàng này của Việt Nam vì nó chứng tỏ nhu cầu về 

máy tính và linh kiện ở Hàn Quốc cao. Hàn Quốc với 51,64 triệu dân nhưng chiếm 

8% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu máy vi tính của Việt Nam, trong khi Mỹ, EU và 
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Trung Quốc với dân số đông hơn Hàn Quốc gấp 6 – 20 lần nhưng tỷ trọng chỉ gấp 

đôi tỷ trọng của Hàn Quốc. Trong năm tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu máy 

tính và linh kiện điện tử đạt trên 1 tỷ USD [150], thấp hơn kì vọng do ảnh hưởng 

chung của dịch Covid-19 dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu của người tiêu dùng đối với 

các sản phẩm điện tử nói riêng. 

Trong lĩnh vực dệt may, sau khi thiết lập quan hệ ĐTCL, kim ngạch xuất khẩu 

của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng dần đều qua các năm mặc dù trước năm 2009 có 

giá trị không đáng kể. Trong giai đoạn 2009 – 2019, Hàn Quốc là một trong số thị 

trường xuất khẩu hàng dệt may hàng đầu của Việt Nam, chỉ đứng sau Mỹ, EU, Nhật 

Bản. Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong giai đoạn 2009 – 2019 

tăng khá tốt, khởi đầu với mức giá trị 242,4 triệu USD, cuối giai đoạn, kim ngạch đạt 

mức 3,3 tỷ USD, gấp 13 lần so với đầu giai đoạn [55]. Đặc biệt, từ khi Hiệp định 

Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc có hiệu lực (năm 2007) và Hiệp định Thương 

mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc VKFTA có hiệu lực từ cuối năm 2015, thì Việt Nam 

đã tận dụng ưu đãi về thuế cùng giá cả cạnh tranh để thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt 

may. Với VKFTA, Việt Nam được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt 0% đối với ngành 

hàng dệt may thay vì mức thuế 8 – 13% như trước năm 2015 [182]. 

Đồng thời, Hàn Quốc còn được biết đến là quốc gia đi đầu trong những trào 

lưu về thời trang nên nhu cầu về hàng may mặc rất lớn. Ngược lại, Việt Nam cũng là 

đối tác nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 2 của Hàn Quốc, chiếm tỷ trọng 27% vào 

năm 2018, chỉ đứng sau Trung Quốc với 37% [55]. Xuất khẩu dệt may có thể chia 

thành 2 giai đoạn dựa trên giá trị xuất khẩu: giai đoạn 2009 – 2013 với kim ngạch 

xuất khẩu dưới 2 tỷ USD, trong khi giai đoạn 2014 – 2019 ghi nhận kim ngạch xuất 

khẩu trên 2 tỷ USD. Trong giai đoạn có giá trị xuất khẩu dưới 2 tỷ USD, năm 2011 

có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 106%, tương đương với việc giá trị xuất khẩu 

2011 đã tăng gấp đôi so với năm 2010. Theo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, nguyên 

nhân Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu may mặc sang Hàn Quốc mạnh mẽ vào năm 2011 

là do Việt Nam muốn giảm sự phụ thuộc vào các thị trường lớn, đồng thời Việt Nam 

cũng đã từng bước tận dụng được những thuế suất ưu đãi đặc biệt từ Hiệp định 



89 

 

AKFTA [55]. Trong khi đó, năm 2012 ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất là 19,1%, 

đạt 1,06 tỷ USD, do Hàn Quốc đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ công 

Châu Âu. Dưới tác động của cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu, Hàn Quốc đã phải 

giảm 7% nhập khẩu dệt may từ các nước trong năm 2012. Trong giai đoạn này, kim 

ngạch xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD, mặc dù lớn hơn giai đoạn trước đó, nhưng nhìn 

chung tốc độ tăng trưởng cao nhất chỉ đạt 27,4% vào 2014. Năm 2015, 2016 và 2019 

không ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, chỉ dao động từ 1,4% - 7,5%, với mức 

thấp nhất là năm 2015 khi giá trị xuất khẩu đạt 2,12 tỷ USD, chỉ tăng 1,4%, thấp hơn 

năm 2014 (tăng 27,4%) [55]. Đây cũng là tình trạng chung đối với xuất khẩu hàng 

dệt may Việt Nam sang các thị trường quan trọng như Mỹ, EU và Nhật Bản khi tốc 

độ tăng trưởng xuất khẩu tới các quốc gia này cũng giảm đáng kể.  

Nguyên nhân khiến cho Việt Nam không thể duy trì đà tăng trưởng cao cho 

hàng dệt may xuất khẩu với Hàn Quốc nói riêng, với các đối tác lớn nói chung là vì 

giá đầu vào giảm mạnh, khiến giá đầu ra duy trì ở mức thấp, kết hợp cùng việc tỷ giá 

USD/VNĐ liên tục tăng trong năm 2015. Cụ thể, giá dầu trong năm 2015 liên tục ở 

mức thấp, khiến cho nguồn giá nguyên liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến hàng dệt may 

như xơ polyester, các xơ sợi làm từ các sản phẩm tổng hợp từ hóa dầu trở nên rẻ hơn 

so với các năm trước đó [182]. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của hàng dệt may 

bao gồm: Quần áo thun; Quần áo trẻ em; Comlê và quần áo đồng bộ; Áo khoác ngoài 

và áo choàng và Quần áo dệt kim hoặc móc. Cụ thể, có 3 sản phẩm dệt may chiếm tỷ 

trọng trên 10% là quần áo thun, sản phẩm dệt may xuất khẩu sang Hàn Quốc nhiều 

nhất của Việt Nam, chiếm 16% tỷ trọng; quần áo trẻ em với 13% và comlê với 12% 

[182]. Có thể nhận thấy, quần áo thun luôn được ưa chuộng bởi các đặc tính: khả 

năng thấm hút mồ hôi cao, tạo ra cảm giác khô thoáng, không bị bí bách, lại vừa có 

thiết kế tuy đơn giản nhưng rất dễ dàng phối đồ, đặc biệt tại một quốc gia luôn đi đầu 

trong việc tạo ra các xu hướng thời trang như Hàn Quốc. Các sản phẩm dệt may xuất 

khẩu từ Việt Nam rất đa dạng từ đồ lót đến áo khoác ngoài, đa số đều được gia công 

theo mẫu mã và kiểu dáng từ phía các nhà sản xuất Hàn Quốc và các doanh nghiệp 

nước ngoài.   



90 

 

 

 

Biểu đồ 3.5. Giá trị và tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 

sang Hàn Quốc giai đoạn 2005 – 2020 (đơn vị: tỷ USD) 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê từ 2005-2020 

Năm 2019 cũng ghi nhận xuất khẩu tăng trưởng thấp, ở mức 1,8% với 3,35 tỷ 

USD, thấp hơn cùng kỳ 2018 là 24,6% [182]. Nguyên nhân cho mức tăng trưởng thấp 

này nằm ở việc Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh với Trung Quốc, một 

cường quốc lâu đời về ngành dệt may cùng với sự ưu đãi về thuế suất như Bangladesh, 

Campuchia. Trung Quốc là nơi có ngành công nghiệp phụ trợ dệt may rất phát triển. 

Các doanh nghiệp dệt may tại Trung Quốc có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vải phục vụ 

cho dệt may ngay trong nước, trong khi Việt Nam sẽ phải mất thêm chi phí vận 

chuyển các nguyên liệu đầu vào để phục vụ cho dệt may từ Trung Quốc, Đài Loan, 

Thái Lan, Hàn Quốc, v.v. Ngoài ra, Việt Nam cũng gặp sự cạnh tranh đến từ 

Indonesia, khi lượng đơn hàng may mặc Hàn Quốc đã chuyển sang quốc gia này hàng 

năm cũng ngày một nhiều hơn. Năm 2019 cũng được đánh giá là năm đặc biệt khó 

khăn của ngành dệt may Việt Nam, khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã làm 

tốc độ tăng trưởng trong cầu dệt may chỉ đạt 3,3% [182]. Được coi là sân sau của Mỹ, 

cầu dệt may của Hàn Quốc trong năm 2019 cũng có suy giảm. Nửa đầu năm 2020, 
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xuất khẩu dệt may Việt Nam cũng nằm trong xu thế chung như nhiều ngành khác, bị 

sụt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ đầu năm. Hàng may mặc là một 

trong những nhóm hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do đây không phải là hàng thiết 

yếu và người tiêu dùng sẽ cắt giảm bớt chi tiêu dành cho đồ may mặc khi kinh tế khó 

khăn hơn. 

Sau khi hai nuớc thiết lập quan hệ ĐTCL, xuất khẩu nông nghiệp của Việt 

Nam sang Hàn Quốc tăng qua từng năm. Tốc độ tăng trưởng thấp nhất đạt được vào 

năm 2014 với 7,9%, trong khi 2011 có tốc độ tăng trưởng 52,4%, cao nhất trong cả 

giai đoạn [147]. Giải thích cho sự tăng trưởng mạnh này, là do nhu cầu về hàng hóa 

của Hàn Quốc năm 2011 tăng mạnh hơn so với các năm khác. Đồng thời, năm 2011 

là năm đồng Won trở nên có giá, tăng mạnh 6,4% so với đồng USD với mức quy đổi 

1USD = 1.049 Won. Như vậy, với cùng một khoản tiền Won thì so với năm 2010, 

khoản tiền đó sẽ đổi được nhiều USD trong năm 2011 [186]. Bởi vì phương thức 

thanh toán giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc là đồng USD, Hàn 

Quốc có lượng USD nhiều hơnm kết hợp cùng với nhu cầu hàng hóa tăng hàng năm 

ở Hàn Quốc khiến giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng mạnh.  

 

Biểu đồ 3.6. Giá trị và tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp từ 

Việt Nam sang Hàn Quốc giai đoạn 2009 – 5/2020 (đơn vị: tỷ USD, %) 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê từ năm 2009-2020 
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Nhóm hàng hải sản có sự thay đổi tỷ trọng mạnh mẽ nhất khi năm 2009, mặt 

hàng này chiếm 15% tỷ trọng xuất khẩu sang Hàn Quốc nhưng đến năm 2019 thì chỉ 

còn 4%. Trong suốt giai đoạn 2009 – 2018, xuất khẩu hải sản sang Hàn Quốc đạt mức 

tăng trưởng dương qua từng năm. Tuy nhiên năm 2019 thì xuất khẩu lại giảm so với 

năm 2018 là -9,61% khi 2019 chỉ xuất khẩu được 781 triệu USD hải sản. Năm 2009, 

Việt Nam xuất khẩu 312 triệu USD giá trị hải sản sang Hàn Quốc. Năm có mức tăng 

trưởng thấp nhất là năm 2013, với mức tăng trưởng 0,39% so với năm 2012 với tổng 

kim ngạch xuất khẩu thủy sản là 511 triệu USD. Năm có mức tăng trưởng cao nhất 

là 2017 với mức chênh lệch 171 triệu USD hải sản được xuất khẩu sang Hàn Quốc 

so với năm 2016, tăng 28,1% [55].  

Gỗ và sản phẩm gỗ cũng là một mặt hàng luôn nằm trong nhóm 10 mặt hàng chủ 

chốt của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn trong suốt giai đoạn 10 năm, với 95 triệu USD giá 

trị xuất khẩu ở đầu giai đoạn, kết thúc giai đoạn với 792 triệu USD, tăng 8 lần. Gỗ và sản 

phẩm gỗ giảm nhẹ tỷ trọng xuống 4% trong năm 2019, so với năm 2018 ở mức 937 

triệu USD. Năm 2010 đạt giá trị xuất khẩu cao nhất là 2010 với 138 triệu USD, tăng 45% 

so với năm 2009. Ngược lại, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác và hàng rau quả 

lại có sự tăng trưởng nhẹ trong tỷ trọng xuất khẩu sang Hàn Quốc với tỷ trọng lần 

lượt là 8% và 1% trong năm 2019, trong khi 2009 chỉ đạt 3% và 0,4% [55]. Các mặt 

hàng khác còn lại như phương tiện vận tải, phụ tùng,  giày dép vẫn giữ vững tỷ trọng 

trong xuất khẩu sang Hàn Quốc. 

 Ngoài các mặt hàng trên, giá trị xuất khẩu của các mặt hàng khác cũng ghi 

nhận giá trị cao vào năm 2019 như máy ảnh, máy quay phim và linh kiện, xơ sợi dệt 

các loại, kim loại thường khác và sản phẩm, sản phẩm từ chất dẻo, sản phẩm từ sắt 

thép, dây điện và dây cáp điện, hạt điều và cà phê, v.v. Các mặt hàng nhập khẩu khác 

như sản phẩm từ chất dẻo, chất dẻo nguyên liệu, kim loại thường khác, sắt thép các 

loại, linh kiện phụ tùng ô tô là các mặt hàng ghi nhận giá trị nhập khẩu trên 1 tỷ USD 

trong năm 2019. Đặc biệt, kim ngạch sản phẩm từ chất dẻo, chất dẻo nguyên liệu và 

sắt thép các loại ghi nhận sự tăng trưởng đột biến trong giai đoạn 2009 – 2019. Trong 

đó, kim ngạch năm 2019 của sản phẩm từ chất dẻo gấp 17 lần kim ngạch năm 2009, 
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kim ngạch năm 2019 của chất dẻo nguyên liệu gấp 3 lần kim ngạch năm 2009 và kim 

ngạch sắt thép các loại năm 2019 gấp 6 lần so với kim ngạch 2009. Kim ngạch nhập 

khẩu xăng dầu các loại giai đoạn 2009 – 2019 có nhiều biến động, đạt mức cao nhất 

vào năm 2017 và thấp nhất vào năm 2013 với số liệu lần lượt là 1,9 tỷ USD và 0,65 

tỷ USD [55]. Sự biến động trong kim ngạch nhập khẩu xăng dầu là kết quả của việc 

giá dầu tăng giảm qua các năm trong giai đoạn này. Ngoài ra, Việt Nam không chỉ 

nhập khẩu xăng dầu từ Hàn Quốc, mà còn nhập khẩu từ các nền kinh tế phát triển 

khác. Bởi vậy nên trong một số năm kim ngạch xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc 

giảm đáng kể như 2013. Các sản phẩm hóa chất, sản phẩm từ sắt thép, hóa chất hay 

máy ảnh, máy quay phim và linh kiện có tổng giá trị nhập khẩu năm 2019 từ 393 triệu 

đến 713 triệu USD [55]. 

Nhóm các mặt hàng như máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng thủy sản, dệt 

may, dầu thô, than đá, gỗ và giày dép có sự thay đổi đáng kể sau 10 năm Việt Nam 

và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ĐTCL. Năm 2009, xuất khẩu nhóm hàng máy móc, 

thiết bị dụng cụ phụ tùng khác sang Hàn Quốc chỉ đứng thứ 8 với 59 triệu USD trong 

10 mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Hàn Quốc nhưng năm 2019 đã lên 

vị trí thứ 4, chỉ sau giá trị xuất khẩu của máy vi tính với 1,6 tỷ USD, gấp hơn 27 lần 

so với giá trị xuất khẩu của 10 năm trước. Kim ngạch xuất khẩu máy móc ghi nhận 

mức tăng trưởng cao nhất vào 2010, khi 84 triệu USD mặt hàng này được xuất khẩu 

sang Hàn Quốc, tăng 42% [55]. Xuất khẩu Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2019 tuy 

vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng, nhưng có xu hướng chậm lại so các năm trước đó là 

do kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc giảm so với năm 2018. Nửa đầu năm 2020, 

tình hình xuất khẩu có sự sụt giảm so với cùng kì năm 2019, do tác động mạnh từ 

dịch Covid-19 đến tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế thế giới. Những đối tác thương 

mại lớn của Việt Nam và Hàn Quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU đều chịu 

những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh nên hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang các 

quốc gia này trong đó có Hàn Quốc đều bị giảm xuống. Sang đến năm 2021, dịch 

Covid-19 vẫn ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam 

và Hàn Quốc nên mức độ tăng trưởng cũng không mạnh. 
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3.1.2. Nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam 

Theo tuyên bố chung về "Ðối tác hợp tác chiến lược" vì hòa bình, ổn định và 

phát triển của Việt Nam – Hàn Quốc, hai nước sẽ cùng nỗ lực hợp tác vì sự cân bằng 

cán cân thương mại song phương. Chính vì vậy nên kim ngạch nhập khẩu của Việt 

Nam từ Hàn Quốc trong giai đoạn 2009-2020 có cùng xu hướng tăng với xuất khẩu. 

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu tương đối ổn định vì Việt Nam chủ yếu nhập máy móc 

và nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất của các doanh nghiệp FDI. Năm 2019 xuất 

khẩu Hàn Quốc sang Việt Nam có mức tăng trưởng thấp nhất là -1,1% so với năm 

2018. Tuy đây chỉ là mức giảm nhẹ ở mức -1,1% do cạnh tranh gay gắt từ các quốc 

gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ. Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2019, 

kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc tăng 15,2%, từ Nhật Bản tăng 

2,5%, từ Mỹ tăng 12,7% [186]. Mặc dù giảm so với năm 2018 nhưng tổng kim ngạch 

nhập khẩu năm 2019 vẫn đạt mức 46,93 tỷ USD, gấp hơn 6 lần so với tổng giá trị 

nhập khẩu năm 2009. Điều này giúp Hàn Quốc trở thành đối tác nhập khẩu lớn thứ 2 

của Việt Nam , đứng sau Trung Quốc với tổng kim ngạch nhập khẩu là 75,45 tỷ USD 

[55]. Việt Nam cũng là một trong 3 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Hàn Quốc 

trong năm 2019, chỉ đứng sau Trung Quốc và Mỹ.  

 

Biểu đồ 3.7. Giá trị và tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc 

giai đoạn 2009 – 5/2020 (đơn vị: tỷ USD, %) 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê từ 2009-2020 
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Trong thời gian nửa đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên phạm 

vi toàn thế giới, kim ngạch nhập khẩu không chỉ từ Hàn Quốc mà từ các quốc gia 

khác trên thế giới đều sụt giảm mạnh so với cùng kì năm 2019. Trong 3 mặt hàng 

nhập khẩu hàng đầu từ Hàn Quốc của Việt Nam thì điện thoại và linh kiện là mặt 

hàng không có sự chênh lệch lớn với kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể giá trị nhập khẩu 

của mặt hàng này đạt mức 1 tỷ USD vào năm 2012 và tiếp tục trên đà tăng trưởng ở 

những năm về sau. Chỉ riêng các năm 2014 và 2019 nhập khẩu điện thoại không có 

mức tăng trưởng dương. Cho đến năm 2019, giá trị nhập khẩu giảm nhẹ 4%, đạt mức 

5,9 tỷ USD so với mức 6,2 tỷ USD năm 2018. Mặt khác 2018 lại là năm có mức tăng 

trưởng giá trị nhập khẩu điện thoại thấp nhất, ghi nhận mức tăng 1,6% trong khi năm 

2012 ghi nhận mức tăng trưởng 78% so với năm 2011, đạt 1,3 tỷ USD. Năm 2017 

cũng có mức tăng trưởng mạnh 74% so với năm 2016, đạt 6,1 tỷ USD [55].  

Thị phần của các thương hiệu smartphone cũng có nhiều sự biến động nhưng 

điện thoại Samsung có nguồn gốc từ Hàn Quốc vẫn nắm giữ thị phần nhất với 42,8% 

thị phần tại Việt Nam. Theo sau đó là Oppo của Trung Quốc với 23,2% [161]. Lí do 

cho việc nắm giữ gần ½ lượng tiêu thụ điện thoại tại thị trường Việt Nam chính là do 

Samsung cạnh tranh trong tất cả phân khúc từ phổ thông đến cao cấp. Tuy nhiên, tại 

phân khúc hàng cao cấp, các mặt hàng điện thoại đến từ Hàn Quốc dù được đầu tư 

thực hiện các chiến dịch quảng cáo đa dạng nhưng thị phần lại không được cao bằng 

iPhone. Với phân khúc thị trường dưới 3 triệu, Samsung chiếm 25,5% thị phần, gấp 

đôi đối thủ đứng vị trí thứ 2 là Realme với 12,3%. Ở tầm giá này, nhiều hãng đến từ 

Trung Quốc như Oppo, Realme, Vivo cùng tham gia bởi những mẫu di động có giá 

dưới 3 triệu thường dễ tiếp cận người dùng, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc 

những người có điều kiện tài chính hạn chế. Samsung cũng nắm giữ thị phần mạnh 

nhất tại thị trường Việt Nam với các dòng máy phân khúc tầm trung. Trong tầm giá 

3-5 triệu đồng, Samsung chiếm đến 46,3% còn nhóm 5-7 triệu đồng, Samsung chiếm 

49,2% thị phần thị phần nhờ các dòng máy đa dạng như Galaxy A30, A10, A10s, 

M20 [161]. Với việc ra mắt nhiều dòng máy giá phổ thông cho phép Samsung tiếp 

cận được đa dạng người tiêu dùng với khả năng tài chính khác nhau hơn. Bởi vậy, tại 
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thị trường điện thoại của Việt Nam, Samsung của Hàn Quốc vẫn chiếm ưu thế rất lớn 

so với các hãng điện thoại khác.  

Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu nhiều nhất những sản phẩm máy vi tính, 

sản phẩm điện tử và linh kiện từ Việt Nam , theo sau là Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, 

Nhật Bản cùng một số thị trường nổi bật khác. Chủ yếu, hầu hết hàng nhập khẩu từ 

Hàn Quốc đều đến từ các doanh nghiệp có nguồn vốn FDI. Các doanh nghiệp này 

cần nhiều linh kiện để lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, phục vụ cho các 

đơn hàng trên thế giới. Máy vi tính, sản phẩm điện tử chiếm 35,8%, hơn 1/3 tổng kim 

ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc. Các mặt hàng còn lại nắm giữ tỷ trọng dưới 10% [55]. 

Do Hàn Quốc là nước phát triển với nhiều thành tựu công nghệ, đồng thời bắt đầu 

khai thác các ngành công nghiệp nặng đã lâu nên sản phẩm của họ có lợi thế cạnh 

tranh. Việt Nam lại là quốc gia đang phát triển với chênh lệch lớn về thành tựu công 

nghệ nên nhu cầu đối nhập khẩu của Việt Nam đối với ngành hàng công nghiệp là 

tương đối lớn. 

 

Biểu đồ 3.8. Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu máy vi tính, sản 

phẩm điện tử và linh kiện từ Hàn Quốc giai đoạn 2009 – 2020 (đơn vị: tỷ USD) 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê từ 2009-2020 
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Trước khi Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập quan hệ ĐTCL vào năm 2009, kim 

ngạch nhập khẩu máy tính, linh kiện điện tử từ Hàn Quốc vào Việt Nam gần như 

bằng 0 trong suốt nhiều năm. Kể từ 2009 khi hai nước bắt đầu thiết lập quan hệ ĐTCL, 

nhập khẩu loại hàng hóa này bắt đầu có xu hướng tăng mạnh và có thể chia nhỏ thành 

3 giai đoạn: 2009 – 2012, 2013 – 2016 và 2017 – 2019 với mức giá trị nhập khẩu lần 

lượt là dưới 5 tỷ USD, trên 5 tỷ USD – dưới 10 tỷ USD, và trên 10 tỷ USD. Trong 

giai đoạn có giá trị nhập khẩu dưới 5 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức 

khả quan trên 71% [55]. Đây là giai đoạn đầu hoạt động của các doanh nghiệp FDI, 

đặc biệt các doanh nghiệp chuyên về điện tử điện lạnh của Hàn Quốc như Samsung, 

LG khi lựa chọn chuyển một số nhà máy sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam. Chính 

bởi lý do đó nên giá trị nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc tăng vượt trội, đặc biệt 

là mức tăng 206% trong năm 2010. Trong giai đoạn 2013 – 2016, hầu hết các năm 

đều có tốc độ tăng trưởng dương nhưng riêng giá trị nhập khẩu năm 2014 có sự giảm 

nhẹ gần 1% so với năm 2013 [55]. Trong bối cảnh lượng đơn hàng máy tính, sản 

phẩm điện tử và linh kiện tăng, cụ thể cuối năm 2014, giá trị xuất khẩu mặt hàng này 

của Việt Nam tăng 45% so với năm 2013 thì nguyên nhân lại nằm ở việc giá dầu 

giảm, khiến cho một số chi phí sản xuất ra các đầu vào như linh kiện điện tử phục vụ 

cho việc lắp ráp máy tính, các sản phẩm điện tử được giảm tải, dẫn đến việc tổng giá 

trị nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc của Việt Nam giảm. Tuy nhiên, sau khi Hiệp 

định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) chính thức có hiệu lực cuối 

tháng 12 năm 2015 thì giá trị nhập khẩu lại tiếp tục tăng.  

Giai đoạn 2017 – 2019, Việt Nam nhập khẩu máy tính, linh kiện điện tử từ 

Hàn Quốc với giá trị đạt trên 15 tỷ USD/năm. Duy nhất trong năm 2019, kim ngạch 

nhập khẩu có suy giảm nhẹ chỉ đạt 16,8 tỷ USD, giảm 2,4% tương đương với 437 

triệu USD so với năm trước đó [55]. Để tránh quá trở nên lệ thuộc vào những thị 

trường truyền thống, Việt Nam đã tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng này từ các thị 

trường khác như Pháp, Đan Mạch, Ấn Độ, Ý, đồng thời bắt đầu nhập khẩu máy vi 

tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ một số thị trường mới như Áo, Ba Lan, Ireland. 

Cùng với Hàn Quốc, Việt Nam cũng giảm mạnh nhập khẩu từ các thị trường Hồng 
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Kông, Đài Loan, và Israel [55]. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến sự 

sụt giảm trong xuất khẩu nên giá trị nhập khẩu nhóm hàng này cũng giảm hẳn so với 

cùng kì năm 2019. Kim ngạch xuất nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử có thay 

đổi tương đối nhiều kể từ sau khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ đối tác 

hợp tác chiến lược. Nếu như trước năm 2009, giá trị xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng 

đều thấp, thậm chí bằng 0% thì từ năm 2010 trở đi, ngành hàng này có giá trị xuất 

nhập khẩu tăng liên tục, trở thành một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của 

thương mại song phương [55]. Ngoài tác động của những thỏa thuận hợp tác giữa hai 

quốc gia khi thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, thì sự bùng nổ của cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến những 

thay đổi tích cực này. Đây sẽ là lĩnh vực vô cùng tiềm năng của cả hai quốc gia trong 

thời gian tới. 

Trong lĩnh vực dệt may, mặc dù tổng kim ngạch thương mại song phương tăng 

đều qua các năm, nhưng lại có sự thay đổi trong cán cân xuất nhập khẩu. Giai đoạn 

trước năm 2013, Việt Nam liên tục nhập siêu từ Hàn Quốc. Đặc biệt có những giai 

đoạn giá trị nhập khẩu gấp hơn 10 lần so với xuất khẩu như 2005-2007 [55]. Lý do 

chính là do trong giai đoạn này Việt Nam nhập khẩu nguyên phụ liệu và vải vóc từ 

Hàn Quốc để phục vụ cho xuất khẩu sang một số các thị trường lớn như Mỹ và EU. 

Riêng xuất khẩu sang Mỹ đã chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may, 

chưa kể đến EU [55]. Ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam vẫn còn yếu kém, bắt 

buộc thị trường trong nước phải nhập khẩu một số những máy móc, thiết bị phục vụ 

cho sản xuất từ nước ngoài. Giai đoạn này Việt Nam và Hàn Quốc chưa thiết lập quan 

hệ ĐTCL, nên xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường này vẫn còn rất nhiều hạn 

chế. Từ năm 2014 trở đi, cán cân thương mại trong lĩnh vực dệt may ngày càng 

nghiêng về phía Việt Nam. Thậm chí trong năm 2014, dệt may đứng đầu về giá trị 

xuất khẩu, chiếm tới 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc [55]. Lý 

do chính là trong giai đoạn này, Việt Nam có thế mạnh về nhân công giá rẻ và có kinh 

nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dệt may, nên năng suất được cải thiện rất nhiều. Bên 

cạnh đó, Việt Nam tham gia vào nhiều Hiệp định song phương và đa phương, trở 
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thành thành viên chính thức của các tổ chức, liên kết kinh tế như WTO, 

CPTPP…cũng là cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu dệt may do các hàng rào 

thuế quan được gỡ bỏ. Đây cũng là tiền đề thu hút một lượng lớn FDI vào lĩnh vực 

dệt may, mang lại kết quả tích cực cho lĩnh vực này nói chung, cũng như thị trường 

Hàn Quốc nói riêng.    

 

Biểu đồ 3.9. Kim ngạch xuất nhập khẩu mặt hàng dệt may Việt Nam – 

Hàn Quốc giai đoạn 2005 – 5/2020 

Nguồn: Tổng cục xuất nhập khẩu từ 2005-2020 

Đối với nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng, sản lượng nhập 

khẩu từ Hàn Quốc trong giai đoạn sau khi hai nước ký kết hiệp định ĐTCL có tốc độ 

tăng trưởng mạnh, đặc biệt là 2 năm 2010 và 2013. Tổng giá trị nhập khẩu đạt mức 

tối thiểu vào năm 2009 với hơn 0,8 tỷ USD và đạt mức tối đa vào năm 2014 với 3,13 

tỷ USD [55]. Nguyên nhân chính là do Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007, 

nguồn vốn FDI từ Hàn Quốc và các quốc gia khác vào Việt Nam liên tục tăng. Bởi 

vậy, nhu cầu về máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác từ Hàn Quốc cũng tăng lên. 
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Giai đoạn 2016 – 2019, tuy có những ưu đãi từ VKFTA nhưng mức tăng trưởng của 

ngành này không nhanh như một số các ngành hàng khác như máy vi tính, sản phẩm 

điện tử và linh kiện. Năm 2017 ghi nhận mức giá trị cùng tốc độ tăng trưởng cao nhất 

trong giai đoạn với 8,62 tỷ USD, tăng 47,8% so với năm 2016 nhưng 2 năm tiếp theo, 

tốc độ tăng trưởng mặt hàng này luôn ở con số âm do Việt Nam không tiếp tục tăng 

nhập khẩu mặt hàng từ Hàn Quốc mà chọn tăng nhập khẩu mặt hàng này của một số 

thị trường khác như Trung Quốc và Nhật Bản [55]. Mặc dù vậy, Hàn Quốc chỉ đứng 

sau Trung Quốc về xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác sang Việt 

Nam với 6,1 tỷ USD. Cụ thể, trong cơ cấu thị trường nhập khẩu máy móc, Hàn Quốc 

chiếm 18,29%, xếp sau Trung Quốc với 35,65%. Mặc dù cũng có công nghệ tiên tiến 

và được mệnh danh là những quốc gia đi đầu trong ngành công nghệ nhưng Nhật Bản 

và EU lại xếp sau Hàn Quốc về thị phần trong cơ cấu thị trường với 13,14% và 

12,08% [55, 164]. 

Về vải các loại, Việt Nam có giá trị nhập khẩu mặt hàng này chỉ sau điện thoại 

là do hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam hiện nay đang thuộc top 3 thế giới với 

các đơn hàng đặt ngày một tăng trong khi nước ta vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp 

nội địa có thể sản xuất vải mẫu mã đẹp lại giá thành rẻ như các quốc gia khác, đặc 

biệt là Hàn Quốc. Điều này đã được khẳng định từ việc ngay từ 10 năm về trước Hàn 

Quốc đã luôn giữ vị trí số 2 về xuất khẩu vải vóc các loại sang Việt Nam với tổng giá 

trị là 938 triệu USD, chỉ xếp sau Trung Quốc. Tới nay, Việt Nam đã 3 năm liền ghi 

nhận kim ngạch nhập khẩu vải trên 2 tỷ USD. Cụ thể vào 2017, 2018 và 2019 lần 

lượt có kim ngạch tương ứng là 2,1; 2,04 và 2,02 tỷ USD và có xu hướng giảm [55]. 

Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược rõ ràng mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho 

lĩnh vực dệt may không chỉ về giá trị mà còn thay đổi cán cân xuất nhập khẩu giữa 

Việt Nam và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, những yếu tố như tiến bộ khoa học kĩ thuật, sự 

dịch chuyển của làn sóng FDI, sự điều chỉnh về chính sách thu hút đầu tư, sự năng 

động của Chính phủ khi liên tục tham gia vào các tổ chức khu vực và thế giới…là 

những nhân tố có tác động quan trọng và tích cực đến lĩnh vực này. Việt Nam với lợi 
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thế sẵn có trong lĩnh vực dệt may sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cũng như chú trọng 

nhiều hơn vào mục tiêu tăng giá trị gia tăng cho ngành sản xuất này.  

Như vậy, sau khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác 

chiến lược, thương mại song phương có nhiều chuyển biến đáng kể và thường xuyên 

đạt mức tăng trưởng trên hai con số. Năm 2009 kim ngạch thương mại song phương 

giữa hai nước chỉ đạt khoảng 9 tỷ USD [55]. Nền kinh tế Việt Nam trước năm 2009 

vẫn đang ở mức kém, thiếu nhiều nguyên liệu, chất lượng các sản phẩm còn thấp dẫn 

đến cần nhập khẩu nhiều các sản phẩm công nghệ cao phục vụ cho sản xuất và phát 

triển kinh tế. Nhờ lợi ích từ những chính sách ưu đãi của hai nước dành riêng cho 

nhau, kim ngạch xuất nhập khẩu được cải thiện và tăng trưởng với tốc độ ổn định, đạt 

hơn 66 tỷ USD vào năm 2019 [164]. Trong giai đoạn từ 2017 - 2019, giá trị kim 

ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định và đồng thời 

kiểm soát được kim ngạch nhập khẩu dưới 48 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng gấp 9 lần 

trong 10 năm kể từ khi thiết lập quan hệ chiến lược đã cho thấy việc tác động tích cực 

của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược này đối với thương mại giữa hai nước. Mặc 

dù vậy, mục tiêu của hai nước để đạt mức kim ngạch song phương đạt 100 tỷ USD 

vào năm 2020 sẽ khó đạt được do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 đã và 

đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Cơ cấu hàng xuất khẩu cũng có sự chuyển 

biến đáng kể từ hàng khai thác, chế biến sang nhóm hàng lắp ráp và có hàm lượng 

công nghệ cao hơn. Trong một số các lĩnh vực chính, Hàn Quốc luôn nằm trong số 

các đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Điều này là minh chứng cho tác động 

tích cực của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược đến lĩnh vực thương mại giữa hai nền 

kinh tế. Tuy nhiên, những thành tựu trên đạt được cũng do tác động của xu thế tự do 

hóa thương mại và quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh. Việt Nam 

và Hàn Quốc đều ở trong một khu vực năng động và luôn nỗ lực để bắt kịp những xu 

hướng mới của thời đại nên việc thay đổi để hội nhập là điều tất yếu. Cuộc cách mạng 

khoa học công nghệ lần thứ tư cũng đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy thương 

mại thế giới nói chung, giữa hai nước nói riêng. Các doanh nghiệp hai nước đều tích 

cực đổi mới công nghệ và tăng năng suất. 
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3.2. Lĩnh vực đầu tư 

3.2.1. Quy mô nguồn vốn FDI 

Theo tuyên bố chung về "Ðối tác hợp tác chiến lược" vì hòa bình, ổn định và 

phát triển của Việt Nam – Hàn Quốc, Hàn Quốc đánh giá cao nỗ lực của phía Việt 

Nam trong việc phát triển cơ chế kinh tế thị trường thông qua việc thực hiện chính 

sách cải cách-mở cửa trong hơn 20 năm qua và công nhận Việt Nam là nước có nền 

kinh tế thị trường. Việt Nam đánh giá cao việc Hàn Quốc là một trong những quốc 

gia đầu tư hàng đầu tại Việt Nam và khẳng định sẽ nỗ lực cải thiện môi trường đầu 

tư kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh lâu dài 

tại Việt Nam.  

Trước khi Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập quan hệ ĐTCL, lượng FDI từ Hàn 

Quốc vào Việt Nam là không đáng kể. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào đầu năm 

2007, khối lượng vốn và số lượng dự án tăng lên nhanh chóng và đạt kỷ lục vào năm 

2007 và 2008. Năm 2007, lượng vốn tăng 522%, số lượng dự án tăng 96% so với 

năm 2005 [55]. Trước hết, khi Việt Nam gia nhập WTO, môi trường pháp lý cần được 

cải thiện để trở nên hoàn chỉnh, minh bạch hơn giúp các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm 

hơn. Các cơ chế đơn giản, hiệu quả cũng giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài tiết kiêm 

thời gian và tài chính trong quá trình thành lập và xúc tiến đầu tư. Trong giai đoạn 

này, không chỉ vốn FDI từ Hàn Quốc mà từ các nền kinh tế khác cũng tăng nhanh 

chóng, chỉ riêng năm 2008 đã thu hút được 64 tỷ đô, gấp 3 lần so với năm 2007 [55]. 

Trở thành một thành viên chính thức của WTO cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam 

phải tuân thủ nguyên tắc không phân biệt đối xử của WTO và bãi bỏ áp dụng tỉ lệ 

xuất khẩu bắt buộc đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dẫn đến mở 

rộng thị trường, gỡ bỏ rào cản đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, 

khi gia nhập WTO, đánh dấu việc Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ. Đây là một 

thị trường vô cùng màu mỡ do các doanh nghiệp nội địa đa số là các công ty vừa và 

nhỏ, chưa có đầy đủ kinh nghiệm cũng như đủ nguồn lực để cạnh tranh với các công 

ty đa quốc gia. Hơn nữa, Việt Nam là một thị trường đang phát triển với tỷ lệ thanh 

niên cao sẽ rất nhanh chóng thích ứng và làm quen với những sản phẩm, dịch vụ mới 
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từ các doanh nghiệp FDI. Việc sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO cũng 

tạo thêm lòng tin cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Khi có bất 

kì vấn đề gì xảy ra, quyền lợi của các doanh nghiệp sẽ được đảm bảo một các công 

bằng theo những quy định của luật pháp quốc tế. Như vậy, có thể thấy trong lĩnh vực 

FDI, quan hệ đầu tư Việt Hàn đã có những khởi sắc từ trước khi hai nước thiết lập 

quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, chủ yếu do sự kiện Việt Nam chính thức là thành 

viên của tổ chức thương mại thế giới WTO.   

Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc được thiết lập vào 

năm 2009 với rất nhiều cam kết liên quan đến FDI nhằm thúc đẩy đầu tư giữa hai 

quốc gia. Trong đó, Hàn Quốc cam kết tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Hàn 

Quốc đầu tư vào Việt Nam và đề nghị để các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các 

lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, ngân hàng và xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy 

nhiên, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vào cuối năm 2008, 

khối lượng vốn và số dự án FDI từ Hàn Quốc sang Việt Nam giảm mạnh trong giai 

đoạn 2009-2012 và đạt mức thấp nhất năm 2009 với mức đầu tư chỉ bằng khoảng 

45% so với năm 2008 [55]. Số lượng dự án cũng giảm hơn 50% so với năm 2008 cho 

thấy ảnh hưởng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Cuộc khủng hoảng 

tài chính năm 2008 tác động trực tiếp vào nền kinh tế Hàn Quốc do Hàn Quốc phụ 

thuộc 97% vào nguồn nhập khẩu năng lượng tự nhiên. Khi khủng hoảng tài chính xảy 

ra và lan trên diện rộng, giá dầu thô thế giới bắt đầu tăng mạnh, tác động đến tất cả 

các nền kinh tế lớn trên thế giới.  

Nửa đầu năm 2008, giá dầu tăng cao khiến nền kinh tế này mất ổn định, thâm 

hụt cán cân vãng lai tăng rất mạnh. Bên cạnh đó, các ngân hàng Hàn Quốc vay ngoại 

tệ đầu tư cho ngành công nghiệp chế tạo. Khi khủng hoảng xảy ra, tất cả các quốc gia 

đều bị ảnh hưởng và đưa ra các chính chính sách hạn chế nhập khẩu để bảo vệ cho 

nền kinh tế trong nước. Hàng hóa của Hàn Quốc không thể xuất khẩu như kỳ vọng, 

dẫn đến hậu quả là các công ty bị tồn hàng, thiếu vốn và không thể mở rộng kinh 

doanh cũng như đầu tư. Hơn nữa, cuộc khủng hoảng cũng khiến cho nhiều người bị 

sa thải, tỷ lệ thất nghiệp trong các nền kinh tế đều cao dẫn đến việc cắt giảm chi tiêu 
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và như cầu đối với tất cả các hành hóa, dịch vụ đều giảm so với giai đoạn trước. Trên 

thị trường chứng khoán, giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán giảm hơn 30%, 

khiến các nhà đầu tư Hàn Quốc bị hao hụt tài sản và thiếu vốn trầm trọng [55]. 

 

Biểu đồ 3.10. FDI Hàn Quốc vào Việt Nam giai đoạn 2009-3/2020 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê từ 2009-2020  

Mặc dù Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ĐTCL vào năm 2009, với kỳ 

vọng sẽ tăng cường hợp tác đầu tư nhằm mang lại lợi ích cho cả hai nền kinh tế trong 

giai đoạn khó khăn này, nhưng hiệu quả chưa cao do cả hai nước đều bị tác động của 

cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và không nằm ngoài xu thế chung là cả đầu tư, 

sản xuất cũng như tăng trưởng kinh tế đều chịu những ảnh hưởng tiêu cực. Giai đoạn 

2013-2020, nền kinh tế Hàn Quốc bắt đầu khôi phục sau khủng hoảng, nên khối lượng 

vốn và số dự án của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng mạnh trở lại với những dấu mốc 

mới trong quan hệ đầu tư hai nước. Giai đoạn này xuất hiện những dự án quy mô siêu 

lớn, với giá trị lên đến hàng tỷ USD, như dự án đầu tư của Tập đoàn Samsung tại Bắc 
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Ninh, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh… với tổng vốn đầu tư là 14,3 tỷ USD 

[55]. Bên cạnh đó, quan hệ ĐTCL cũng có tác động tích cực đến việc ký kết Hiệp 

định Thương mại Tự do Việt – Hàn (VKFTA) có hiệu lực cuối năm 2015 cũng như 

nhiều thoản thuận song phương và đa phương của Việt Nam. Đây là một trong những 

bước tiến mới trong quan hệ song phương, bởi trong ASEAN, Hàn Quốc mới chỉ ký 

FTA với Việt Nam và Singapore. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam 

đối với Hàn Quốc và ngược lại. Quá trình hai nền kinh tế duy trì quan hệ tốt trong 

suốt giai đoạn khủng hoảng là tiền đề cho những hợp tác sâu rộng hơn không chỉ 

trong lĩnh vực kinh tế, mà còn trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Ngoài ra, chính 

sách hướng Nam mới của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, hướng đến phát triển 

quan hệ Hàn Quốc với Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á, cũng thúc đẩy dòng vốn FDI 

của Hàn Quốc vào Việt Nam. Chính sách kinh tế mới này nhằm giúp Hàn Quốc bớt 

lệ thuộc vào các đối tác thương mại truyền thống là Mỹ và Trung Quốc, hai cường 

quốc kinh tế đang ở trong một cuộc chiến thương mại gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh 

tế Hàn Quốc. Các nhà đầu tư Hàn Quốc cũng muốn phân tán rủi ro, thay vì tập trung 

vào thị trường Trung Quốc, do vậy, Việt Nam là một trong những lựa chọn tốt nhất 

trong giai đoạn này. Có thể thấy rằng, quan hệ ĐTCL không phải là yếu tố duy nhất 

thúc đẩy FDI từ Hàn Quốc vào Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một trong những bước 

tiến quan trọng đánh dấu sự tin tưởng và mong muốn tăng cường hợp tác trong quan 

hệ hai bên. Việc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược là tiền đề cho những thỏa 

thuận hợp tác về sau trong từng lĩnh vực cụ thể, giúp hai nền kinh tế ngày càng thắt 

chặt mối quan hệ hữu nghị.   

Sau khi thiết lập quan hệ ĐTCL, Hàn Quốc luôn nằm trong top 5 quốc gia lớn 

nhất đầu tư vào Việt Nam. Năm 2013, khối lượng vốn đầu tư vào Việt Nam đạt 4,3 

tỷ USD, xếp thứ 3 trong tổng số 54 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam 

sau Nhật Bản và Singapore. Đến giai đoạn 2015 – 2016, Hàn Quốc vượt qua Nhật 

Bản và Singapore, trở thành quốc gia đứng vị trí thứ nhất với tổng số vốn đầu tư đạt 

6,9 tỷ USD, chiếm 28,81% tổng vốn FDI vào Việt Nam [55]. Nguyên nhân chính dẫn 

đến sự đột phá này là tác động từ Hiệp định VKFTA có hiệu lực cuối năm 2015.  
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Giai đoạn 2017-2018, Hàn Quốc đứng vị trí thứ 2 sau Nhật Bản về tổng số vốn 

đầu tư đăng ký. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư tích lũy đến 12/2018 của Hàn Quốc cao 

hơn so với Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư 62,56 tỷ USD. Nhật Bản đứng thứ hai với 

tổng vốn đầu tư đăng ký 57,84 tỷ USD và Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn 

đầu tư đăng ký 46,62 tỷ USD. Năm 2019, tổng vốn FDI từ Hàn Quốc đạt mức 7,92 

tỷ USD, chiếm khoảng 20,8% tổng số vốn FDI và là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam 

[55]. Năm 2020, do tác động toàn cầu từ dịch Covid-19, nên tình hình đầu tư trên thế 

giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việt Nam cũng nằm trong xu thế chung đó, với tổng 

thu hút FDI giảm 15,1% so với cùng kì năm 2019. Mặc dù vậy, thu hút FDI trong 6 

tháng đầu năm 2020 vẫn đạt mức trên 15,67 tỷ USD với nhiều dự án lớn trên 1 tỷ 

USD. Trong nửa đầu năm 2020, mặc dù Hàn Quốc không phải là nhà đầu tư lớn nhất 

vào Việt Nam, nhưng nếu xét về số lượng dự án đầu tư thì Hàn Quốc vẫn chiếm vị trí 

đầu tiên với 372 dự án, bỏ xa vị trí thứ 2 và thứ 3 là Trung Quốc với 207 dự án và 

Nhật Bản với 154 dự án. Tính đến hết năm 2020, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất 

vào Việt Nam nếu tính theo vốn lũy kế là 70,6 tỷ USD, chiếm 18,4% tổng lượng vốn 

FDI [185].  

Nhìn chung, luồng FDI từ Hàn Quốc vào Việt Nam tăng và giảm theo xu thế 

chung của hoạt động đầu tư và các tác động từ môi trường kinh doanh thế giới. Tuy 

nhiên, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của quan hệ ĐTCL trong việc khẳng 

định và thúc đẩy mối quan hệ khăng khít, gắn bó giữa hai nền kinh tế Việt-Hàn, giúp 

đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực đầu tư.  

3.2.2. Lĩnh vực FDI  

Theo tuyên bố chung về "Ðối tác hợp tác chiến lược", Hàn Quốc rất mong muốn 

các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, 

ngân hàng và xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là dự án xây dựng đường sắt đoạn thành 

phố Hồ Chí Minh - Nha Trang, đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ 

và đường sắt đô thị Hà Nội "Nam Hồ Tây - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc". Kể từ 

khi thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược đến hết năm 2019, các doanh nghiệp FDI 

Hàn Quốc đã đầu tư vào 19/21 lĩnh vực phân ngành trong nền kinh tế quốc dân của Việt 
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Nam. Trong đó, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến và chế tạo. Giá trị 

vốn FDI của Hàn Quốc đã giải ngân vào ngành công nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao, 

trong tổng vốn FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam, chiếm khoảng trên 70%. Tỷ trọng thu 

hút vốn FDI Hàn Quốc vào ngành công nghiệp và chế tạo ở Việt Nam đều cao hơn mức 

trung bình đầu tư vào ngành này của Hàn Quốc vào thị trường Châu Á (chỉ có 38,79%) 

[153]. Công nghiệp là lĩnh vực thu hút FDI từ Hàn Quốc sớm nhất, cũng là lĩnh vực 

chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng vốn FDI Hàn Quốc vào Việt Nam. Tính trong giai 

đoạn 2009 đến nửa đầu năm 2020, Việt Nam đã thu hút được khoảng 50 tỷ USD vốn 

đăng ký, chiếm khoảng 70% tổng vốn đăng ký trong giai đoạn này [185]. Nguyên 

nhân của kết quả trên là do thế mạnh của Hàn Quốc là chế tạo sản phẩm công nghiệp 

có hàm lượng kỹ thuật cao, sử dụng máy móc dây chuyền tự động hóa rất nhiều. 

Ngoài ra, đây là lĩnh vực tận dụng được nguồn nhân công giá rẻ. Việt Nam lại là quốc 

gia đông dân với lợi thế dân số trẻ, tỷ lệ người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, 

cao do vậy rất phù hợp để dịch chuyển sang sản xuất công nghiệp. Chính vì vậy, đây 

là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất lượng FDI của Hàn Quốc. 

 

Biểu đồ 3.11. FDI Hàn Quốc vào lĩnh vực công nghiệp (1992-3/2020) 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê từ 1992-2020 
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Công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành thu hút nhiều vốn nhất, chiếm 88,14% 

trong toàn bộ vốn FDI Hàn Quốc vào lĩnh vực công nghiệp. Đây là ngành mang lại 

lợi nhuận cao, do tận dụng được lợi thế của chuyên môn hóa và máy móc dây chuyền 

tự động. Chính phủ Việt Nam cũng có rất nhiều ưu đãi đối với các ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo nhằm thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế. Điển hình là năm 2018, 

do đầu tư vào công nghiệp điện tử rất lớn, nên xuất khẩu của Sam Sung đã đạt hơn 

60 tỷ USD [55]. Trong giai đoạn 2009-2020, tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo có xu hướng tăng. Duy nhất trong 2009, tỷ trọng ngành này giảm và biến 

động cùng chiều với dòng vốn FDI Hàn Quốc vào Việt Nam, do ảnh hưởng của cuộc 

khủng hoảng tài chính thế giới dẫn đến nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ đều sụt giảm. 

Sự thiếu hụt về nguồn vốn và phá sản của một loạt các công ty lớn, cũng gây tác động 

tiêu cực đến quá trình mở rộng sản xuất và đầu tư của các hãng nên lượng FDI trong 

các ngành nói chung trên toàn thế giới đều sụt giảm.  

Ngành công nghiệp khai khoáng chỉ chiếm 15,45% tổng số vốn cấp mới trong 

lĩnh vực công nghiệp [185]. Đây là lĩnh vực đầu tư phụ thuộc vào yếu tố khách quan 

rất nhiều như môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Việt Nam không phải là quốc gia 

có nhiều lợi thế đối với các tài nguyên khoáng sản, do đã bị khai thác từ lâu nên trữ 

lượng cũng không còn nhiều. Đầu tư vào lĩnh vực này chủ yếu là hình thức liên doanh 

với doanh nghiệp nhà nước. Chính điều này làm giảm quyền kiểm soát của các nhà 

đầu tư, do đó số dự án của lĩnh vực này rất thấp (trung bình mỗi năm 1 dự án). Ngoài 

ra, do đặc thù địa lý, các mỏ ở vùng sâu, xa dẫn đến chi phí vận tải tăng cao khiến 

cho chi phí sản xuất lớn. Chính vì vậy, ngành công nghiệp khai khoáng chiếm tỷ trọng 

thấp. 

Dịch vụ là một trong những lĩnh vực có nhiều thay đổi đáng kể từ khi hai nước 

thiết lập quan hệ ĐTCL. Trước năm 2009, FDI Hàn quốc trong lĩnh vực dịch vụ hầu 

như không có, do nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong quá trình hội nhập. Cơ sở vật 

chất và hạ tầng, cũng như nhu cầu của người dân trong một số các lĩnh vực chưa cao, 

nhà đầu tư chưa nhìn thấy tiềm năng của thị trường Việt Nam. Càng về giai đoạn sau, 

FDI vào lĩnh vực này càng tăng cả về số lượng, chất lượng và sự đa dạng trong ngành 
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nghề. Thời gian đầu, các nhà đầu tư Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh 

doanh bất động sản, bao gồm xây dựng văn phòng, căn hộ, phát triển khu đô thị mới 

và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Ngành bất động sản chiếm 30,21% trong 

tổng số dòng vốn FDI Hàn Quốc vào lĩnh vực dịch vụ [55]. Nguyên nhân là do nhu 

cầu nhà ở trong giai đoạn 2009-2014 của người dân còn rất lớn. Đây cũng là giai đoạn 

thị trường bất động sản Việt Nam có rất nhiều biến động, số lượng các nhà đầu tư nội 

địa có năng lực vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, các chính sách giảm thuế thu nhập, hạ 

trần lãi suất huy động vốn ngắn hạn đã góp phần thu hút FDI trong ngành này. 

 

Biểu đồ 3.12. FDI Hàn Quốc vào lĩnh vực dịch vụ giai đoạn 1992-2020 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê từ 1992-2020 

Trong giai đoạn 2014-2020, dòng vốn FDI Hàn Quốc có xu hướng dịch chuyển 

sang ngành ngân hàng, tài chính, chứng khoán và Fintech thông qua các hoạt động 

M&A. Cụ thể, tháng 9/2017, KB Securities - công ty con của KB Financial, đã chi 

khoảng 33 triệu USD để mua gần 100% cổ phần của Công ty Chứng khoán Maritime 

[140]. Nguyên nhân là do xu hướng chuyển trọng tâm đầu tư từ Trung Quốc sang 

Việt Nam. Đồng thời, tính minh bạch trên thị trường tài chính ngày càng cải thiện, 
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tạo niềm tin cho các nhà đầu tư Hàn Quốc. Đây cũng là lĩnh vực rất có tiềm năng 

trong tương lai, do số lượng người Hàn Quốc sang Việt Nam du lịch, làm việc và sinh 

sống ngày càng tăng, dẫn đến nhu cầu đối với các dịch vụ tài chính cũng tăng theo. 

Riêng lượng khách du lịch Hàn Quốc giai đoạn 2015-2019 đã tăng trung bình trên 

40%/năm. Điều này cho thấy tiềm năng của FDI trong lĩnh vực tài chính là rất lớn, 

các công ty Hàn Quốc nắm rõ được lợi thế của mình trong việc khai thác thị trường 

này. Bước sang năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh 

tế thế giới nói chung và đặc biệt là ngành du lịch, dịch vụ nên tăng trưởng trong lĩnh 

vực này bị sụt giảm một cách nghiêm trọng. 

Trong lĩnh vực đầu tư về dịch vụ, từ năm 2018, lượng vốn FDI vào ngành khoa 

học công nghệ tăng rất mạnh, chiếm 35% trên tổng FDI vào lĩnh vực dịch vụ [55]. 

Nguyên nhân chính là do sự bùng nổ cuộc Cách mạng Khoa học công nghệ đã tác 

động đến xu hướng của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Các sản phẩm công nghệ cao như 

trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại ảo (AR), tự động hóa…. đã 

tạo ra giá trị gia tăng lớn. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 

giúp các doanh nghiệp FDI nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí và cạnh 

tranh trên thị trường thế giới. Việc áp dụng những công nghệ mới vào trong quá trình 

sản xuất cũng giúp các doanh nghiệp đón đầu, tạo ra những xu thế mới giúp sản phẩm 

của mình chiếm được thị trường và có chỗ đứng vững chắc trong thời đại công nghệ 

số và thế giới phẳng. Việt Nam có lợi thế dân số trẻ, trình độ lao động ngày càng 

được nâng cao là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong lĩnh 

vực công nghệ. Điều này không chỉ đóng vai trò là thị trường sản xuất, mà còn là thị 

trường tiêu thụ cho những sản phẩm công nghệ mới với tính ứng dụng cao.  

Các nhà đầu tư Hàn Quốc cũng đang quan tâm tới lĩnh vực năng lượng tái tạo 

tại Việt Nam. Năm 2017, tập đoàn Inison Hàn Quốc đã hợp tác với công ty cổ phần 

Năng lượng Dầu khí Châu Á (Việt Nam), đăng ký đầu tư dự án nhà máy điện gió 

Duyên Hải giai đoạn 1, với tổng vốn đầu tư 125 triệu USD tại xã Đông Hải, huyện 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Đây cũng là một trong số 3 dự án đầu tư điện năng lớn của 
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Hàn Quốc vào Việt Nam. Nhà máy có công suất thiết kế khoảng 48,3 MW, bao gồm 

21 tuabin, mỗi tuabin với công suất 2,3 MW [55].  

Thế giới càng phát triển thì con người càng quan tâm đến môi trường, nên đây 

cũng sẽ là lĩnh vực đón đầu cho xu thế phát triển mới. Hàn Quốc là quốc gia đã phát 

triển và có kinh nghiệm trong những lĩnh vực yêu cầu trình độ sản xuất cao, nên đây 

cũng sẽ là lĩnh vực rất tiềm năng cho đầu tư dài hạn. Tiếp nối những dự án trên, tháng 

11/2019, đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc từ Khu Công nghệ cao ChungBuk đã làm 

việc với Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam, với mong muốn có những hợp tác đầu 

tư trong lĩnh vực năng lượng sạch. Nhìn chung, sau khi thiết lập quan hệ ĐTCL, đầu 

tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ có những thay đổi tích cực cả 

về lượng và chất. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi nền kinh tế Việt Nam cũng 

như tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Tuy nhiên, quan hệ ĐTCL 

đóng vai trò tiền đề, làm cơ sở cho những thỏa thuận hợp tác và đầu tư giữa các doanh 

nghiệp Việt-Hàn. 

 

Biểu đồ 3.13. FDI Hàn Quốc vào lĩnh vực nông nghiệp (1992-3/2020) 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê từ 1992-2020 

Trước khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ĐTCL, FDI vào lĩnh vực 

nông nghiệp là không đáng kể [55]. Tại Việt Nam, người dân vẫn canh tác nông 
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nghiệp bằng những phương pháp thủ công, truyền thống với hàm lượng ứng dụng 

khoa học công nghệ rất ít. Vì thế, các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chưa đa dạng 

và chỉ sang một số các thị trường truyền thống, do vậy không hấp dẫn các nhà đầu tư 

nước ngoài từ Hàn Quốc. Bước sang giai đoạn sau 2009, mặc dù Việt Nam đã trở 

thành thành viên của WTO và có những thỏa thuận hợp tác với Hàn Quốc thông qua 

quan hệ ĐTCL, dòng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ rất thấp. Tỷ 

lệ FDI trong lĩnh vực nông nghiệp qua các năm cũng chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng 

số FDI từ các nhà đầu tư [55]. Đây là một điều rất đáng tiếc, vì Việt Nam là một quốc 

gia có lợi thế trong lĩnh vực này và có rất nhiều tiềm năng trong sản xuất nông 

nghiệp.Sản xuất nông nghiệp Việt Nam còn nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng và dịch vụ phụ trợ 

còn thiếu và yếu, trong khi chất lượng và năng suất lao động thấp. Đây cũng là ngành 

dễ dàng gặp rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường. Hầu hết các dự án 

tập trung vào các ngành nông nghiệp công nghệ cao.  

Do tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, với nhiều thành tựu trong 

lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sinh học, nên FDI nói chung và FDI từ Hàn Quốc 

nói riêng vào lĩnh vực này có nhiều thay đổi tích cực. Công nghệ điện toán đám mây 

trong việc chăm sóc và quản lý cây trồng, công nghệ hiện đại để vận hành, quản lý 

các trang trại chăn nuôi và quản lý dữ liệu điện toán đám mây đã giúp nâng cao hiệu 

quả trong việc sản xuất. Chính những điều này đã góp phần thu hút dòng vốn FDI 

Hàn Quốc vào lĩnh vực nông nghiệp. Đại dịch Covid-19 vào đầu năm 2020 đã có tác 

động tiêu cực đến rất nhiều lĩnh vực, tuy nhiên lại mở ra cơ hội đối với lĩnh vực nông 

nghiệp. Nhu cầu đối với các sản phẩm nông nghiệp thường ít thay đổi do đây là hàng 

thiết yếu. Tại Hàn Quốc, nhu cầu với đồ ăn trực tuyến tăng 46% lên 17 tỷ USD trong 

năm 2020 do mọi người ăn và uống nhiều hơn ở nhà [281]. Vì vậy, trong thời kỳ 

khủng khoảng, khi các ngành nhạy cảm với chu kỳ kinh tế như công nghiệp chế biến 

hay dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề, thì cầu đối với sản phẩm nông nghiệp lại tương 

đối ổn định. Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp đã và sẽ tiếp tục 

tăng nhanh ở cả những nước đông dân (như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc) 

và những nước khan hiếm tài nguyên đất và nước (như các quốc gia vùng vịnh). Bên 
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cạnh nhu cầu tiêu dùng trực tiếp các sản phẩm nông nghiệp, hoạt động sản xuất năng 

lượng sinh học cũng đang tăng rất nhanh, khiến nhu cầu về mía, ngũ cốc, các hạt có 

dầu tăng theo. Những xu thế này, cùng với tình hình giá lương thực tăng nhanh và sự 

lo ngại về an ninh lương thực ở nhiều nước trên thế giới là động lực thôi thúc các 

dòng vốn FDI tiếp tục chảy vào khu vực nông nghiệp ở các nước đang phát triển như 

Việt Nam, nơi có lợi thế tương đối về nguồn lực đất, nước và con người. 

3.2.3. Hình thức và địa bàn FDI 

Hình thức đầu tư FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam có sự biến động theo thời 

gian. Trong giai đoạn 1992-2009, chênh lệnh giữa hình thức đầu tư liên doanh và 

hình thức 100% vốn nước ngoài không lớn với tỷ lệ lần lượt là 107:100 [55]. Nguyên 

nhân của tình hình này là do các nhà đầu tư Hàn Quốc vẫn mong muốn liên kết với 

các đối tác Việt Nam để nghiên cứu thị trường, chia sẻ mạo hiểm, hạn chế rủi ro và 

tranh thủ sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam.  

Sang giai đoạn 2009-2020, xu hướng dịch chuyển từ hình thức liên doanh sang 

hình thức 100% vốn nước ngoài ngày càng được thể hiện rõ. Cụ thể, hình thức 100% 

nước ngoài chiếm tới 89% tổng vốn đăng ký, còn hình thức liên doanh chỉ chiếm 

9,7% tổng vốn đăng ký [55]. Sự dịch chuyển mạnh mẽ này thể hiện các nhà đầu tư 

phía Hàn Quốc đã nghiên cứu và hiểu rõ về thị trường Việt Nam, các nhà đầu tư có 

thể kiểm soát được rủi ro. Ngoài ra, đây là hình thức mà các nhà đầu tư có quyền độc 

lập, tự quyết các hoạt động kinh doanh của mình cho phù hợp với môi trường kinh 

doanh. Do đó, các dự án 100% vốn nước ngoài có hiệu quả hoạt động rất cao vì các 

quyết định kinh doanh được đưa ra rất kịp thời bởi bộ máy quản lý có trình độ chuyên 

môn cao. 

Năm 2008 và 2009, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu, 

nên FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam trong 2 năm này có sự giảm sút. Tuy nhiên, 

hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng cao trong giai đoạn này. 

Tính đến hết năm 2016, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam chủ yếu tập trung vào 

hai hình thức chính là 100% vốn nước ngoài (4.715 dự án/43,6 tỷ USD) chiếm hơn 

89% số dự án, 89% tổng vốn đầu tư đăng ký; liên doanh (525 dự án/4,75 tỷ 
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USD), chiếm 10% số dự án và 9,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Số còn lại là một số 

hình thức khác như: hợp đồng BOT, BT, BTO, hợp đồng hợp tác kinh doanh [55]. 

Có thể nói, các hình thức đầu tư của Hàn Quốc như vậy là hợp lý, vì sự cạnh tranh 

trên thị trường ngày càng gay gắt, nên vấn đề hiệu quả phải đặt lên hàng đầu. Tỷ lệ 

hợp đồng liên doanh không nhiều, dẫn đến chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm 

quản lý cũng hạn chế do các doanh nghiệp FDI chủ động toàn bộ từ nguồn vốn đến 

quản lý. Các doanh nghiệp nội địa sẽ không có cơ hội tham gia vào chuỗi sản xuất 

toàn cầu cũng như học hỏi từ các doanh nghiệp nước ngoài. 

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 

(2018, 2019, 2020), các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc đã đầu tư vào 52/63 tỉnh/thành 

của Việt Nam. Trong đó, tập trung vào Bắc Ninh (gần 6,2 tỷ USD), Hà Nội (5,8 tỷ 

USD), Đồng Nai (5,5 tỷ USD), Hải Phòng (5,4 tỷ USD), Thái Nguyên (5 tỷ USD) 

còn lại là một số địa phương khác [32]. Có thể thấy FDI Hàn Quốc đầu tư  khá tập 

trung vào các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, quanh hai đô thị lớn 

nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là những nơi có lợi thế về hạ tầng giao 

thông, năng lượng, nguồn nhân lực, logistic, điều kiện sinh sống cho người nước 

ngoài thuận lợi, thị trường tiêu thụ lớn và tiềm năng.  

Theo địa bàn đầu tư, FDI của Hàn Quốc ở các tỉnh phía Bắc phần lớn tập trung 

ở các vùng kinh tế trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Bắc 

Ninh và Thái Nguyên. Đây là những vùng có nền kinh tế tương đối phát triển, lại có 

cơ sở hạ tầng giao thông thuận tiện, có nhiều chính sách xúc tiến đầu tư tạo thuận tiện 

trong việc tìm hiểu thông tin, cũng như giải quyết các thủ tục được thuận tiện. Trong 

khi đó, một số tỉnh ở miền núi phía Bắc số lượng dự án và số vốn tương đối nhỏ do 

khó khăn trong cơ sở hạ tầng và khó thu hút được các dự án này với các nhà đầu tư. 

Hà Nội là thành phố thu hút nhiều dự án đầu tư nhất miền Bắc, gấp đôi so với dự án 

đầu tư tại Bắc Ninh. Các dự án tại Hà Nội tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dịch vụ 

bất động sản, khoa học công nghệ và tài chính bảo hiểm. Ngược lại, ở các tỉnh xung 

quanh Hà Nội như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng các dự án tập trung chủ yếu vào 

lĩnh vực sản xuất và chế tạo. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này là do Hà Nội là 
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trung tâm đầu não về chính trị, văn hóa và khoa học và cũng là trung tâm lớn về giao 

dịch kinh tế và quốc tế của cả nước. Với vị trí tự nhiên nằm ở phía hai bên bờ Sông 

Hồng và ở chính giữa của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội đóng vai trò như một 

trung tâm liên kết vùng ở Đồng bằng Bắc Bộ và cũng là đầu mối quan trọng để kết 

nối cũng như trung chuyển nguồn lực giữa các tỉnh, các khu vực của miền Bắc với 

nhau. Bên cạnh đó, thành phố luôn chú trọng tăng cường hiệu quả các mối quan hệ 

song phương và đa phương giữa Hà Nội với các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc, góp 

phần thu hút FDI Hàn Quốc vào thành phố.  

 

Biểu đồ 3.14. Phân bổ FDI Hàn Quốc theo địa phương và quy mô vốn/dự án 

lũy kế đến 31/12/2019  

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài từ 1992-2020 

Tại khu vực miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thu hút được 

nhiều dự án đầu tư nhất. Bởi vì, thành phố Hồ Chí Minh là một đầu mối giao thông 

quan trọng về cả đường bộ, đường thủy và đường không, nối liến các tỉnh trong vùng 

và còn là một cửa ngõ quốc tế. Đây cũng là nơi hoạt động kinh tế năng động nhất, đi 

đầu trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Có thể nói thành phố là hạt nhân 
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trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trung tâm đối với vùng Nam Bộ. Vì vậy 

mà số lượng dự án đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn rất nhiều lần so với các 

tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Các dự án tại thành 

phố Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu vào ngành sản xuất, chế biến. Còn tại Đồng Nai 

và Bình Dương, các dự án phần lớn thuộc lĩnh vực may mặc và dệt may. 

Khu vực miền Trung thu hút được số lượng rất thấp so với khu vực Miền Bắc 

và miền Nam. Nguyên nhân là do điều kiện tự nhiên của vùng không thuận lợi, cơ sở 

hạ tầng của vùng còn thấp. Thêm vào đó, hệ thống xử lý chất thải trong khu vực vừa 

thiếu, vừa lạc hậu nên tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra khá phổ biến ở nhiều đô 

thị và khu công nghiệp. Chính vì vậy, chi phí đầu tư tại miền Trung khá cao, đặc biệt 

là chi phí vận tải. Do đó mà khu vực này thu hút được rất ít dự án đầu tư. Đà Nẵng là 

thành phố đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, 

tạo động lực thúc đẩy phát triển cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với vị 

trí là một thành phố cảng và là cửa ngõ của tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây đi 

qua các nước Myanma, Thái Lan, Lào và Việt Nam , Đà Nẵng có nhiều thuận lợi để 

mở rộng, giao lưu và phát triển kinh tế với các nước, tạo động lực để thành phố trở 

thành trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Chính vì vậy, Đà Nẵng là 

địa bàn thu hút FDI Hàn Quốc vào nhất. Các dự án FDI Hàn Quốc tại Đà Nẵng tập 

trung chủ yếu vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh bán buôn và bán 

lẻ [55]. 

Bên cạnh những thành tựu trong sản xuất và xuất khẩu, các doanh nghiệp FDI 

Hàn Quốc vào Việt Nam còn có những hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khoa học 

công nghệ với các doanh nghiệp và tổ chức ở Việt Nam với nhiều thành tựu đáng kể. 

Năm 2019, công ty Điện tử Samsung Vina chính thức ký kết hợp tác chiến lược toàn 

diện với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC với nhiều nội dung quan trọng trong việc 

khai thác, tối ưu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của cả hai bên. Đây là minh chứng và 

khẳng định cho sự nỗ lực đầu tư của Samsung tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. 

Tháng 7/2020, Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam đã 

ký bản thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm tập trung vào nâng cao chất lượng nghiên 
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cứu, giảng dạy và phát huy tối đa tiềm lực nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học 

công nghệ trong thời đại 4.0. Cũng trong năm 2020, Samsung quyết quyết định triển 

khai xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D), với vốn đầu tư 220 triệu 

USD tại Hà Nội với mục tiêu đi vào hoạt động vào cuối năm 2022. Trung tâm R&D 

mới của Samsung Việt Nam sẽ có quy mô nhân lực lên tới 3.000 người, nghiên cứu 

phát triển ở các lĩnh vực đang là xu hướng của thế giới, như trí tuệ nhân tạo (AI), vạn 

vật kết nối (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), mạng 5G… giúp Việt Nam có thể “đi trước 

đón đầu” với những thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 [188]. Năm 2021, 

Samsung và Viettel đã ký kết hợp tác phát triển trong lĩnh vực công nghệ 5G nhằm 

đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cho người dùng là cá nhân và tổ chức tại Việt 

Nam, phù hợp định hướng của Chính phủ Việt Nam về phát triển kinh tế số và chuyển 

đổi số quốc gia. Samsung và Viettel đã thỏa thuận hợp tác xoay quanh các vấn đề cốt 

lõi về: nghiên cứu, phát triển thiết bị, cơ sở hạ tầng mạng viễn thông 5G; thiết lập 

chương trình thương mại phổ biến thiết bị 4G/5G đến cá nhân và hộ gia đình. Hai bên 

cũng thống nhất trao đổi nguồn lực và đào tạo nhân sự giữa các cấp để thúc đẩy các 

dự án, giải pháp công nghệ thông tin hướng tới Chính phủ, doanh nghiệp [146]. Bên 

cạnh những hoạt động trên, các doanh nghiệp FDI từ Hàn Quốc như Samsung, LG, 

Shinhan Bank…cũng rất tích cực trong việc tham gia vào các quỹ học bổng trao tặng 

cho sinh viên các trường nhằm khuyến khích những tài năng trẻ.  

3.3. ODA 

Theo tuyên bố chung về "Ðối tác hợp tác chiến lược" vì hòa bình, ổn định và 

phát triển của Việt Nam – Hàn Quốc, ODA là một trong những lĩnh vực ưu tiên và 

Việt Nam là một đối tác hợp tác trọng điểm của Hàn Quốc trong thời gian tới. Kinh 

nghiệm phát triển của Hàn Quốc hữu ích cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Hàn 

Quốc có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển, xây dựng chiến lược kinh doanh, xây 

dựng thương hiệu, thiết kế, đào tạo nhân lực trong ngành công nghiệp dệt - may, da 

giày. Hai bên thỏa thuận tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực trong lĩnh 

vực lao động-việc làm, công nghệ thông tin và tin học hóa, viễn thông, phát thanh 

truyền hình và phát triển nhân lực trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Hàn Quốc 
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cũng nhất trí chia sẻ kỹ thuật năng lượng nguyên tử với Việt Nam giúp phát triển kinh 

tế. 

Trước 1990, Việt Nam và Hàn Quốc chưa có mối quan hệ ngoại giao bền vững. 

Thậm chí, trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam, Hàn Quốc từng đưa quân sang hỗ 

trợ Mỹ. Quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng xấu đi. Cho đến năm 1975 

khi Việt Nam Cộng hoà thất thủ, thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc dần ổn 

định trở lại. Hai quốc gia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào cuối năm 1992, 

đặt nền móng cho các quan hệ và hợp tác song phương sau này. Về kinh tế, trong 

những năm 1990 đến đầu năm 2000, Việt Nam mới bắt đầu mở cửa, hệ thống luật 

pháp và các chính sách của nhà nước mới bắt đầu hình thành. Môi trường để Việt 

Nam phát triển kinh tế chưa đầy đủ. Chính vì vậy, quan hệ kinh tế song phương giữa 

các quốc gia chưa được đẩy mạnh, trong đó có quan hệ với Hàn Quốc.  

Về tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1990 - 2009, ODA của Hàn Quốc dành cho 

Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh, trung bình 71%/ năm, nhưng vẫn kém so với 

tốc độ tăng trưởng ODA của Nhật Bản vào Việt Nam ở mức trung bình là 247%/ 

năm, lớn gấp 3 lần so với Hàn Quốc [120]. Trong khoảng 5 năm đầu viện trợ, tốc độ 

tăng trưởng ODA của Hàn Quốc vào Việt Nam là không đáng kể, do hai bên không 

có bước phát triển mới trong quan hệ kinh tế, quan hệ ngoại giao chưa đi vào chiều 

sâu. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1994, Hàn Quốc đặt văn phòng đại diện của KOICA 

tại Việt Nam. Kể từ dấu mốc này, ODA của Hàn Quốc dành cho Việt Nam tăng trung 

bình 94% qua các năm, tính đến năm 2000 dù quy mô viện trợ không đáng kể so với 

các đối tác truyền thống khác của Việt Nam. Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng của cuộc 

khủng hoảng kinh tế Châu Á năm 1997 - 1998, Hàn Quốc phải điều chỉnh lại chính 

sách ODA theo hướng cắt giảm quy mô cung cấp cho các nước trong khu vực, đề 

phòng biến động rủi ro. Vì vậy, năm 1999, ODA của Hàn Quốc có giảm 38% so với 

năm 1998. Sau khi phục hồi nền kinh tế và vào giữa năm 2001, Chủ tịch nước Việt 

Nam Trần Đức Lương cùng Tổng thống Hàn Quốc Kim Te Chung đã gặp nhau, cùng 

ra Tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác mới “Quan hệ Đối tác toàn 

diện trong thế kỷ XXI”. Do đó, ODA năm 2001 của Hàn Quốc đã tăng 500% so với 
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năm 1999 [36]. Điều đó cho thấy, ODA phụ thuộc rất lớn vào quan hệ chính  trị giữa 

hai nước. Nhờ quan hệ chính trị giữa hai nước được tăng cường, số vốn ODA của 

Hàn Quốc cho Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Việt Nam đã  chiếm vị trí, vai trò quan 

trọng trong chính sách ODA của Hàn Quốc. 

Trong giai đoạn năm 2000 - 2006, ODA của Hàn Quốc vào cho Việt Nam có 

nhiều biến động. Năm 2003, ODA đột ngột giảm 66,7% so với năm 2001, do Hàn 

Quốc thay đổi tổng thống, với những chính sách mới và tập trung củng cố quyền lực 

trong nước. Vì vậy, viện trợ nước ngoài chưa được chú trọng. Tuy nhiên, ngay khi 

chính trị đã được ổn định và một loại hiệp định hợp tác kí kết tính đến năm 2003 có 

hiệu lực, ODA của Hàn Quốc năm 2004 đã tăng 60% so với năm 2003. Đến năm 

2006, tương tự như các đối tác cung cấp ODA khác cho Việt Nam, ODA của Hàn 

Quốc giảm khoảng 67%. Nguyên nhân về phía Việt Nam là trong những năm trước 

đó, tỉ lệ giải ngân vốn ODA của Việt Nam chậm, chỉ đạt 51% so với ODA cam kết, 

các dự án không tiến hành được đúng lộ trình đã đề ra trước đó [36]. 

Tuy nhiên, năm 2007 - 2009, ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam tăng trưởng 

mạnh, trung bình tăng 83%/ năm, quy mô cũng gấp 5 lần so với giai đoạn trước. Kể 

cả trong giai đoạn ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2007 - 2009, ODA 

cung cấp cho Việt Nam năm 2009 của Hàn Quốc vẫn tăng 7,5% so với năm 2008 

[36]. Trong giai đoạn này, nền kinh tế Hàn Quốc phát triển mạnh nhờ sự đóng góp 

của các chaebol. Các tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc muốn thông qua Chính phủ tìm 

kiếm và mở rộng thị trường. Do vậy, ODA đã trở thành là công cụ có hiệu quả giúp 

cho các doanh nghiệp Hàn Quốc xâm nhập thị trường Việt Nam. Hơn nữa, mối quan 

hệ ngoại giao của hai quốc gia cũng có sự phát triển nhất định, sau hơn 30 chuyến 

thăm ngoại giao chính thức giữa lãnh đạo cấp cao và chính phủ hai nước và hàng 

chục thỏa thuận được kí kết. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các 

cấp, các ngành giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hợp tác song phương. 

Ngoài ra, kể từ năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên của WTO, vị trí của Việt 

Nam trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung đã được nâng cao 

rõ rệt. 
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Về tỷ trọng, giai đoạn 1990 - 2009, ODA Hàn Quốc chỉ chiếm 1,5% trong tổng 

ODA viện trợ cho Việt Nam . ODA của Hàn Quốc dành cho Việt Nam mặc dù có tốc 

độ dương và tương đối ổn định, trung bình 71%/ năm, nhưng vẫn thấp hơn 3 lần so 

với tốc độ tăng trưởng ODA của Nhật Bản vào Việt Nam, với mức trung bình là 

247%/ năm. Tốc độ tăng trưởng của ODA trong giai đoạn này cũng không ổn định 

khi giảm gần 12,7% vào năm 2003 và hơn 10% vào năm 2006 so với cùng kì năm 

trước [120], do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan đến từ phía Việt Nam và 

Hàn Quốc. Trước năm 2009, quy mô các khoản vay của Hàn Quốc dành cho Việt 

Nam còn nhỏ và chưa được triển khai theo những hạng mục, kế hoạch cụ thể. Trong 

suốt gần 10 năm, Hàn Quốc cho Việt Nam vay 13 dự án tổng trị giá 600 triệu USD 

[36].  

Trong giai đoạn 1990 đến cuối năm 2009, Việt Nam đã giải ngân được khoảng 

28 tỷ USD viện trợ phát triển chính thức từ khoảng 25 đối tác song phương và đa 

phương. Trong đó, số vốn từ Hàn Quốc là 418 triệu USD (gồm cả viện trợ không 

hoàn lại và vốn vay). Trong giai đoạn này, Hàn Quốc giành 7,7 tỷ USD ngân sách 

quốc gia để làm viện trợ, chiếm trung bình 0,04%/GNI, thấp hơn nhiều so với mức 

quy định 0,7% theo Nghị quyết của Liên Hợp quốc. Trong đó, ODA vào Việt Nam 

chỉ chiếm 6% tổng ngân sách viện trợ của Hàn Quốc [36]. Như vậy, ODA của Hàn 

Quốc vào các quốc gia khác nói chung, vào Việt Nam nói riêng là không đáng kể. 

Trong giai đoạn này, Hàn Quốc là quốc gia mới công nghiệp hóa (NIC), cần tập trung 

toàn bộ vốn và nguồn lực để phát triển và đẩy mạnh nền kinh tế trong nước. Hàn 

Quốc chưa đặt nặng mục tiêu viện trợ cho các quốc gia khác và nâng tầm ảnh hưởng 

chính trị trong khu vực. Trong khi đó, Nhật Bản là đối tác song phương lớn nhất của 

Việt Nam với tổng số vốn viện trợ là 9,2 tỷ USD, gấp 24 lần số vốn của Hàn Quốc – 

quốc gia cung cấp vốn ODA lớn thứ 9 cho Việt Nam [120]. So với các quốc gia như 

Nhật Bản, Pháp, Đức thì ODA của Hàn Quốc dành cho Việt Nam là không đáng kể. 

Những đối tác này là những nền kinh tế đã phát triển trước Hàn Quốc, đã có chính 

sách viện trợ cho các quốc gia kém và đang phát triển trong đó có Việt Nam từ những 

năm 1970. Trong khi đó, đến tận năm 1987, Hàn Quốc mới bắt đầu viện trợ 0,03 triệu 
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USD [36]. Mặc dù vậy, quy mô, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của ODA Hàn Quốc 

vào Việt Nam có xu hướng tăng trưởng tích cực qua các năm, nhờ  nỗ lực của cả hai 

phía. Cụ thể, Hàn Quốc là nền kinh tế đã phát triển hơn, có xu hướng tìm kiếm thị 

trường và nâng cao ảnh hưởng chính trị. Trong khi đó, Việt Nam ngày càng muốn 

hội nhập sâu, rộng; nhu cầu về vốn ngày càng cao; đồng thời năng lực quản lý cũng 

đã được nâng lên rất nhiều. Điều đó cho thấy quan hệ về ODA giữa hai quốc gia có 

nhiều tiềm năng để có thể đẩy mạnh trong thời gian tiếp theo. 

Sau khi Việt Nam - Hàn Quốc trở thành ĐTCL, Hàn Quốc là đối tác cung cấp 

ODA lớn thứ hai cho Việt Nam; Việt Nam cũng là nước nhận viện trợ ODA lớn nhất 

của Hàn Quốc. Lượng vốn ODA Việt Nam nhận được nhiều gấp 3 lần so với 

Campuchia, đối tác nhận viện trợ thứ hai của Hàn Quốc. Điều này được thể hiện cụ 

thể qua giá trị khoản tín dụng ODA mà chính phủ Hàn Quốc thống nhất hỗ trợ cho 

Việt Nam. 

 

Biểu đồ 3.15. ODA Hàn Quốc vào Việt Nam giai đoạn 2010 – 5/2020 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê từ 2010-2020 
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Cụ thể, kể từ khi quan hệ ĐTCL được thiết lập tính đến năm 2020, đã có tổng 

cộng gần 60 dự án trị giá khoảng 2,8 tỷ USD đã được Chính phủ Hàn Quốc ký hiệp 

định vay, hoặc cam kết cung cấp tín dụng cho Việt Nam từ năm 2008 đến hết năm 

2020. Đặc biệt, có một số dự án có quy mô lên đến 200 triệu USD. Cuối năm 2018, 

chính phủ Hàn Quốc cũng đã ký kết Hiệp định khung với Việt Nam với điều khoản 

cho vay từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) lên đến 1,5 tỷ USD vốn 

ODA cho giai đoạn 2016 – 2020 [183]. Viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc chiếm 

khoảng 20% tổng số vốn ODA và chú trọng vào nâng cao nguồn nhân lực chất lượng 

cao, giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống chính sách thông qua các hình thức như cử 

các chuyên gia sang Việt Nam hỗ trợ, tư vấn, nhận đào tạo kĩ thuật viên Việt Nam 

sang Hàn Quốc; hội thảo trao đổi kinh nghiệm và tư vấn, cử tình nguyện viên sang 

Việt Nam làm việc và công tác. Hàn Quốc tập trung viện trợ cho Việt Nam trong một 

số lĩnh vực trọng tâm như cơ sở hạ tầng giao thông, giáo dục, vệ sinh môi trường, y 

tế…..ngoài ra, ODA của Hàn Quốc còn giúp Việt Nam phát triển một số lĩnh vực mới 

như hành chính công, viện trợ nhân đạo…. Cũng trong giai đoạn này, tỷ lệ tăng vốn 

ODA trung bình của Hàn Quốc là 11,9%/năm, cao nhất trong các nước thành viên 

DAC, khi tỷ lệ trung bình của các nước DAC chỉ đạt mức 2,4%/năm [36]. Trong giai 

đoạn này, Việt Nam tuy có những bước phát triển vượt bậc cả về kinh tế và xã hội so 

với giai đoạn trước, nhưng phát triển không đồng đều, hệ thống giáo dục chưa đồng 

bộ, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện và công nghiệp sản xuất chưa được tiếp cận với 

nhiều máy móc hiện đại. Chính vì vậy, ODA của Hàn Quốc hướng đến giải quyết 

những khó khăn, giúp Việt Nam đạt được những mục tiêu cho phát triển bền vững. 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ODA của Hàn Quốc tăng đáng kể 

là Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành Đạo luật khung về hợp tác phát triển quốc tế và 

xây dựng Chiến lược hợp tác phát triển quốc tế, hoàn thiện kế hoạch phát triển ODA 

trung hạn đến dài hạn. Bên cạnh đó, Hàn Quốc phát triển hình thức hợp tác – Hợp tác 

công tư  (Public – Private Partnership) với Việt Nam. Đây là một cơ chế hợp tác giữa 

Chính phủ và tư nhân. Tất cả đều nhằm mục tiêu hỗ trợ các nước đang phát triển và 

quản lý, cung cấp vốn ODA hiệu quả. Đồng thời, Hàn Quốc cũng xây dựng Chiến 
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lược Đối tác Quốc gia với Việt Nam, bao gồm các điều khoản về ODA. Giai đoạn 

2014 - 2018, ODA của Hàn Quốc vào Việt Nam có nhiều biến động bất thường. ODA 

phụ thuộc rất nhiều vào ngân sách của nước viện trợ, trong khi đó, GDP của Hàn 

Quốc tăng giảm thất thường, nền kinh tế suy yếu so với giai đoạn trước, nên ngân 

sách dành cho ODA cũng bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn này, nằm trong xu thế chung, 

FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam cũng giảm trung bình khoảng 6%. Về phía Việt 

Nam, trong giai đoạn này chính sách của Chính phủ là nhận ODA có chọn lọc, nhằm 

giảm gánh nặng nợ công cho nhà nước, khi tỷ lệ nợ công/GDP và nợ Chính phủ/GDP 

đều tăng, chạm mốc trên 50% [105]. Hơn nữa, một số dự án thuộc nhiệm vụ chi của 

ngân sách địa phương, nên địa phương phải có trách nhiệm trả toàn bộ hoặc một phần 

đối với vốn vay ODA. Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân vốn ODA Hàn Quốc giai đoạn 2010-

2014 chỉ đạt khoảng 65% [105], vì thế Hàn Quốc không ký kết nhiều dự án mới, mà 

tập trung hoàn thành các dự án đã triển khai theo đúng tiến độ đề ra. 

 

Biểu đồ 3.16. ODA Hàn Quốc theo lĩnh vực trước và sau 2009 

Nguồn: Tổng hợp dựa theo số liệu của KOICA và EDCF từ 1990-2019 

Mục tiêu chính trong chính sách ODA của Hàn Quốc là đóng góp vào việc 

giảm nghèo và phát triển bền vững đối với nhóm các quốc gia kém và đang phát triển. 
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Thông qua ODA, Hàn Quốc xây dựng hình ảnh là một quốc gia có trách nhiệm trong 

các vấn đề quốc tế. Dựa theo những mục tiêu về chính sách viện trợ của Hàn Quốc 

và nhu cầu của Việt Nam, ODA của Hàn Quốc vào Việt Nam tập trung vào những 

lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, giao thông và cầu đường, giáo dục - đào tạo, y tế và nước 

sạch - vệ sinh môi trường. Cơ cấu ODA của Hàn Quốc theo lĩnh vực trước và sau khi 

hai nước thiết lập quan hệ ĐTCL không có nhiều thay đổi. Tương tự như giai đoạn 

trước, lĩnh vực giao thông và cầu đường chiếm phần lớn tổng nguồn viện trợ (57%) 

của Hàn Quốc [105]. Theo Kế hoạch phát triển 2016-2020 của hai quốc gia, mục tiêu 

chính là tái cấu trúc nền kinh tế thị trường và phát triển bền vững, thông qua các việc 

nâng cao hệ thống, chính sách, năng lực quản lí giao thông ở từng khu vực, mở rộng 

hợp tác trong lĩnh vực đường sắt (bao gồm cả tàu điện ngầm) và hỗ trợ xây dựng 

mạng lưới giao thông chính của quốc gia. Ngoài ra, lĩnh vực chính mà Hợp tác công 

tư viện trợ là giao thông và cầu đường. Trên thực tế, mặc dù được đánh giá là có phát 

triển hơn giai đoạn trước, nhưng cơ sở hạ tầng của Việt Nam vẫn còn lạc hậu và bố 

trí chưa hợp lý. Chính vì vậy, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng giao thông luôn là một 

trong những ưu tiên trong các kế hoạch phát triển kinh tế, từ đó kích thích đầu tư 

trong nước và thu hút vốn FDI. Hơn nữa, giao thông cũng là lĩnh vực thường kèm 

điều kiện để mang lại lợi ích cho Hàn Quốc. Các tuyến đường Hàn Quốc viện trợ đều 

ở những vùng thuận lợi cho đầu tư và thương mại của Hàn Quốc. Chính vì vậy, cơ sở 

hạ tầng kinh tế luôn là lĩnh vực thu hút ODA từ Hàn Quốc trong gần ba thập kỉ qua. 

Có thể thấy rằng, việc ký kết cũng như nâng tầm mối quan hệ ĐTCL đã tạo 

tiền đề cho Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, phát triển quan hệ hợp tác kinh 

tế giữa hai nước. Cụ thể, trong nội dung quan hệ ĐTCL, hai chính phủ đã thống nhất 

thúc đẩy ODA, Việt Nam cam kết phát triển cơ chế kinh tế thị trường thông qua việc 

thực hiện chính sách cải cách - mở cửa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Về phía 

Hàn Quốc, nước này cam kết khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào 

Việt Nam, đề nghị mở rộng các lĩnh vực khai thác, đầu tư để các doanh nghiệp có 

nhiều cơ hội phát triển cụ thể trên lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, xây dựng 
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cơ sở hạ tầng…Sau khi Việt Nam, Hàn Quốc thiết lập quan hệ ĐTCL, ODA từ Hàn 

Quốc vào Việt Nam tăng cả về số lượng, chất lượng cũng như hiệu quả cho thấy tác 

động tích cực của quan hệ song phương.  

Theo một số lý thuyết về quan hệ quốc tế như của nghĩa tự do, chủ nghĩa hiện 

thực, chủ nghĩa kiến tạo hay chủ nghĩa Mac-Lenin… thì mở rộng quan hệ đối ngoại, 

tăng cường hợp tác là một điều tất yếu trong đó kinh tế sẽ là trụ cột trong quan hệ 

song phương. Trong các mục tiêu khi Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập quan hệ ĐTCL, 

hợp tác kinh tế cũng chiếm vai trò chủ đạo. Xét tình hình thực tế sau hơn 10 năm thiết 

lập quan hệ ĐTCL, Việt Nam và Hàn quốc đã hoàn toàn đạt được các mục tiêu chung 

trong lĩnh vực kinh tế, từ đẩy mạnh quan hệ thương mại song phương đến tăng cường 

đầu tư hay viện trợ nước ngoài. Điều này cho thấy việc Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập 

quan hệ ĐTCL không chỉ trên danh nghĩa hay mang tính hình thức mà còn mang lại 

hiệu quả thực tế cao, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, tương xứng với kì vọng của 

lãnh đạo hai nước.  

Tiểu kết chương 3 

Theo tuyên bố chung về "Ðối tác hợp tác chiến lược" vì hòa bình, ổn định và 

phát triển của Việt Nam – Hàn Quốc, hai nước đã cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ thương 

mại song phương và nỗ lực hợp tác vì sự cân bằng cán cân thương mại; cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh 

doanh lâu dài tại Việt Nam cũng như khuyến khích mở rộng các lĩnh vực đầu tư; tăng 

cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, phát triển 

nguồn nhân lực, việc làm, chính sách môi trường, phát triển nông thôn và an ninh 

năng lượng. Tất cả những mục tiêu trên đều được chính phủ hai nước hoàn thành với 

kết quả vượt trên cả kì vọng. Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác kinh tế 

quan trọng nhất của Việt Nam, nhiều năm giữ vị trí là nhà đầu tư FDI lớn nhất.  

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Hàn Quốc liên tục tăng 

trưởng mạnh với tốc độ nhanh. Mặc dù cán cân thương mại vẫn nghiêng về phía Hàn 

Quốc, nhưng nguyên nhân là do nhập khẩu tư liệu sản xuất của doanh nghiệp Hàn 

Quốc, từ đó cũng mang lại cho nền kinh tế Việt Nam những yếu tố tích cực như tạo 
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việc làm, tạo sản phẩm xuất khẩu, đóng góp vào giá trị xuất khẩu, nâng cao trình độ 

công nghệ….hay giúp Việt Nam giảm bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Vì 

thế, nhìn chung tình trạng nhập siêu trên đây cũng không ảnh hưởng quá tiêu cực đến 

quan hệ thương mại song phương. Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam đã dần 

chuyển dịch, từ xuất khẩu nguyên liệu thô; nông lâm thủy sản sơ chế và hàng hóa có 

giá trị gia tăng thấp sang cơ cấu xuất khẩu nhóm hàng điện tử, cơ khí chế tạo, nông 

lâm thủy sản chế biến sâu và hàng tiêu dùng giá trị gia tăng cao.  

Lĩnh vực đầu tư cũng được cải thiện rõ rệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ 

ĐTCL. Tính đến hết năm 2020, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt 

Nam cả về quy mô vốn, số dự án và địa bàn đầu tư với sự hiện diện của nhiều tập 

đoàn xuyên quốc giá. FDI của Hàn Quốc tăng nhanh trong các lĩnh vực đầu tư vào 

công nghiệp nặng, điện tử, vận tải, bất động sản, khách sạn, nhà hàng…giúp thúc đẩy 

các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam phát triển; bổ sung nguồn vốn cho đầu tư 

phát triển ngành nông nghiệp và đa dạng hóa sản phẩm; thay đổi các phương thức sản 

xuất truyền thống thông qua áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao giá 

trị gia tăng góp phần tăng tính cạnh tranh của hàng hóa; tạo công ăn việc làm và nâng 

cao thu nhập cho người lao động. 

ODA của Hàn Quốc đã đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội Việt 

Nam sau khi hai nước thiết lập quan hệ ĐTCL. Tốc độ tăng trưởng ODA ổn định vào 

các lĩnh vực đầu tư truyền thống kèm với những hỗ trợ kỹ thuật giúp cải thiện chất 

lượng cuộc sống và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Việt Nam. Viện trợ cho 

Việt Nam chiếm 20% tổng số viện trợ của Hàn Quốc cho các nước và chính phủ Hàn 

Quốc khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc cung 

cấp hỗ trợ phát triển. 

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế trong quan hệ kinh tế như vấn đề nhập siêu 

của Việt Nam, hiện tượng trốn thuế của một số các doanh nghiệp Hàn Quốc hay tham 

nhũng trong quá trình tiếp nhận ODA nhưng chính phủ cũng đã đưa ra những giải 

pháp để khắc phục. Bên cạnh các tác động khách quan và chủ quan khác như các hiệp 

định tự do thương mại, tiến bộ khoa học công nghệ hoặc những thay đổi trong bối 
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cảnh kinh tế của thế giới và trong khu vực, thì việc thiết lập quan hệ ĐTCL Việt Nam 

– Hàn Quốc đã mang lại nhiều tác động tích cực đối với nhiều lĩnh vực kinh tế của 

Việt Nam, giúp củng cố và thắt chặt mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia trong 

tương lai gần.  

 



128 

 

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT, DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VỀ QUAN HỆ VIỆT 

NAM-HÀN QUỐC VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM 

4.1. Nhận xét quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc trong lĩnh vực kinh 

tế (2009-2020) 

4.1.1. Ảnh hưởng của hợp tác kinh tế đến quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-

Hàn Quốc 

Xuất phát từ nhu cầu chủ quan của hai nước và các điều kiện khách quan từ 

khu vực và thế giới, Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ ngoại giao lên thành 

đối tác chiến lược vào năm 2009. Điều này cho thấy thiện chí của lãnh đạo hai nước 

khi nâng tầm quan hệ, trở thành đối tác với mức độ tin tưởng cao. Dựa trên quan điểm 

tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ lẫn nhau nhằm tạo ra một môi trường hòa bình, 

ổn định để phát triển kinh tế, Việt Nam và Hàn Quốc đều nhất trí về các kế hoạch hợp 

tác trên nhiều lĩnh vực. Không chỉ trở thành ĐTCL trong phạm vi chính trị, quan hệ 

Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua đã đạt nhiều thành quả thiết thực trên các lĩnh vực, 

trong đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, là điểm sáng trong hợp tác hai 

nước. Hợp tác mang lại lợi ích kinh tế cho cả Việt Nam và Hàn Quốc, từ đó cũng có 

tác động tích cực đến quan hệ an ninh chính trị, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ 

và những lĩnh vực khác. Sự tăng trưởng mạnh của thương mại song phương và đầu 

tư trực tiếp từ Hàn Quốc vào Việt Nam là tiền đề thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia 

trên nhiều lĩnh vực, xuất phát từ chủ trương của lãnh đạo và nhu cầu của các doanh 

nghiệp cũng như nhân dân hai nước. Có thể thấy rằng quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn 

Quốc trong lĩnh vực kinh tế rất thực chất và mang nhiều đặc điểm của các lý thuyết 

quan hệ quốc tế như tính tương đồng về tư tưởng văn hóa thúc đẩy hợp tác; chủ trương 

mở rộng, tăng cường đối ngoại thúc đẩy hợp tác; các quốc gia tầm trung muốn phát 

triển kinh tế thường có xu hướng hợp tác lẫn nhau.  

4.1.1.1. Hợp tác an ninh-chính trị 

 Hợp tác kinh tế tạo sự hiểu biết, sự gắn kết và ràng buộc lẫn nhau về lợi ích 

kinh tế, đầu tư, thương mại, hạn chế nguy cơ xung đột và giúp nâng cao hiệu quả hợp 

tác song phương. Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn 
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lãnh đạo cấp cao chính thức, đồng thời nỗ lực thu xếp tiếp xúc song phương bên lề 

các hội nghị đa phương. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hơn nữa giao lưu giữa các 

Bộ, ngành thuộc Chính phủ, các địa phương và Quốc hội hai nước. Đã có rất  nhiều 

chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cao cấp của hai nước với nhau, từ Bộ trưởng đến 

Thủ tướng, Chủ tịch nước, Tổng thống ở Việt Nam. Thậm chí còn có không ít lần các 

lãnh đạo cao cấp đã tiếp xúc, gặp gỡ, làm việc với đại diện các doanh nghiệp Hàn 

Quốc. Điều đó cho thấy hai bên đã giành cho nhau những quan tâm thực sự, có hiệu 

quả.  

Hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc đã có những bước phát triển trên 

nhiều lĩnh vực, như trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại chính sách quốc phòng, hợp tác 

đào tạo, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Năm 2019, hai nước đã tổ chức 

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 8. Chính phủ và Bộ 

Quốc phòng Việt Nam khẳng định luôn coi trọng quan hệ ĐTCL giữa hai nước, coi 

đây là tiền đề thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương không ngừng mở 

rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả, thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Các hoạt 

động tiếp xúc cấp cao được duy trì và có bước đột phá mới; hai bên đã ký Tuyên bố 

Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2030 làm cơ sở để triển khai các nội 

dung hợp tác quan trọng. Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao thành quả của Chính 

phủ, vai trò của Quân đội Hàn Quốc trong việc phòng, chống dịch Cocid-19, cũng 

như tinh thần hợp tác quốc tế của Hàn Quốc về chia sẻ thông tin, kinh nghiệm ứng 

phó với dịch bệnh, hỗ trợ quốc tế đối với các quốc gia gặp khó khăn, trong đó có Việt 

Nam. 

Trong thời gian tới, hai bên cam kết sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa 

thuận hợp tác quốc phòng đã ký kết; tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác về công nghiệp 

quốc phòng, giao lưu sĩ quan trẻ, trao đổi kinh nghiệm, tham gia lực lượng gìn giữ 

hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời thống nhất thúc đẩy một số nội dung hợp tác mới, 

phù hợp với khả năng của mỗi bên như an ninh mạng, giao lưu văn hóa - văn nghệ, 

hỗ trợ đào tạo thể dục, thể thao trong quân đội. Liên quan đến an ninh, quốc phòng, 

Hàn Quốc ủng hộ lập trường của ASEAN về vấn đề Biển Đông, hoan nghênh ASEAN 
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phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin ở khu vực, xây 

dựng một bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với 

luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Hàn 

Quốc kỳ vọng Trung Quốc và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nỗ 

lực giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, đạt được tiến triển trong quá trình đàm 

phán về quy tắc hành động chung trên Biển Đông. Đối với Việt Nam, báo chí Hàn 

Quốc đã có những bài viết phân tích xác đáng những gì Việt Nam có thể làm, trước 

những diễn biến ngày càng căng thẳng ở Biển Đông trong thời gian qua và đề xuất 

về những gì Việt Nam có thể làm trong thời gian tới.  

Năm 2020, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug chọn Việt Nam 

là nước châu Á đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức, cho thấy sự coi trọng đặc biệt 

đối với Việt Nam và quan hệ hai nước. Quốc hội Việt Nam - Hàn Quốc đã có sự hợp 

tác tốt đẹp để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển quan hệ ĐTCL với Hàn Quốc. Thông qua 

kênh ngoại giao nghị viện hai nước đã góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, giao 

lưu nhân dân, mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, cùng nhau chia 

sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm vì hòa bình, hợp tác, phát 

triển ở khu vực, trên thế giới. Việt Nam và Hàn Quốc đang triển khai hợp tác theo 

nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký tháng 7-2013 và luôn duy trì tốt 

việc trao đổi đoàn các cấp [139]. 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hai nước vẫn tiếp tục duy trì giao lưu, tiếp 

xúc cấp cao, các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp. Nhằm nâng cao quan 

hệ hợp tác và đối thoại trong các lĩnh vực ngoại giao-an ninh-quốc phòng, hai bên 

thỏa thuận thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại 

giao với sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan. Lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục được 

tăng cường quan hệ hợp tác quân sự, kể cả giao lưu công nghiệp quốc phòng phục vụ 

cho phát triển kinh tế.  

4.1.1.2. Hợp tác văn hóa-xã hội 

Hợp tác kinh tế càng phát triển thì nhu cầu giao lưu văn hóa càng tăng mạnh. 

Hai bên thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, 
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thanh thiếu niên, nghệ thuật, phát thanh-truyền hình, thể thao nhằm nâng cao sự hiểu 

biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và nhất trí cho rằng, sự giao lưu nhân sự giữa 

hai nước, đặc biệt là thanh thiếu niên, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của 

quan hệ hướng tới tương lai giữa hai nước. Hai bên thỏa thuận sẽ xem xét các biện 

pháp cụ thể nhằm làm sống động hơn nữa hoạt động giao lưu thanh thiếu niên tăng 

cường hơn nữa giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Giao lưu nhân dân 

giữa hai quốc gia vô cùng nhộn nhịp với gần 200.000 công dân mỗi nước sinh sống, 

học tập và làm việc tại nước kia [139]. Nhiều địa phương đã ký kết các văn bản hợp 

tác thể hiện tình hữu nghị và đang duy trì mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp. Cộng 

đồng đông đảo này của mỗi bên đã góp phần làm cho nhân dân của mỗi nước hiểu về 

nhau ngày càng sâu sắc và đầy đủ hơn. Ở Việt Nam, không thiếu những khu chung 

cư cao cấp, trong đó người thuê nhà đa số là Hàn Quốc, đến mức các thông báo ở các 

bảng tin, trong các thang máy ngoài tiếng Việt và tiếng Anh là tiếng Hàn. Năm 2019, 

Việt Nam là quốc gia có số du học sinh tại Hàn Quốc lớn thứ hai với 37.426 sinh 

viên, chỉ đứng sau Trung Quốc. Trong số hơn 160.165 sinh viên nước ngoài đang 

theo học các chương trình giáo dục bậc đại học tại Hàn Quốc, sinh viên Việt Nam 

chiếm 23,4%, tăng gấp 14 lần so với năm 2009 [55]. 

Trong 2 năm 2019-2020, đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn thế giới, trong đó 

có quan hệ giữa các nước. Trong bối cảnh đó, dưới ảnh hưởng của quan hệ ĐTCL, 

Việt Nam và Hàn Quốc đã có những hỗ trợ nhau rất đáng kể. Đầu năm 2020, hai bên 

đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cùng 

các vấn đề được hai bên quan tâm. Ngày 23/6/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc 

đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt 

Nam, hai bên đã thống nhất cùng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, sản xuất và hỗ trợ Việt 

Nam tiếp cận nguồn vắc xin Covid-19 để sớm đẩy lùi dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi 

kinh tế, đưa giao lưu nhân dân hai nước trở lại bình thường. Trong dịp này, hai nước 

đã Bản ghi nhớ về Chương trình ứng phó Covid-19 giữa Viện vệ sinh dịch tễ trung 

ương Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc. Tiếp theo đó, ngày 22/7/2021, 

Thủ tướng Việt Nam đã điện đàm với Thủ tướng Hàn Quốc. Việt Nam đã đề nghị 
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Hàn Quốc tục hỗ trợ vaccine qua cơ chế COVAX, theo các hợp đồng đã ký kết trong 

thời gian nhanh nhất; phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu và sớm chuyển giao công nghệ 

vaccine phòng ngừa Covid-19 nhanh nhất, hiệu quả nhất [166]. Hàn Quốc đã đánh 

giá cao chiến lược vaccine của Việt Nam, hoan nghênh, nhất trí cao với các đề xuất 

của Việt Nam trong hợp tác về vaccine và sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Hàn 

Quốc, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt 

Nam trong vấn đề này. 

Về hỗ trợ vật chất, ngay từ khi có dịch bệnh Covid-19, chính phủ Hàn Quốc 

thông qua đại diện KOICA đã triển khai các dự án ủng hộ Việt Nam. Cụ thể, KOICA 

đã tài trợ 40 máy đo thân nhiệt từ xa tại 10 sân bay quốc tế cho Bộ Y tế Việt Nam. 

Đây là loại máy tối tân nhất, độ phân giải hình ảnh cao, phát hiện nhanh những người 

có thân nhiệt cao ngay khi cách xa camera 10 mét. Đồng thời, KOICA sẽ tổ chức các 

chương trình tăng cường năng lực cho các chuyên gia y tế và cán bộ kiểm dịch của 

Việt Nam. Tổng giá trị gói viện trợ không hoàn lại của KOICA khoảng 1 triệu USD. 

Cùng với dự án trên, Chính phủ Hàn Quốc đã viện trợ không hoàn lại 2,5 triệu USD để 

cung cấp bơm kim tiêm và hộp an toàn hỗ trợ chính phủ Việt Nam triển khai chương 

trình tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19. Cùng với chính phủ Hàn Quốc, các 

tập đoàn, Hiệp hội của Hàn Quốc cũng đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều, như Tập đoàn 

Panko (Hàn Quốc) đã hỗ trợ Việt Nam 1 triệu USD cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; Hội Hàn kiều tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 100 triệu đồng, 1.000 

bộ đồ bảo hộ và 10.000 khẩu trang y tế cho thành phố để phòng chống dịch. Các 

doanh nghiệp Hàn Quốc cũng hỗ trợ các vật dụng y tế cho Thành phố Hồ Chí Minh 

và các tỉnh thành phía nam, đồng thời quyên góp hơn 180 tỉ đồng cho Chính phủ Việt 

Nam [166]. 

Có thể nói, quan hệ kinh tế tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc có ảnh hưởng 

rất tích cực đến việc thắt chặt quan hệ trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. Trong lúc quốc 

gia nào cũng đang phải căng mình để đối phó với dịch bệnh, mà nước này vẫn hỗ trợ, 

giúp đỡ nước kia, thì sự giúp đỡ đó, rộng hơn là quan hệ hai bên phải là rất tốt, phải 

có cơ sở và triển vọng rất tích cực. Người dân hai quốc gia cũng có nhiều điểm chung 
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về cả văn hóa và xã hội. Bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây nhất của Hàn Quốc 

với tựa đề “Trò chơi Con mực” được phát trên Netflix là một minh chứng hoàn hảo, 

mô tả sự hợp tác về văn hóa giữa hai quốc gia. Đội phụ trách hiệu ứng hình ảnh cho 

bộ phim đến từ Việt Nam đã góp phần tạo nên sự thành công cho bộ phim. Đội tuyển 

bóng đá quốc gia Việt Nam là một minh chứng khác. Nhờ sự chung sức giữa HLV 

trưởng Park Hang Seo và từng thành viên của đội tuyển, ĐTBĐ Quốc gia Việt Nam 

lần đầu tiên đã lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup [14]. 

4.1.1.3. Hợp tác trên các lĩnh vực khác 

Hợp tác phát triển và khoa học - kỹ thuật 

Hợp tác kinh tế có tác động trực tiếp đến hợp tác phát triển và khoa học - kỹ 

thuật giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sau khi hai nước thiết lập quan hệ ĐTCL với 

nhiều thành tựu kinh tế nổi bật thì chính phủ Hàn Quốc cũng tích cực tăng cường hỗ 

trợ Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (gọi tắt là 

V.KIST) được thành lập vào năm 2015 tại Hòa Lạc từ 35 triệu USD từ vốn ODA 

không hoàn lại của Hàn Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam khoảng 730 tỷ đồng 

[153]. Viện V.KIST là một tổ chức nghiên cứu khoa học ứng dụng đa ngành, với một 

đội ngũ cán bộ đạt trình độ quốc tế, có hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại; hoạt 

động theo cơ chế tự chủ cao. Thông qua viện, Việt Nam sẽ học tập kinh nghiệm của 

Hàn Quốc trong việc xây dựng và phát triển viện khoa học tiên tiến. 

Năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết Thỏa thuận đồng tài trợ các 

đề tài hợp tác nghiên cứu chung giai đoạn 2019-2022 với Bộ trưởng Bộ Khoa học, 

Công nghệ thông tin và Truyền thông Choi Kiyoung. Tại buổi hội đàm song phương, 

hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác đã được Chính phủ hai 

nước ký kết, trong đó tập trung vào các nội dung: (i)  xây dựng chương trình hợp tác 

nghiên cứu về công nghệ khí hậu; (ii) chương trình nghiên cứu công nghệ cốt lõi của 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (iii) hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển 

giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc; (iv) xây dựng trung tâm liên kết các 

Phòng thí nghiệm giữa Việt Nam và Hàn Quốc đặt tại thành phố Daejeon của Hàn 
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Quốc; (v) tiếp tục hỗ trợ cho các dự án ODA mà Bộ Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam đã đề xuất. Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ Dự án ODA V-KIST giai đoạn II với nhiều 

nhận định tích cực đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. Cũng trong 

chuỗi sự kiện này, dự án sản xuất công nghệ cao quy mô lớn trong lĩnh vực hàng 

không tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã được trao cho Công ty Hanwha Aerospace 

Co., Ltd (Hàn Quốc), khẳng định thiện chí và kì vọng của Việt Nam trong việc hợp 

tác với Hàn Quốc [150].   

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng có rất nhiều nỗ lực giúp Việt Nam nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho phát triển kinh tế. Giai đoạn 2008-2016, Hàn 

Quốc đã tài trợ cho dự án thành lập 5 trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc 

nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao. Về liên kết đào tạo, một số 

trường đại học của Hàn Quốc và Việt Nam đã thực hiện “Quy chế công nhận điểm 

học lẫn nhau”, điển hình là Trường Đại học Ngoại ngữ Pusan với Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh thực hiện quy chế “Double degree”(bằng học 

liên kết), sinh viên học 2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại Hàn Quốc đã tạo nhiều thuận 

lợi cho sinh viên trong việc học tập, nghiên cứu [163]. Nhiều đơn vị nghiên cứu về 

Hàn Quốc như: Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Viện Đông Bắc Á-Viện Hàn lâm 

Khoa học Xã hội Việt Nam; bộ môn Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh được thành lập nhằm đẩy mạnh các hoạt động 

nghiên cứu, giới thiệu về đất nước, lịch sử con người, kinh tế, chính trị, văn hóa – xã 

hội, ngôn ngữ, quan hệ quốc tế của Hàn Quốc để phục vụ nhu cầu hiểu biết của người 

dân Việt Nam; đồng thời, hàng loạt cơ sở giáo dục như Đại học Ngoại ngữ Pusan, 

Đại học Công nghiệp Chung Nam, Đại học chuyên ngữ Sung Sim, Đại học Liên hiệp 

châu Á… đã thành lập khoa đào tạo tiếng Việt tại Hàn Quốc.  

Hàn Quốc cũng thiết lập các quỹ học bổng, hỗ trợ đào tạo để thúc đẩy hoạt 

động hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia. Thông qua đó, sinh viên Việt Nam được tiếp 

cận với một trong những môi trường giáo dục tiên tiến của thế giới, góp phần vào 

việc xây dựng hệ thống giáo dục Việt Nam tốt hơn. Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt 

Nam của Viện Phát triển Giáo dục Quốc tế Hàn Quốc đóng góp vào việc duy trì và 
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phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia trong tương lai. Trong việc trao 

đổi học bổng, không chỉ có Chính phủ, các tổ chức hữu nghị về giúp đỡ giáo dục Việt 

Nam mà còn có các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, như: Công ty Điện tử Samsung, 

Công ty Xây dựng Booyoung. Học bổng GKS cũng góp phần thúc đẩy mối quan hệ 

tốt đẹp giữa Hàn Quốc và khối các nước ASEAN. Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc 

(KOICA) và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) đóng vai trò quan trọng trong hợp 

tác hỗ trợ đào tạo. Bên cạnh việc cử các chuyên gia sang Việt Nam dạy tiếng Hàn, 

KOICA và KF đã hỗ trợ kinh phí cho khoảng 2.300 cán bộ thuộc các lĩnh vực khác 

nhau của Việt Nam sang Hàn Quốc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Bên cạnh 

đó, hằng năm, KOICA cử 6 – 10 chuyên gia tình nguyện sang công tác theo yêu cầu 

của các cơ sở giáo dục Việt Nam, chủ yếu là các chuyên gia dạy tiếng Hàn hay ngành 

Hàn Quốc học [55].  

Hợp tác về du lịch 

Hàn Quốc đang là thị trường đối tác du lịch lớn thứ hai của Việt Nam. Trước 

khi có dịch COVID-19, mỗi tháng có gần 2.000 chuyến bay kết nối các tỉnh, thành 

giữa hai nước. Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch giữa hai nước được 

tạo cơ hội hợp tác, hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch tại nước bạn. Từ những nền tảng 

đó, du lịch song phương giữa hai nước đã liên tục tăng trưởng mạnh mẽ và đạt được 

những kết quả đáng ghi nhận. Tháng 12/2018, Hàn Quốc đã chính thức nới lỏng chính 

sách thị thực cho du khách Việt Nam, khi người dân có hộ khẩu cư trú ở 3 thành phố 

Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cấp thị thực nhiều lần với thời 

hạn 5 năm (thời hạn cư trú dưới 30 ngày). Trong giai đoạn từ năm 2008 tới năm 2014, 

lượng du khách từ Hàn Quốc sang Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn giai 

đoạn trước. Từ năm 2008 tới 2018, lượng du khách từ Hàn Quốc tới Việt Nam đã 

tăng gần 190%, tương đương với gần 400.000 lượt khách [47]. Trong những năm tiếp 

theo (từ 2010 đến 2014), lượng du khách Hàn Quốc tới Việt Nam quay trở lại đà tăng 

trưởng với tốc độ ổn định. Để giải quyết các vấn đề cản trở du lịch, dưới sự chỉ đạo 

của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai chương trình “Ấn 

tượng Việt Nam” vào năm 2009-2010, nhằm mục tiêu phát triển du lịch. Một số nội 
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dung chính có thể kể đến của chương trình là giảm 50% thuế giá trị gia tăng cho 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, kéo dài thời hạn miễn lệ phí thị thực 

cho khách du lịch, hỗ trợ triển khai các chương trình giảm giá vé máy bay và chương 

trình du lịch cho du khách. Qua chương trình, số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt 

động trong ngành du lịch đã tăng lên, các hoạt động nhằm thu hút khách du lịch của 

các doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh. Đồng thời, nhờ các chính sách nới lỏng thị 

thực và giảm giá, khách du lịch đã đến Việt Nam nhiều hơn. Cùng với “Ấn tượng 

Việt Nam ”, một số chương trình kích cầu du lịch mới được triển khai nhân dịp đại lễ 

“1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”. Trong tháng 8 và 9 năm 2010, hãng hàng không 

Vietnam Airlines đã giảm đến 85% giá vé hai chiều cho tuyến bay Việt Nam – Hàn 

Quốc. Nhờ những chương trình giảm giá, chi phí cho chuyến du lịch Việt Nam đã rẻ 

hơn tương đối so với các địa điểm khác trong khu vực. Chính vì vậy, năm 2010, lượng 

khách Hàn Quốc sang Việt Nam đã tăng 37,7% so với năm 2009, đưa Hàn Quốc 

thành thị trường khách du lịch đứng thứ 2 của Việt Nam. Trong giai đoạn này, rất 

nhiều hội thảo du lịch được tổ chức giữa 2 bên, nhằm tìm ra giải pháp thúc đẩy tăng 

trưởng du lịch hơn nữa như Lễ hội Du lịch – Văn hóa Việt Nam tại thành phố 

Changwon và Seoul vào năm 2012, lễ hội văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tại Hàn 

Quốc năm 2013, lễ hội Du lịch – Văn hóa Việt Nam tại Seoul, Gwangju, Busan vào 

năm 2014….Những chương trình trao đổi văn hóa đã góp phần quảng bá hình ảnh 

Việt Nam tới người dân Hàn Quốc, hỗ trợ thu hút khách du lịch. Tốc độ tăng trưởng 

trung bình lượng khách du lịch trong giai đoạn này đạt mức 14,7%/năm [105]. 

Giai đoạn 2015 – 2019 được coi là thời điểm bùng nổ của ngành du lịch Việt 

Nam trong việc thu hút khách du lịch từ Hàn Quốc. So với giai đoạn trước, lượng 

khách du lịch Hàn Quốc trong giai đoạn này đã tăng trung bình lên tới 46,48%. Từ 

năm 2015 tới 2019, lượng du khách Hàn tới Việt Nam đã tăng hơn 210%. Trong năm 

2020, khách du lịch Hàn Quốc sang Việt Nam đứng thứ 2 chỉ sau Trung Quốc [162]. 

Lượng khách du lịch không chỉ tăng mạnh ở chiều Hàn Quốc đến Việt Nam mà còn 

ở chiều Việt Nam sang Hàn Quốc. Mức tăng trưởng lượng khách từ phía Việt Nam 

sang Hàn Quốc mạnh hơn giai đoạn trước rất nhiều. Mức tăng trưởng trung bình 
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lượng khách du lịch trong giai đoạn 2015 – 2019 lên tới mức 41,5%/năm và gấp 

khoảng 4 lần trong vòng 4 năm, lập kỷ lục về mức tăng trưởng cao nhất kể từ khi Việt 

Nam – Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong năm 2019, hơn 550.000 khách 

du lịch Việt Nam đã tới Hàn Quốc, tăng khoảng 24% so với năm 2018 [162]. Việt 

Nam tiếp tục giữ vị trí là thị trường có mức tăng trưởng số lượng khách cao nhất đối 

với ngành du lịch Hàn Quốc. Hợp tác kinh tế có tác động rất tích cực đến tăng cường 

giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai quốc gia. 

Hợp tác tư pháp-lãnh sự 

Sau khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ĐTCL, những thành quả 

trong hợp tác kinh tế thúc đẩy chính phủ hai nước mở rộng quan hệ hợp tác lãnh sự 

để đáp ứng sự gia tăng về giao lưu con người giữa hai nước. Ngoài việc phê chuẩn 

Hiệp định chuyển giao người đã bị kết án phạt tù có hiệu lực từ năm 2010, lãnh đạo 

hai bên cũng mong muốn thúc đẩy ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực 

dân sự nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống tương trợ tư pháp giữa hai nước. Hai bên 

nhất trí tiếp tục quan tâm xem xét các biện pháp đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho 

công dân của nhau. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, hai bên cam 

kết tiếp tục quan tâm đến việc hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng 

người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. 

Hợp tác trao đổi lao động  

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên cử lao động sang Hàn Quốc, với 

56 người đầu tiên tham gia xuất khẩu lao động vào năm 1992 [34]. Đây là hoạt động 

xuất khẩu lao động đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc, đặt nền móng cho hợp tác 

lao động Việt Nam – Hàn Quốc sau này. Tháng 11/1993, Chính phủ Hàn Quốc đã 

triển khai chương trình “Tu nghiệp sinh công nghiệp” (ITS) để giúp đỡ các doanh 

nghiệp vấn đề thiếu hụt nhân lực. Theo chương trình này, Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận 

lao động nhập cư từ 14 quốc gia (trong đó có Việt Nam) thông qua hợp đồng giữa 

các công ty xuất khẩu lao động và Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ tại Hàn Quốc 

(KFSB). Chương trình này đã giải quyết được tình trạng thiếu lao động ở các ngành 

công nghiệp nguy hiểm, độc hại, các vùng nông thôn hẻo lánh có mức lương thấp mà 
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người lao động nước sở tại không muốn làm. Dù trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt 

về lao động, nhưng Việt Nam vẫn xây dựng được thị trường lao động đa dạng phong 

phú, hàng năm đưa được số lao động ra nước ngoài làm việc càng nhiều. Từ 56 người 

Việt Nam đầu tiên sang Hàn Quốc làm việc vào năm 1992, đến năm 1996, số người 

Việt Nam sang lao động tại Hàn Quốc lên đến 9.333 người [34]. Đặc biệt, từ năm 

2004, khi Việt Nam và Hàn Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác lao động theo Chương 

trình cấp phép EPS, số lượng lao động Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc làm 

việc được tăng lên nhiều. Ngoài chương trình EPS (người lao động mang visa E-9), 

Hàn Quốc còn nhập khẩu thuyền viên từ Việt Nam, theo chương trình thuyền viên 

tàu cá gần bờ (người lao động mang visa E-10) qua các công ty xuất khẩu lao động 

Việt Nam, người lao động kỹ năng cao theo Chương trình Thẻ vàng (người lao động 

mang visa E-7) qua các công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc ở Việt Nam. Riêng năm 

2019, số lượng lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS là hơn 7000 

người [55]. Xuất khẩu lao động Việt Nam sang Hàn Quốc ngày càng được cải thiện 

về chất lượng và số lượng. Quan hệ kinh tế song phương phát triển cũng phần nào 

tăng cường việc trao đổi lao động, tạo công ăn việc làm cho một số các thành phần 

người lao động Việt Nam. 

Hợp tác khu vực và trên các diễn đàn quốc tế 

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam – Hàn Quốc có tác động tích cực đến hợp tác 

khu vực và trên các diễn đàn quốc tế do cả hai nước đều muốn tăng cường vai trò của 

mình trong khu vực. Nguyên thủ hai nước nhấn mạnh việc phi hạt nhân bán đảo Triều 

Tiên thông qua giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên có vai trò rất quan 

trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 

đồng thời bày tỏ ủng hộ hoàn toàn việc sớm mở lại đàm phán sáu bên [134]. Hai bên 

nhất trí hợp tác chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác khu vực như ASEAN - Hàn Quốc, 

ASEAN+3, ARF, EAS và APEC. Hàn Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ 

ASEAN xây dựng Cộng đồng, tạo cơ sở và nền tảng vững chắc cho việc xây dựng 

cộng đồng Ðông Á trong tương lai. Hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới, 

khu vực và những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, nhằm tăng cường sự 
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hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai bên cho rằng, những kết quả hợp tác trong thời gian 

qua là rất tốt. Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế 

hợp tác an ninh đa phương, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực 

và thế giới. Hàn Quốc cam kết ủng hộ Việt Nam trong công tác chuẩn bị và tổ chức 

sự kiện quốc phòng - quân sự trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị 

Chủ tịch ASEAN. Hai bên thống nhất khẳng định vai trò quan trọng của Liên hợp 

quốc trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu như hòa bình và an ninh quốc tế, phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố, cướp biển, ma 

túy, phát triển, nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, trong đó có 

Liên hợp quốc. Hàn Quốc đánh giá cao Việt Nam với tư cách là Ủy viên không thường 

trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009; tổ chức thành công Hội 

nghị Diễn đàn kinh tế Ðông Á năm 2010 và phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn 

cấp cao về hiệu quả viện trợ năm 2011 và Expo quốc tế Yeo-su năm 2012 tại Hàn 

Quốc; hoạt động tích cực, hiệu quả và trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị Ủy 

viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021; Chủ 

tịch luân phiên ASEAN 2020; đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng định Mỹ - Triều 

Tiên lần thứ hai thành công [139]. Hàn Quốc khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ 

với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và liên nghị viện quốc tế vì nền hòa bình, 

ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Như vậy, không chỉ 

về kinh tế, mà Việt Nam và Hàn Quốc còn nhiều vấn đề có thể và cần hợp tác với 

nhau. Điều này sẽ làm cho quan hệ ĐTCL được củng cố, phát huy vai trò trong bối 

cảnh thế giới và khu vực còn nhiều phức tạp.  

Dựa trên cơ sở lý luận về ĐTCL (ở Chương 2) thì quan hệ Việt Nam-Hàn 

Quốc mang đầy đủ đặc điểm của ĐTCL. Có thể thấy quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn 

Quốc đã mang lại ảnh hưởng tích cực đến kinh tế, từ đó thúc đẩy hợp tác song phương 

trên các lĩnh vực khác như an ninh chính trị, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, 

lãnh sự…Trong các lĩnh vực này, hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực văn hóa 

xã hội có nhiều thành tựu đáng kể nhất. Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ trao đổi 

văn hóa thông thường mà còn có những kế hoạch hợp tác dài hạn nhằm thúc đẩy trao 
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đổi văn hóa, lao động cũng như phát triển du lịch. Ngoài sự nỗ lực của chính phủ hai 

bên, các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng vai trò rất quan trọng đối với quá trình quảng 

bá văn hóa Hàn Quốc đến Việt Nam. Chính nhờ sự phổ biến của phim ảnh, âm nhạc 

và ẩm thực mà người dân Việt Nam dần có nhu cầu ngày càng tăng với hàng hóa và 

các dịch vụ của Hàn Quốc. Hợp tác kinh tế có tác động tích cực đến hợp tác về văn 

hóa xã hội nhưng chính sự lan tỏa và giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia lại là yếu 

tố tác động ngược trở lại thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư song phương. 

4.1.2. Đặc điểm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc  

4.1.2.1. Đặc điểm quan hệ trong so sánh với các đối tác chiến lược khác của Việt 

Nam 

Hàn Quốc nằm trong nhóm các ĐTCL mang lại hiệu quả thực chất nhất cho 

Việt Nam. Tính đến năm 2021, Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 17 đối tác chiến 

lược và 3 đối tác chiến lược toàn diện. Trong số các ĐTCL của Việt Nam, một số các 

quốc gia đạt hiệu quả hợp tác kinh tế cao như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Singapore. Mặc dù Trung Quốc, Liên Bang Nga và Ấn Độ là 3 quốc gia lớn trong 

khu vực và cũng là 3 ĐTCL toàn diện của Việt Nam với vai trò quan trọng trong quan 

hệ đối ngoại của Việt Nam nhưng hiệu quả hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ, 

Liên Bang Nga vẫn còn nhiều hạn chế. Trung Quốc vừa là hàng xóm thân thiết, vừa 

là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung 

Quốc không chỉ gắn chặt trong lĩnh vực kinh tế mà còn chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi 

quan hệ chính trị. Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore được coi là những đối tác 

truyền thống của Việt Nam do có quan hệ lâu đời và đã thiết lập quan hệ ngoại giao 

với Việt Nam từ những năm 50 (Trung Quốc) và 1973 (Nhật Bản và Singapore). Mối 

quan hệ Việt - Trung đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Từ năm 2004 đến 

2020, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; từ 2016 đến 

2020, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, là đối 

tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc trên thế giới [152]. Giao lưu nhân dân, hợp 

tác du lịch, văn hóa, giáo dục giữa hai nước diễn ra hết sức sôi động. Trong tương lai, 
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những thành tựu này sẽ tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát 

triển.  

Nhật Bản và Singapore là hai đối tác chiến lược mang lại hiệu quả kinh tế cao 

trong quá trình hợp tác với Việt Nam. Sau khi nâng tầm quan hệ Việt Nam – Nhật 

Bản vào năm 2009, Nhật Bản đã có những ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam. Có thể 

nêu ra những ví dụ điển hình như Nhật Bản luôn là nhà tài trợ lớn nhất, chiếm hơn 

1/3 tổng viện trợ ODA cho Việt Nam, với số vốn cam kết khoảng 30,5 tỷ USD. Nguồn 

vốn này đã có đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt 

Nam. Ngoài ra, lượng khách du lịch 2 chiều giữa Nhật Bản và Việt Nam luôn đạt 

mức cao, với con số kỷ lục vào năm 2019 [152]. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản luôn 

phát triển tốt đẹp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ Việt Nam Singapore 

kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Mặc dù 

Singapore không có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên hay dân số nhưng đây luôn là 

một trong những quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam, thậm chí có những năm 

chiếm vị trí số một về lượng vốn đầu tư mới (55). Như vậy, Hàn Quốc là một trong 

những trường hợp ngoại lệ khi là một đối tác phi truyền thống nhưng lại có được 

thành tựu hợp tác kinh tế đáng kinh ngạc với Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ 

ngoại giao năm 1992. Đây cũng là quốc gia duy nhất nằm trong nhóm các đối tác 

quan trọng của Việt Nam mặc dù không có quan hệ ngoại giao từ trước năm 1975, 

khi Việt Nam thống nhất hai miền nam bắc. Sự phát triển trong quan hệ Việt Nam-

Hàn Quốc là thực chất, đến từ nhu cầu hợp tác để cùng phát triển kinh tế của hai nước 

chứ không phụ thuộc vào yếu tố lịch sử hay chính trị. Chính vì vậy, kinh tế đóng vai 

trò vô cùng quan trọng trong quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc. 

Hàn Quốc nằm trong nhóm các quốc gia thiết lập quan hệ ĐTCL với Việt Nam 

trong tuyên bố chung giữa lãnh đạo hai nước chứ không ký kết dưới dạng hiệp định 

ĐTCL. Khi so sánh quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc với một số các đối tác khác 

chỉ có tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ chứ không ký kết hiệp định như Úc, 

New Zealand, Pháp hay Vương quốc Anh và Bắc Ireland, hiệu quả hợp tác giữa Việt 

Nam và Hàn Quốc nổi trội trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế bao gồm cả thương mại, 



142 

 

đầu tư cũng như các lĩnh vực hợp tác khác. Trong lĩnh vực thương mại, Hàn Quốc là 

đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong khi Úc là nơi có đông đảo du học 

sinh Việt Nam lại chỉ là đối tác thương mại xếp thứ 10. Các quốc gia như Pháp, Anh 

với lượng Việt kiều lớn thậm chí không có tên trong danh sách 10 đối tác thương mại 

lớn nhất của Việt Nam. Tương tự như vậy đối với lĩnh vực đầu tư, Anh chỉ xếp thứ 

15 trong các đối tác FDI lớn của Việt Nam, những quốc gia còn lại cũng không có 

tên trong danh sách 10 nhà đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam trong khi Hàn Quốc 

duy trì vị trí dẫn đầu trong nhiều năm liên tiếp. Trong hợp tác về khoa học công nghệ 

hay văn hóa xã hội Hàn Quốc cũng chiếm ưu thế tuyệt đối so với một số các quốc gia 

kể trên. 

Không chỉ vượt trội hơn các ĐTCL trong nhóm thiết lập quan hệ dựa trên 

tuyên bố chung, Hàn Quốc còn mang lại hiệu quả hợp tác kinh tế hơn hẳn một số các 

ĐTCL có ký kết hiệp định với Việt Nam như Tây Ban Nha hay Philipines. Mặc dù 

Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược thứ ba của Philippines, sau Mỹ và Nhật, vào 

tháng 11/2015 nhưng quan hệ hợp tác kinhh tế song phương giữa hai nước chưa có 

nhiều chuyển biến sau dấu mốc này. Trường hợp của Tây Ban Nha cũng gặp tình 

trạng tương tự. Tây Ban Nha là quốc gia đầu tiên tại Châu Âu ký tuyên bố thiết lập 

quan hệ ĐTCL với Việt Nam vào năm 2009, cùng năm với Hàn Quốc. Tuy nhiên, 

theo đánh giá từ nhiều phía, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư cũng như 

văn hóa - giáo dục, quốc phòng… giữa hai nước còn khiêm tốn và chưa đạt được 

nhiều thành tựu đáng kể. Mặc dù hai nước cùng thiết lập quan hệ ĐTCL với Việt 

Nam vào năm 2009 nhưng đến 2020, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Hàn 

Quốc đạt mức 66 tỷ đô, gấp gần 2,5 lần so với mức 28 tỷ đô của Tây Ban Nha [55].  

Năm 2020, kim ngạch thương mại Việt Nam-Philipines cũng chỉ dạt 5,5 tỷ đô, kém 

12 lần so với đối tác Hàn Quốc. Lĩnh vực đầu tư và hợp tác song phương còn cho 

thấy khoảng cách xa hơn giữa Hàn Quốc và hai quốc gia này vì Philipines cũng chỉ 

là nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam và Tây Ban Nha cũng chỉ xếp thứ 57 

trong tổng số các nhà đầu tư FDI vào Việt Nam. Điều này cho thấy khoảng cách giữa 

quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc so với các ĐTCL khác là tương đối lớn. Qua đó có thể 
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thấy quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc dù không được cụ thể hóa bằng hiệp định 

hay những cam kết chi tiết nhưng mang lại hiệu quả thực chất hơn nhiều đối tác khác 

không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới.   

Hàn Quốc là ĐTCL hiệu quả nhất của Việt Nam trong nhóm các quốc gia 

Châu Á. Đây là khu vực Việt Nam có quan hệ kinh tế mật thiết do lợi thế về khoảng 

cách địa lý và mối quan hệ truyền thống gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển 

khu vực. Khu vực này có đến 7/17 ĐTCL của Việt Nam trong đó nổi bật là hai đối 

tác kinh tế lớn là Singapore và Nhật Bản. Đây là hai đối tác truyền thống của Việt 

Nam với gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973). Hiệu quả hợp tác kinh tế 

của Việt Nam với 2 quốc gia này thể hiện rõ rệt ở lượng vốn FDI (Nhật Bản đứng thứ 

2 và Singapore đứng thứ 3), ODA (Nhật Bản đứng thứ nhất) và thương mại song 

phương (Nhật Bản đứng thứ 4, Singapore đứng thứ 10). Việt Nam thiết lập quan hệ 

ĐTCL với Nhật Bản vào năm 2009. Đây là nước G-7 đầu tiên nâng cấp quan hệ lên 

tầm ĐTCL, đồng thời cũng là nước G-7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường 

của Việt Nam vào năm 2011. Bên cạnh đó hợp tác phát triển trong các lĩnh vực khác 

giữa Việt Nam và hai quốc gia này mang lại nhiều tác động tích cực đến nền kinh tế 

như chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, giáo dục – đào tạo, văn hóa. Việt Nam 

luôn nhận được sự ủng hộ từ hai nước bạn trong những giai đoạn khó khăn nhất không 

chỉ về tài chính mà còn hỗ trợ về kĩ thuật, con người. Singapore và Nhật Bản cũng 

luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đây là một yếu tố quan 

trọng giúp duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài và đạt hiệu quả cao trong các lĩnh vực 

kinh tế.  

Mặc dù vậy, so sánh về khoảng thời gian Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại 

giao với Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc (1992) cho thấy tốc độ phát triển quan hệ 

giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều. Chỉ sau 30 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (sau Singapore và Nhật Bản gần 20 năm), Hàn 

Quốc đã trở thành đối tác FDI lớn nhất, đối tác thương mại đứng thứ 3 và đối tác 

ODA lớn thứ 2 của Việt Nam. Bên cạnh đó, sức ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc 

vào Việt Nam là vô cùng lớn, đặc biệt là đối với lớp trẻ. Làn sóng Hàn Quốc được 
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tiếp nhận ở Việt Nam một cách sâu rộng hơn so với các quốc gia trong cùng khu vực 

như Nhật Bản hay Trung Quốc. Có 8 con đường để Việt Nam tiếp nhận làn sóng Hàn 

Quốc, bao gồm: (1) Giáo dục – đào tạo, (2) Nghiên cứu khoa học, (3) Điện ảnh và 

phim truyền hình, (4) Âm nhạc, (5) Du lịch, (6) Du học, (7) Gia đình đa văn hóa Hàn 

– Việt, (8) Người lao động Việt Nam làm việc tại các công ty Hàn Quốc [189]. Người 

Việt Nam nhanh chóng làm quen với tiếng Hàn, thuộc tên và hâm mộ các diễn viên 

cũng như ca sĩ Hàn Quốc và lựa chọn nơi đây làm địa điểm du lịch yêu thích. Tiếng 

Hàn cùng tiếng Nhật trở thành một trong những ngôn ngữ được sinh viên lựa chọn 

học nhiều nhất chỉ sau tiếng anh. Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thí 

điểm dạy tiếng Hàn là ngoại ngữ 1 cho học sinh từ lớp 3. Tiếng Hàn trở thành 1 trong 

7 ngoại ngữ được phụ huynh lựa chọn để cho con theo học từ bậc tiểu học bên cạnh 

những ngôn ngữ phổ biến khác [160]. Thị trường lao động Hàn Quốc cũng là một cơ 

hội hấp dẫn đối với nhiều người lao động ở Việt Nam. Như vậy có thể thấy quan hệ 

ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc mặc dù mới thiết lập được hơn 10 năm nhưng thực sự 

mang lại hiệu quả trên cả những kì vọng của lãnh đạo hai nước. Hiệu quả kinh tế của 

quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc mang lại thậm chí vượt qua một số các đối tác truyền 

thống của Việt Nam và có xu hướng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới. 

4.1.2.2. Đặc điểm quan hệ dưới góc độ lý luận quan hệ quốc tế  

Thực tiễn hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc cho thấy lý thuyết về Chủ nghĩa 

tự do luôn có vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế. Trong thực tế, có thể có lúc 

nào đó, với những quốc gia nào đó, lý thuyết của Chủ nghĩa hiện thực sẽ đóng vai trò 

quan trọng, nhưng về cơ bản, hầu hết quan hệ giữa các chủ thể trên thế giới đều dựa 

vào phương thức vừa nâng cao sức mạnh, tiềm lực của mình, nhưng cũng vẫn tôn 

trọng, tạo điều kiện cho đối tác cùng mạnh lên, theo mô hình cùng thắng “win -win”.  

Nhìn rộng ra, trên thế giới, từ khu vực ASEAN đến Châu Á, cũng như các khu vực 

khác, ngày nay, các quốc gia, rộng hơn là các chủ thể quan hệ quốc tế đều quan hệ 

với nhau theo nguyên tắc phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích của nhau, bất kể 

đó là quốc gia lớn hay nhỏ. Tại Việt Nam, các loại hình quan hệ, từ đối tác, đối tác 

toàn diện, ĐTCL, rồi đến ĐTCL toàn diện đều dựa vào các nguyên tắc bình đẳng, tôn 
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trọng lẫn nhau, hai bên cùng có lợi. Quan hệ ĐTCL Việt Nam - Hàn Quốc có nhiều 

đặc điểm của chủ nghĩa tự do.  

Thứ nhất, quan hệ ĐTCL của Việt Nam và Hàn Quốc là quan hệ thực chất, 

thực dụng tập trung vào hợp tác kinh tế và ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị. Đây 

là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của chủ nghĩa tự do trong quan hệ quốc tế. 

Hai nước đều áp dụng mô hình kinh tế thị trường và tôn trọng sự khác biệt về thể chế 

chính trị của nhau. Đây là hai quốc gia tầm trung trong khu vực có nhu cầu hợp tác 

để phát triển kinh tế. Do tham vọng và tầm ảnh hưởng của hai quốc gia đều không 

phải là quá lớn nên sẽ không đe dọa đến an ninh của nước còn lại. Điều này tạo điều 

kiện và cơ sở giúp cả hai bên sẵn sàng cởi mở và hợp tác phát triển kinh tế. Thông 

qua hợp tác phát triển kinh tế, lợi ích của hai bên gắn liền với nhau tạo nên một mối 

quan hệ bền vững lâu dài. Trong ba ĐTCL toàn diện của Việt Nam, có thể nhận thấy 

yếu tố chính trị đóng vai trò tương đối quan trọng. Trung Quốc là hàng xóm với tham 

vọng lớn trong khu vực và Việt Nam là nước láng giềng chịu sức ép rất lớn từ quốc 

gia này cả vể kinh tế, an ninh cũng như chính trị. Có nhiều yếu tố biến động nhưng 

việc Việt Nam là hang xóm của Trung Quốc sẽ không bao giờ thay đổi. Nga và Ấn 

Độ là hai nước lớn trong khu vực, có tầm ảnh hưởng trên cả phạm vi thế giới và cũng 

rất quan tâm đến khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam nên có thể 

cân bằng và phần nào kiềm chế sức mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. 

Đối với vị trí ở giữa của Việt Nam, vai trò của 3 nước này đều quan trọng trong chính 

sách đối ngoại và Việt Nam buộc phải duy trì quan hệ ở mức tốt nhất có thể dù muốn 

hay không. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan như khoảng cách địa lý, sự 

khác biệt về qui mô nền kinh tế nên hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Liên Bang 

Nga và Ấn Độ chưa đạt được hiệu quả như kì vọng. Trong quan hệ thương mại với 

Trung Quốc thì Việt Nam luôn là nước chịu thâm hụt thương mại trong nhiều năm 

liên tiếp và tình trạng buôn lậu xảy ra thường xuyên do hai nước giáp biên giới. Trung 

Quốc cũng là nền kinh tế đang phát triển nên lượng FDI và ODA vào Việt Nam còn 

hạn chế và thường tập trung vào các lĩnh vực khai khoáng, hàm lượng công nghệ 

thấp. Nhìn chung, trong số các ĐTCL của Việt Nam, quan hệ hợp tác với Hàn Quốc 
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là một trong những mối quan hệ mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất do hai quốc gia 

chỉ tập trung vào hợp tác kinh tế và không bị chi phối bởi những yếu tố khác.  

Thứ hai, quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc là mối quan hệ mang tính chất 

chiến lược dài hạn, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trong số các ĐTCL của Việt 

Nam, hợp tác với Hàn Quốc bao phủ nhiều lĩnh vực với những lợi ích cả trong ngắn 

hạn và dài hạn. Mặc dù Việt Nam và Hàn Quốc không ký kết hiệp định ĐTCL mà chỉ 

có tuyên bố chung ngắn gọn về việc nâng cấp quan hệ song phương tuy nhiên tất cả 

những gì mà lãnh đạo hai nước đã đưa ra trong tuyên bố chung đều được thực hiện 

một cách rất thiện chí. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ĐTCL đến nay, hợp tác 

kinh tế trên tất cả các lĩnh vực đều đạt được nhiều thành tựu vượt bậc so với giai đoạn 

trước đó. Chỉ 6 năm sau khi thiết lập quan hệ ĐTCL, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký 

kết hiệp định thương mại tự do với nhiều điều khoản trực tiếp thúc đẩy đầu tư và 

thương mại có lợi cho Việt Nam. Có một điểm rất đáng chú ý đó là trong tuyên bố 

chung về quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc, lãnh đạo hai nước có đưa ra một mục 

tiêu là “cân bằng cán cân thương mại”. Đây là một cam kết rất có ý nghĩa với Việt 

Nam vì Việt Nam liên tục chịu thâm hụt thương mại với Hàn Quốc trong nhiều năm 

kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao [55]. Mặc dù giai đoạn sau khi nâng cấp quan 

hệ, cán cân thương mại chưa được cải thiện hoàn toàn nhưng đã có nhiều chuyển biến 

tích cực, điều này cho thấy thiện chí từ phía Hàn Quốc trong việc đảm bảo cam kết. 

Bên cạnh đó, vốn FDI từ Hàn Quốc vào Việt Nam cũng liên tục tăng qua các năm 

cho thấy mức độ tin tưởng của các nhà đầu tư của nước này vào chính sách của Việt 

Nam và mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Vốn FDI thường có thời gian 

đầu tư dài và các nhà đầu tư chỉ lựa chọn những quốc gia, nền kinh tế họ thực sự tin 

tưởng. 

Thứ ba, yếu tố văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ 

kinh tế giữa hai nước. Đây cũng là một đặc điểm riêng mang đậm dấu ấn của chủ 

nghĩa kiến tạo trong mối quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc. Đối với đa số những 

ĐTCL khác của Việt Nam, hợp tác kinh tế sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực 

khác liên quan đến văn hóa, xã hội, an ninh chính trị…nhưng tác động ngược trở lại 
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thì không đáng kể. Tuy nhiên văn hóa Hàn Quốc lại có ảnh hưởng tương đối lớn đến 

phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước theo hướng tích cực. Thông qua sự lan tỏa 

và sức ảnh hưởng về văn hóa Hàn Quốc đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là giới 

trẻ, các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể mở rộng đầu tư (rạp chiếu phim, trung tâm 

thương mại, nhà hàng, giải trí…), tăng cường hợp tác (du lịch, sản xuất, bóng đá, sản 

xuất phim và các chương trình truyền hình…). Sự có mặt và gia tăng về số lượng của 

các công ty xuyên quốc gia từ Hàn Quốc tại Việt Nam giúp cải thiện môi trường kinh 

doanh và đầu tư ở Việt Nam theo hướng kinh tế thị trường, tự do kinh doanh, nhấn 

mạnh vai trò cá nhân, vai trò doanh nghiệp, giảm đến mức tối đa sự can thiệp của Nhà 

nước vào nền kinh tế, mang lại hiệu quả cao hơn. Các doanh nghiệp trong nước sẽ 

phải nỗ lực hơn để nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh. Cũng chính vì phát huy 

được năng lực, tính tự do, tính sáng tạo của mỗi chủ thể đó, mà Việt Nam đã vượt 

qua được các cuộc khủng hoảng, mới xóa bỏ được cơ chế cũ. Trước đây, kinh tế cá 

thể ở Việt Nam không được coi trọng, thậm chí bị Nhà nước tìm cách xóa bỏ, thì ngày 

nay, nó được được tôn trọng, thậm chí, giờ đây đã có cả ngày Doanh nhân Việt Nam. 

Từ sự giao thoa và tiếp nhận văn hóa mới, nhu cầu của người dân Việt Nam đối với 

hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc cũng tăng lên do, từ đó tạo thành cú hích cho phát 

triển kinh tế, mang lại lợi ích cho nền kinh tế của cả hai quốc gia.  

4.2. Dự báo triển vọng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc 

4.2.1. Cơ sở dự báo quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc 

Kinh tế luôn được coi là trụ cột trong quan hệ song phương, đặc biệt là trong 

quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc. Chính vì vậy, dự báo về triển vọng quan hệ hợp 

kinh tế cũng chính là xu hướng về mối quan hệ song phương này. Phương pháp phân 

tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức) sẽ được sử dụng để làm cơ 

sở đưa dự báo triển vọng cho quan hệ này trong thời gian tới.   

4.2.1.1. Điểm mạnh (S) 

Thế kỷ XX là giai đoạn thế giới bước vào trật tự quốc tế mới, với những đặc 

trưng chủ yếu là đối thoại và hợp tác xây dựng các khu vực hoà bình và ổn định. Các 

quốc gia đều tuân thủ theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào 



148 

 

nội bộ của nhau. Xu hướng hợp tác ngày càng phát triển, thể hiện ở việc hình thành 

rất nhiều liên kết song phương và đa phương lớn như các FTA thế hệ mới, Hiệp định 

Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Chính phủ các nước 

đều ý thức được rằng càng ràng buộc về lợi ích kinh tế thì quan hệ chính trị, xã hội 

càng có sự bền chặt. Do vậy, xu hướng đa phương hóa, đa dạng hóa diễn ra ngày càng 

mạnh và trở thành xu thế toàn cầu hóa nói chung trên toàn thế giới. Các nước phát 

triển có lợi thế về vốn, công nghệ nhưng lại bị hạn chế về nguồn nhân lực, tài nguyên 

thiên nhiên. Thị trường của các nước giàu cũng bắt đầu bão hòa sau một giai đoạn 

phát triển nhất định khiến các tập đoàn lớn bắt đầu có những khó khăn trong việc mở 

rộng và phát triển thị trường. Các nước nghèo và đang phát triển mặc dù có hạn chế 

về nguồn vốn và năng lực sản xuất nhưng đa số đều có dân số đông, nguồn nhân lực 

dồi dào và giá rẻ. Các chính sách thu hút đầu tư trong giai đoạn này cũng rất ưu đãi 

và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn. Xuất phát từ nhu cầu của cả hai phía, các 

nền kinh tế phát triển bắt đầu có xu hướng mở rộng quan hệ với các nền kinh tế đang 

phát triển nhằm đa dạng hóa thị trường, tận dụng các cơ hội đầu tư cũng như khai 

thác những nguồn lực sẵn có. Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam và Hàn Quốc 

tăng cường tìm kiếm đối tác, mở rộng quan hệ hợp tác gắn bó là điều tất yếu.   

Quan hệ của ASEAN và Hàn Quốc cũng rất tốt đẹp. ASEAN và Hàn Quốc 

thiết lập quan hệ từ năm 1989, đến năm 2004 nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác 

toàn diện. Năm 2010, hai bên đã nâng tầm quan hệ lên ĐTCL. Trên lĩnh vực kinh tế, 

Hàn Quốc là đối tác thương mại, nhà đầu tư lớn thứ 5 của ASEAN. ASEAN là đối 

tác thương mại lớn thứ 2 của Hàn Quốc. Năm 2018, tổng kim ngạch thương mại hai 

chiều đạt 160,5 tỷ USD. FDI từ Hàn Quốc vào ASEAN đạt 6,6 tỷ USD. Lượng khách 

du lịch từ ASEAN vào Hàn Quốc vượt 10 triệu lượt năm 2018 [162]. ASEAN là điểm 

đến được ưa chuộng nhất của Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng là một trong những đối tác 

quan trọng nhất trong hợp tác với các nước khu vực sông Mekong thông qua hoạt 

động hợp tác phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo… và các dự án 

sử dụng nguồn vốn ODA do Quỹ Hợp tác phát triển (EDCF) và Cơ quan Hợp tác 

quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cung cấp. 
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Hàn Quốc và ASEAN có nhiều hiệp định hợp tác về kinh tế như Hiệp định 

Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA), Hiệp định khung về Hợp tác Kinh 

tế Toàn diện năm 2005…. Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết 04 

Hiệp định khác về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 6/2007), Hiệp định về 

Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 5/2009), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực 

từ tháng 6/2009). Mục tiêu của AKFTA là thiết lập một Khu vực Mậu dịch Tự do 

ASEAN-Hàn Quốc. Ngoài lộ trình cắt giảm và xoá bỏ thuế quan của trong khu vực 

ASEAN-Hàn Quốc theo hiệp định, AKFTA còn hướng tới các mục tiêu về tự do hóa 

thương mại dịch vụ trên hầu hết các lĩnh vực; thiết lập cơ chế đầu tư cạnh tranh và 

cởi mở; thiết lập các biện pháp tạo thuận lợi đầu tư và thương mại; và mở rộng hợp 

tác kinh tế ra các lĩnh vực khác nhằm hỗ trợ tăng cường đầu tư và thương mại giữa 

ASEAN trong đó có Việt Nam và Hàn Quốc. 

Sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Hàn quốc, 

chính phủ đã có rất nhiều điều chỉnh trong lĩnh vực kinh tế nhằm đẩy mạnh quan hệ 

kinh tế và tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực. Tại Việt Nam, các quy định, 

chính sách về thu hút FDI đã được cụ thể hóa tại các văn bản pháp luật như Luật Sử 

dụng đất phi nông nghiệp 2010; Luật Đầu tư 2014; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 

(DN) sửa đổi 2013; Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016; Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều quy định về thu 

tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về 

cơ chế, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; …Tất cả 

những văn bản pháp luật trên nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi hơn 

trong quá trình đầu tư. Các ưu đãi phổ biến đó là miễn hoặc giảm thuế; miễn giảm 

thuế nhập khẩu; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; cho thuê đất với mức giá ưu 

đãi. Những tiêu chí quan trọng để xác định loại hình và quy mô ưu đãi bao gồm: (i) 

Địa điểm đầu tư ; (ii) Lĩnh vực đầu tư; (iii) Số lượng việc làm tạo ra; (iv) Ưu đãi theo 

tổng mức đầu tư. Mục tiêu của các chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư của Việt Nam 

chủ yếu nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn FDI, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
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kinh tế, cân bằng phát triển giữa các vùng, miền, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cấp công nghệ, tạo việc làm và các mục 

tiêu xã hội khác. 

Ngoài ra, Việt Nam đã ký kết và thực hiện nhiều hợp tác song phương, đa 

phương trên phạm vi khu vực và toàn thế giới. Các hợp tác quốc tế Việt Nam tham 

gia đã tạo điều kiện cho hoạt động thương mại và đầu tư tại Việt Nam có thể kể đến 

như sau: Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 

bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU 

(EVFTA); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (VN-

EAEU FTA). Ngoài ra, còn có các hiệp định hợp tác giữa Việt Nam hay ASEAN với 

các vùng lãnh thổ và quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông và Úc/New 

Zealand. Các đối tác thương mại chính của Hàn Quốc ngoài Việt Nam bao gồm Mỹ, 

Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản và khu vực ASEAN. Đối với Hàn Quốc, các hợp 

tác quốc tế của Việt Nam đã tạo điều kiện cho nhà đầu tư Hàn Quốc mở rộng một thị 

trường mới. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng tận dụng các ưu đãi mà thị trường Việt 

Nam có được để thực hiện kinh doanh quốc tế thuận lợi hơn. Đặc biệt, Việt Nam 

chính là một điểm đến thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc để tiếp cận gần nhất 

với hai thị trường Trung Quốc và ASEAN về cả mặt địa lý và chiến lược. Việt Nam 

với vị thế là một quốc gia đang phát triển với mức thu nhập trung bình thấp được 

hưởng nhiều ưu đãi hơn trong hợp tác quốc tế, đặc biệt là các ưu đãi về thuế quan 

dành cho nước đang phát triển so với một quốc gia phát triển như Hàn Quốc. 

Về mặt địa - chính trị, lịch sử, văn hóa, Việt Nam và Hàn Quốc cùng là hai 

nước Châu Á, có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Á. Việt Nam nằm ở 

trung tâm của khu vực Đông Dương, khu vực kinh tế năng động, nhiều tiềm năng, 

nên có thể có các cơ hội tiếp cận dễ hơn vào các nước láng giềng. Về lịch sử - văn 

hóa, cả hai dân tộc đều cùng trải qua chiến tranh, đô hộ, hai miền chia cắt. Vì thế, 

Việt Nam rất thấu hiểu được sự mong mỏi thống nhất, hòa bình, ổn định của Chính 

phủ và nhân dân trên bán đảo Triều Tiên cũng như cam kết sẽ ủng hộ hết sức vào tiến 
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trình đó. Ngoài ra, Việt Nam còn là một trong số ít nước trong khu vực có quan hệ 

ngoại giao thân thiện với cả hai nước trên bán đảo Triều Tiên.  

4.2.1.2. Điểm yếu (W) 

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là nơi chịu ảnh hưởng cạnh tranh lớn giữa 

các cường quốc, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh đó, sự phụ thuộc quá 

lớn vào thị trường, nguồn vốn và công nghệ nước ngoài, nhất là vào các nước lớn như 

Mỹ, Nhật Bản và thập niên gần đây là Trung Quốc cũng làm cho tính cạnh tranh tại 

khu vực này trở nên sôi động. Các nước lớn cũng sử dụng các cơ hội hợp tác kinh tế 

với từng nước để thực hiện các mục tiêu chính trị. Đây cũng là địa bàn cạnh tranh 

chiến lược gay gắt giữa các cường quốc, thể hiện qua những sáng kiến và kế hoạch 

lớn như Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, BRI, v.v...  buộc các 

nước vừa và nhỏ phải lựa chọn đối sách tham gia. Các hành vi đơn phương, chính trị 

cường quyền nước lớn và tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực, 

nhất là trên Biển Đông diễn ra căng thẳng, phức tạp hơn. ASEAN đã trở thành một 

lực lượng được các nước ngày càng coi trọng, đóng vai trò trung tâm trong tăng 

trưởng kinh tế, bảo đảm môi trường hòa bình và an ninh khu vực. Tuy nhiên, sự tranh 

thủ lôi kéo, gây sức ép và can thiệp của các nước lớn, cùng với những tính toán lợi 

ích riêng của một số nước thành viên, là yếu tố cản trở ASEAN có tiếng nói chung 

trong một số vấn đề khu vực, tác động không nhỏ đến tính thống nhất của hiệp hội 

này. Tiểu vùng Mê kông tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế nhờ quá trình 

mở cửa, cải cách, chuyển đổi sang cơ chế thị trường và tăng cường hợp tác xuyên 

biên giới. Mặc dù như vậy song các vấn đề về ô nhiễm môi trường, khan hiếm nguồn 

nước ngọt và nước biển dâng đang là thách thức không nhỏ đối với mục tiêu phát 

triển bền vững của các nước trong tiểu vùng. 

Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật chưa được hoàn thiện gây khó khăn cho các 

doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và trao đổi thương mại. Nhiều văn bản dưới luật 

đã được ban hành để hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư và luật doanh nghiệp 2005, 

nhưng nội dung còn thiếu rõ ràng và đôi khi có điều khoản mâu thuẫn, chồng chéo 

nhau trong phạm vi văn bản và giữa các văn bản khác nhau. Nhiều văn bản dưới luật 
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ban hành chậm so với quy định, tính nhất quán còn thấp. Bên cạnh đó, khi xảy ra 

tranh chấp trong kinh doanh, thì Việt Nam chưa có một hệ thống cơ quan nào giải 

quyết tranh chấp có hiệu quả. Các tòa án kinh tế ở Việt Nam không có nhiều uy tín 

trên thế giới, vì thế khó đứng ra để giải quyết tranh chấp. Luật Doanh nghiệp và Luật 

Đầu tư sửa đổi thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 đã nảy sinh tình trạng 

các văn bản pháp luật được ban hành trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực vẫn 

chưa được điều chỉnh hoàn thiện để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với những cải 

cách của luật này. Luật Đầu tư đã cải cách mạnh mẽ thủ tục đầu tư, theo hướng thay 

thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện bằng 

thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không yêu cầu lấy ý kiến 

thẩm tra của các Bộ, ngành, đầu mục hồ sơ đăng ký đầu tư cũng giảm thiểu đáng kể, 

theo hướng không yêu cầu nhà đầu tư phải chuẩn bị các tài liệu như giải trình kinh tế 

- kỹ thuật, giải trình đáp ứng điều kiện. Tuy nhiên, một số văn bản pháp luật được 

ban hành trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực vẫn yêu cầu thực hiện một số thủ 

tục khác trong quá trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Gần đây, vẫn còn nhiều 

nhà đầu tư than phiền về việc nhiều quy định trong hai Luật Đầu tư và Luật Doanh 

nghiệp sửa đổi trên thực tế không được thực hiện, các quy định chuyên ngành chưa 

được chỉnh sửa, gây ảnh hưởng đến tiến độ kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp. i Hàn 

Quốc cho rằng, vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay vẫn là việc giải thích luật giữa 

các Bộ, ngành, địa phương và cán bộ phụ trách không giống nhau, thể hiện sự không 

đồng bộ và nhất quán trong hệ thống luật pháp chính sách, nên gây nhiều khó khăn 

cho doanh nghiệp, sự mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật gây vướng mắc cho các 

nhà đầu tư.  

Ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam quá yếu và mong manh, cho nên 

nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam, nhưng vẫn phải nhập khẩu vật tư linh 

kiện từ nước ngoài. Đồng thời, phải kéo theo những nhà lắp ráp, sản xuất bán thành 

phẩm cho họ từ chính quốc sang. Điều này dẫn đến giá trị gia tăng do các công ty 

Việt Nam tạo ra không cao. Ngoài ra, vẫn còn khoảng cách tiêu chuẩn chất lượng khá 

lớn giữa các nhà cung cấp linh kiện trong và ngoài nước. Đáng chú ý là, dù Nhà nước 
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thực sự quan tâm và muốn phát triển ngành công nghiệp này, song thực tế hiện nay, 

các doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ của Việt Nam còn quá yếu. Do đó, rất khó 

tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước. Hiện nay vẫn đang có nghịch lý trong 

chính sách, gây cản trở việc phát triển công nghiệp phụ trợ trong nước. Sự kém phát 

triển của ngành công nghiệp hỗ trợ có ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư của doanh 

nghiệp Hàn Quốc, làm cho tỷ lệ nội địa hoá tại Việt Nam hơn so với các nước khác 

trong khu vực. Chi phí nguyên vật liệu, linh kiện chiếm đến 70% tổng chi phí sản 

xuất. Chẳng hạn, ngành công nghiệp ôtô, công nghiệp hỗ trợ và thị trường là hai yếu 

tố quan trọng nhất khi đầu tư. Tuy nhiên, theo khảo sát của các doanh nghiệp Hàn 

Quốc, tỷ lệ nội địa hoá của Việt Nam mới đạt 32%, thấp hơn rất nhiều mức 64% tại 

Trung Quốc, 56% tại Thái Lan, 41% tại Indonesia [55]. Nhìn chung công nghiệp hỗ 

trợ của Việt Nam chưa phát triển kịp so với nhu cầu cuả nền kinh tế. Đây là một trong 

những nhân tố làm giảm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt 

trong thời kỳ hội nhập và các quốc gia đều đang nỗ lực để tập trung cho phát triển 

kinh tế khiến cho sức hút của Việt Nam kém hơn so với một số các quốc gia trong 

khu vực. 

4.2.1.3. Cơ hội (O) 

Trong thế kỷ XXI, Hàn Quốc được đánh giá là một trong bốn con rồng Châu 

Á với tốc độ phát triển kinh tế nhanh và mạnh. Năm 2020, mức thu nhập bình quân 

trên đầu người của Hàn Quốc đạt mức 37.62 USD, cao thứ 10 trên thế giới [161]. 

Thời kì sau chiến tranh lạnh, trước sự phát triển lấy kinh tế làm trung tâm và xu thế 

toàn cầu hóa, Hàn Quốc bắt đầu nhận thấy Việt Nam có tiềm năng hợp tác to lớn trên 

nhiều lĩnh vực. Bởi vậy, Hàn Quốc đã tích cực đẩy mạnh quan hệ nhiều mặt với Việt 

Nam, hy vọng sẽ có một chỗ đứng tương xứng với tiềm năng của mình ở Đông Á và 

cân bằng với sự có mặt của các nền kinh tế trong khu vực này. Trong tầm nhìn của 

Hàn Quốc, Việt Nam là thị trường mới, hấp dẫn, lực lượng lao động dồi dào, đất nước 

đang chuyển mình trong quá trình đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy 

đối với Hàn Quốc, Việt Nam là một thị trường đầu tư, một địa chỉ hợp tác đầy hứa 

hẹn, đúng như Tổng thống Hàn Quốc Kim Dea-jung từng khẳng định “Việt Nam là 
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đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc trong các nước đang phát triển”. Với sự hiểu 

biết đó, Hàn Quốc đã cùng Việt Nam có những bước đi chắc chắn trong quá trình hợp 

tác. Thêm vào đó, từ đầu thế kỷ XXI, văn hóa Hàn Quốc đã bắt đầu lan tỏa đến Việt 

Nam. Càng ngày càng nhiều người Việt trẻ yêu thích văn hóa và có nhu cầu du lịch 

Hàn Quốc do bị ảnh hưởng bởi phim ảnh và ca nhạc từ Hàn Quốc. Từ năm 1990, khi 

châu Á đang trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính lớn, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc 

quyết định sử dụng âm nhạc và điện ảnh để xây dựng hình ảnh văn hóa riêng. Chính 

phủ Hàn Quốc khi đó đã lập một ban chuyên về K-Pop và thực hiện nhiều chính sách 

phổ biến và cổ vũ yêu thích K-Pop như đổi mới công nghệ hình ảnh, xây dựng phòng 

nhạc lớn... để K-Pop trở nên phổ biến hơn nữa trên toàn cầu, tương tự như văn hóa 

Mỹ [146]. Do đó, hình ảnh thương hiệu quốc gia của Hàn Quốc đã được phổ biến hơn 

nhiều. Càng ngày càng có nhiều người nước ngoài quan tâm hơn đến việc học ngôn 

ngữ Hàn Quốc và K-Pop cũng đã được quảng bá khắp thế giới trong đó có việt Nam. 

Các chuỗi cửa hàng mua sắm, café, nhà hàng Hàn Quốc được mở ngày càng nhiều 

tại các thành phố lớn tại Việt Nam. Điều này tạo ra sự thân quen cho khách Hàn Quốc 

khi muốn tới du lịch tại Việt Nam. Thêm vào đó, các sự kiện trao đổi văn hóa giữa 

hai quốc gia diễn ra càng ngày càng nhiều, giúp người dân hai nước có cơ hội tìm 

hiểu những nét đẹp về văn hóa, du lịch nước bạn, tạo cơ hội phát triển giao lưu văn 

hóa.  

Về kinh tế, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế. Việt 

Nam bước vào ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình, thoát khỏi nhóm quốc gia 

nghèo và lạc hậu kể từ năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người vào khoảng hơn 

2500 USD. Việt Nam duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định kể từ khi áp 

dụng chính sách đổi mới 1986, tốc độ tăng trưởng những năm gần đây dao động 6,5%, 

thậm chí tốc độ năm trưởng năm 2008 – cả thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng kinh 

tế toàn cầu là xấp xỉ 4%. trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, tăng 

trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam đạt 2,91%, thuộc nhóm nước cao nhất thế giới. 

Quy mô nền kinh tế đạt hơn 343 tỷ USD, vượt Singapore (337,5 tỷ USD) và Malaysia, 

(336,3 tỷ USD), đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 trong khu 
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vực Đông Nam Á (sau Indonesia 1.088,8 tỷ USD; Thái Lan 509,2 tỷ USD và Philipin 

367,4 tỷ USD) [140]. Hàn Quốc với tư cách là một nước có nền kinh tế phát triển, có 

lợi thế về vốn và công nghệ, còn Việt Nam có lợi thế về lao động và tài nguyên – nền 

tảng cho sự gặp nhau giữa nhu cầu và lợi ích của hai nước. Hơn nữa, sở hạ tầng, giao 

thông công cộng, thông tin liên lạc, vận chuyển, máy móc thiết bị liên quan đến đầu 

tư của Việt Nam chưa phát triển. Bên cạnh đó còn là sự thiếu hụt các cán bộ có tay 

nghề cao do hệ thống giáo dục yếu kém. Điều này cũng đem đến cho Chính phủ và 

các nhà đầu tư Hàn Quốc có kỹ thuật tiên tiến và dày dặn kinh nghiệm một cơ hội để 

cải thiện lĩnh vực này. Việc Việt Nam cam kết thực hiện tự do hóa thương mại trong 

phạm vi WTO, APEC, khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) sẽ tạo 

thuận lợi cho mở rộng mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, đặc biệt là trong hợp tác 

kinh tế.  

Về chính trị, tình hình chính trị của Việt Nam ổn định so với khu vực và thế 

giới là lợi thế để thu hút viện trợ từ Hàn Quốc. Ngoài ra, kết quả của những hợp tác 

hiệu quả từng có giữa hai nước sẽ tạo điều kiện cho Hàn Quốc tăng cường và mở 

rộng đầu tư trên nhiều lĩnh vực và nhiều vùng trên toàn bộ lãnh thổ đất nước. Việt 

Nam là nhân tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc tại khu vực 

Đông Nam Á và Châu Á; Hàn Quốc là đối tác tin cậy của Việt Nam trên trường quốc 

tế. Hơn nữa, với công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cùng với xu thế hội nhập 

khu vực, vị thế của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á sẽ ngày càng nâng cao. Điều 

này sẽ khiến Hàn Quốc quan tâm tới việc phát triển mối quan hệ ở Việt Nam, coi Việt 

Nam là đối tác toàn diện thực sự ở khu vực Đông Nam Á. Hơn nữa, chính sách của 

Chính phủ Việt Nam luôn chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi để Chỉnh phủ và các 

doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư và viện trợ cho Việt Nam . Việt Nam luôn được 

coi là một môi trường thân thiện với các nhà đầu tư nước ngoài. 

Từ phía Hàn Quốc, “Chính sách hướng Nam” mới đã được Chính phủ Hàn 

Quốc chính thức công bố năm 2017. Theo đó, Hàn Quốc sẽ tăng cường giao lưu, hợp 

tác với ASEAN, nâng tầm mối quan hệ lên tương đương với bốn cường quốc là Mỹ, 

Nhật Bản, Trung Quốc và EU [145]. Về tổng quan, Chính phủ Hàn Quốc đang theo 
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đuổi hai chính sách kinh tế: “chính sách hướng Bắc” và “chính sách hướng Nam”. 

“Chính sách hướng Bắc” đã được Hàn Quốc công bố trước đó, với mục đích tăng 

cường hợp tác kinh tế với vùng Viễn Đông của Nga, ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc, 

Trung Á và Mông Cổ. Mặt khác, Hàn Quốc cũng sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế với các 

nước ở khu vực Đông Nam Á, với mục tiêu cơ bản của “chính sách phương Nam 

mới” là tạo dựng một cộng đồng hòa bình, đặt trọng tâm vào con người và ủng hộ sự 

thịnh vượng chung. Đây là một chính sách khá tương đồng với chính sách kinh tế nội 

địa để tạo ra một nền kinh tế đặt trọng tâm vào con người mà Chính quyền Hàn Quốc 

hiện đang theo đuổi. ASEAN là đối tác thương mại thứ hai của Hàn Quốc sau Trung 

Quốc. Do đó, nếu tiến vào thị trường ASEAN một cách có chiến lược hơn thông qua 

“chính sách hướng Nam”, Hàn Quốc có thể tìm ra một thị trường khác, có khả năng 

thay thế cho thị trường Trung Quốc. Việt Nam được coi là trọng tâm trong chính sách 

mới này của Hàn Quốc, nên đây sẽ là cơ hội để hai quốc gia tăng cường hợp tác không 

chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà còn trong quan hệ chiến lược. 

Ngoài những nhân tố trên, bắt đầu từ tháng 8/2021, Việt Nam bắt đầu đảm 

nhận vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc. Đây là một cơ hội rất lớn, để Việt 

Nam vừa thúc đẩy quan hệ song phương, vừa làm tốt vai trò thúc đẩy quan hệ giữa 

ASEAN và Hàn Quốc. Chắc chắn rằng, trên cơ sở của quan hệ ĐTCL, của quan hệ 

đang phát triển giữa Hàn Quốc – ASEAN, Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ của mình. Đáng chú ý là năm 2022, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ kỷ niệm 30 năm 

thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là một dịp để hai bên nhìn lại và củng cố thêm 

không chỉ tình hữu nghị, mà còn làm cho quan hệ ĐTCL được vững mạnh hơn, như 

hai nước từng mong muốn.  

4.2.1.4. Thách thức (T) 

Quan hệ phức tạp giữa hai miền Triều Tiên và Hàn Quốc là một trong những 

nhân tố nhạy cảm tác động đến quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Có thể nói rằng, quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc đã tiến rất xa so với giai đoạn thù 

địch trước đây. Nhiều dấu hiệu đáng tin cậy đã xuất hiện trong hợp tác kinh tế cũng 

như viện trợ song phương. Ngày 11/1/2019, Hàn Quốc đã viện trợ 200.000 liều thuốc 
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Tamiflu và 50.000 bộ xét nghiệm cúm cho Triều Tiên, giá trị 3,56 triệu USD. Ngoài 

viện trợ, hai bên còn trao đổi thông tin để hợp tác phòng bệnh [134]. Tuy nhiên, quan 

hệ giữa hai nước còn chịu ảnh hưởng của các cường quốc như Trung Quốc và Mỹ. 

Triều Tiên có vai trò rất quan trọng đối với Trung Quốc và ngược lại, Trung Quốc 

hiện là đồng minh duy nhất, là nước bảo trợ ngoại giao, là nhà tài trợ kinh tế chính 

của Triều Tiên. Hai nước có quan hệ chặt chẽ bởi sự đồng điệu về hệ tư tưởng, sự 

đồng cảm và lịch sử hàng thập kỷ. Vai trò của Trung Quốc trong cuộc Chiến tranh 

Triều Tiên là rất lớn: khoảng 400.000 lính Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc chiến 

này (theo Trung Quốc là 180.000 người). Mao Trạch Đông nói quan hệ giữa hai nước 

thân thiết như thể “môi hở răng lạnh”. Vì thế, nếu Triều Tiên sụp đổ, hàng triệu người 

sẽ tràn sang Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ tiếp quản Triều Tiên, đồng nghĩa với việc Mỹ 

có thể đóng quân sát Trung Quốc. Bởi vậy, Trung Quốc muốn Triều Tiên nằm trong 

tầm ảnh hưởng của mình để đảm bảo an ninh và lợi ích của Trung Quốc. Theo Trung 

Quốc, Triều Tiên rất phù hợp với Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của họ.  

Hàn Quốc là "một trong những đồng minh thân cận nhất và những người bạn 

lớn nhất của Mỹ." Năm 1989, Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên được 

chỉ định là một đồng minh chính ngoài NATO [136]. Tuy nhiên Triều Tiên lại bị Mỹ 

và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc duy trì rất nhiều lệnh cấm vận từ những năm 

1950. Hai nước có mâu thuẫn rất lớn về lợi ích khi Mỹ yêu cầu Triều Tiên từ bỏ hạt 

nhân trước, mới được đảm bảo an ninh. Trong khi đó, Triều Tiên lại yêu cầu Mỹ phải 

đảm bảo an ninh, thì nước này mới từ bỏ hạt nhân. Triều Tiên vẫn lo ngại Mỹ sẽ lật 

đổ chính quyền của họ, như Iraq, Libya, Syria. Từ năm 1945, ý đồ lật đổ chính quyền 

của các nước mà Mỹ không thừa nhận hầu như đã được thực hiện. Trên phạm vi toàn 

cầu, cần thấy rõ rằng, mục tiêu chiến lược của Mỹ không phải là Triều Tiên, cũng 

không phải là vũ khí hạt nhân của nước này. Tất cả những vấn đề đó chỉ là cái cớ. Mỹ 

và Triều Tiên đạt được hoặc không đạt được thỏa thuận, Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt 

nhân hay không đều không phải là vấn đề then chốt, mà làm cho bán đảo Triều Tiên 

trở thành tiền đồn để Mỹ kiềm chế Trung Quốc và Nga mới là mục tiêu chủ yếu. Hệ 

thống phòng thủ tên lửa được Mỹ bố trí ở Hàn Quốc và Nhật đủ sức đe dọa Nga và 
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Trung Quốc. Đặc biệt, Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) 

bố trí ở Hàn Quốc có thể vươn sâu vào nội địa Trung Quốc và Nga. Mỹ đã trở thành 

mối đe dọa thực tế đối với Trung Quốc. Bởi vậy, thay đổi trong quan hệ Mỹ-Triều 

chính là thay đổi trong quan hệ Mỹ với Nga, Trung Quốc nói riêng, với thế giới nói 

chung. Do đó, diễn biến của quan hệ hai miền chắc chắn sẽ ảnh hưởng to lớn đến cả 

Trung Quốc và Mỹ. 

Trong giai đoạn hiện nay, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo 

dài và không có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều biện pháp trừng phạt lẫn nhau. Cuộc 

chiến tranh kinh tế Mỹ-Trung là cuộc chiến tranh giành vị thế, nhằm gây sức ép với 

Trung Quốc thông qua hệ thống thể chế quốc tế và thông qua các cuộc đấu tranh 

chính trị ở các nước thế giới thứ ba sẽ tiếp tục [135]. Cuộc chiến giữa hai cường quốc 

này sẽ khó kết thúc bởi nước nào cũng muốn gia tăng sức mạnh kinh tế và chính trị 

không chỉ trong khu vực mà còn trên phạm vi thế giới. Chính vì vậy nên mối quan hệ 

trên bán đảo Triều Tiên sẽ khó có thể duy trì trong hòa bình và ổn định lâu dài do bị 

ảnh hưởng bởi lợi ích của các nước lớn. Khả năng thống nhất hai miền nam bắc cũng 

là điều rất khó đạt được. Mặc dù Việt Nam vẫn luôn duy trì quan hệ tốt với cả Triều 

Tiên và Hàn Quốc nhưng mối quan hệ phức tạp và nhạy cảm giữa hai miền trên bán 

đảo Triều Tiên cũng là một yếu tố mà chính phủ sẽ luôn phải có những phương án 

đối phó riêng. Trong trường hợp quan hệ hai miền ổn định, Việt Nam có thể tiếp tục 

duy trì quan hệ hợp tác với cả hai như hiện nay. Tuy nhiên nếu tình huống xấu nhất 

xảy ra, Việt Nam cũng sẽ phải rất thận trọng trong cách thức ứng xử để tránh gây ra 

xung đột, ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế, chính trị và vị thế của mình trong khu vực.  

Ngoài ra, đại dịch Covid-19 gây nhiều tác động tiêu cực chưa từng có tiền lệ 

lên nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng như Hàn Quốc. Đại dịch COVID-19 đang 

tác động mạnh mẽ lên chuỗi giá trị toàn cầu thông qua các trung tâm của chuỗi. Các 

quốc gia chịu tác động nặng nề là các trung tâm của mạng sản xuất toàn cầu như 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ. Khi đại dịch bùng nổ, các biện pháp giãn 

cách xã hội được thực hiện, nhiều hoạt động sản xuất tạm dừng lại. Chuỗi cung ứng 

bị đứt đoạn ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu, từ đó làm suy 
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giảm tăng trưởng nền kinh tế thế giới nói chung và nhiều quốc gia, khu vực nói riêng. 

Các nền kinh tế lớn cũng chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh và thực hiện các biện 

pháp giãn cách xã hội dẫn đến tăng trưởng kinh tế suy giảm, kéo theo sự sụt giảm về 

cầu nhập khẩu, trong đó có hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Cũng do ảnh hưởng 

của đại dịch nên FDI từ Hàn Quốc, Nhật Bản và một số các quốc gia khác vào Việt 

Nam chịu ảnh hưởng tiêu cực. Cầu của nền kinh tế (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu) bị 

sụt giảm, từ đó làm suy giảm hoạt động sản xuất và tăng trưởng. Kim ngạch hàng hóa 

xuất khẩu giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực FDI (kể cả dầu thô) 

giảm 6,7% [137]. COVID-19 tác động lên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ảnh 

hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại, lao động, việc làm và 

thu nhập của người lao động trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam và Hàn Quốc. 

Đây là một thách thức mới mà cả hai quốc gia cùng phải tìm biện pháp để giải quyết 

nếu muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế trong giai đoạn tới.    

4.2.2. Xu hướng quan hệ  

Có ba kịch bản có thể xảy ra đối với quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc là 

suy giảm hợp tác, giữ nguyên và tăng cường hợp tác. Dựa vào phân tích SWOT cho 

thấy xu hướng tăng cường hợp tác, nâng cấp quan hệ giữa hai nước từ quan hệ ĐTCL 

hiện nay lên Đối tác chiến lược toàn diện là khả thi nhất. Điều này đã được Chủ tịch 

Quốc hội Hàn Quốc bày tỏ trong cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Việt 

Nam vào ngày 23/6/2021 [156]. Trước đề nghị đó, Việt Nam đã nhấn mạnh việc hết 

sức coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc, luôn 

coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, lâu dài và là một trong những đối tác ưu tiên hàng 

đầu trong quan hệ quốc tế của Việt Nam. Việt Nam đánh giá rất cao và tin tưởng với 

chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc sẽ tạo cơ hội lớn cho việc tăng cường hơn 

nữa quan hệ ĐTCL Việt Nam - Hàn Quốc. Việt Nam sẵn sàng cùng Hàn Quốc đưa 

quan hệ ĐTCL lên tầm cao mới trong thời gian tới; hai nước sẽ xác định rõ những 

nội hàm, những mục tiêu cụ thể cần đạt được sau khi nâng cấp quan hệ để hai nước 

đưa ra được những cam kết cụ thể, tạo thuận lợi cho việc nâng cấp quan hệ. Dựa trên 

những điều kiện thuận lợi, khó khăn cũng như cơ hội mà Việt Nam và Hàn Quốc 



160 

 

đang có, việc nâng cấp quan hệ song phương từ ĐTCL thành đối tác chiến lược toàn 

diện để tăng cường hợp tác kinh tế mang tính khả thi cao.   

Xét bối cảnh thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng phát 

triển mang đến nhiều thay đổi tích cực trong đời sống và sản xuất của mọi cá nhân, 

cũng như doanh nghiệp trên thế giới. Thương mại không chỉ giới hạn trong phạm vi 

một quốc gia hay một khu vực mà không có biên giới cũng như hạn chế về thời gian. 

Những đột phá công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, cơ sở dữ liệu lớn, 

Internet kết nối vạn vật, robots, công nghệ in 3 chiều, công nghệ nano, công nghệ 

sinh học, lưu trữ năng lượng, v.v.., làm tăng năng suất lao động và nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân lên rất nhiều. Sự thay đổi về công nghệ diễn ra liên 

tục khiến cho các quốc gia phải nhanh chóng đổi mới, thích ứng với điều này để 

không bị tụt hậu về sau. Trong bối cảnh này, hợp tác sẽ mang đến lợi ích cho tất cả 

các bên, giúp các nền kinh tế phát huy hết được lợi thế so sánh quốc giá và bù đắp 

những hân chế trong quá trình phát triển.  

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, tiếp tục 

phát triển năng động có vị trí địa kinh tế - chính trị ngày càng quan trọng. Với sự dịch 

chuyển sang nền kinh tế dịch vụ, các nước mới nổi và đang phát triển ở khu vực đang 

nằm trong danh sách các nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu, tiếp tục đóng 

góp hơn 50% tăng trưởng toàn cầu hằng năm [140]. Các quốc gia đông dân nhất thế 

giới, như Trung Quốc, Ấn Độ đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. 

Những thị trường tăng trưởng mới này là động lực cho các xu hướng lớn nhất trong 

công nghệ, thương mại và tài chính. Liên kết kinh tế - thương mại tiếp tục là xu hướng 

chủ đạo, được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo nền tảng cho sự phát triển của khu vực Châu Á 

- Thái Bình Dương trong đó có Hàn Quốc và Việt Nam.  

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết 

ngày 5/5/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015 [149] là một trong những 

nhân tố tác động tích cực đến quan hệ kinh tế hai nước. Hiệp định thương mại tự do 

Việt Nam – Hàn Quốc có nhiều thỏa thuận liên quan đến các lĩnh vực chính sau: 

thương mại hàng hoá; quy tắc xuất xứ; thuận lợi hóa hải quan; phòng vệ thương mại; 
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các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS); hàng rào 

kỹ thuật trong thương mại (TBT); thương mại dịch vụ; đầu tư; sở hữu trí tuệ; thương 

mại điện tử; cạnh tranh; minh bạch; hợp tác kinh tế; thể chế và các vấn đề pháp lý. 

Ngoài ra, VKFTA cũng đưa ra những nội dung cụ thể về hợp tác đầu tư giữa hai quốc 

gia. Về đầu tư, hiệp định bao gồm các cam kết về nguyên tắc chung và các cam kết 

về mở cửa của từng Bên. Trong đó, 4 nghĩa vụ cơ bản là: (i) Đối xử quốc gia (NT); 

(ii) Đối xử tối huệ quốc (MFN); (iii) Các yêu cầu về hoạt động (PR); (iv) Nhân sự 

quản lý cao cấp (SMBD). Về giải quyết tranh chấp đầu tư, VKFTA áp dụng cơ chế 

giải quyết tranh chấp Nhà nước – nhà đầu tư nước ngoài (ISDS). Nhìn chung VKFTA 

có nhiều thỏa thuận mới giúp cắt giảm thuế quan, mở rộng quan hệ thương mại và 

đầu tư cho các doanh nghiệp từ hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương trên 

nhiều mặt.  

Những tác động khách quan từ thế giới, khu vực và chủ quan từ phía Việt Nam 

và Hàn Quốc cho thấy xu hướng hợp tác sẽ là chủ đạo. Bên cạnh đó, Hàn Quốc là 

một trong những ĐTCL mang lại hiệu quả hợp tác kinh tế cao nhất cho Việt Nam còn 

Việt Nam lại là một trong những quốc gia trọng tâm trong chính sách hướng Nam 

mới của Hàn Quốc. Hai bên vừa là nhà đầu tư quan trọng, đối tác xuất nhập khẩu lớn 

và thị trường đầy tiềm năng của nhau. Tất cả những yếu tố trên là cơ sở quan trọng 

để cả hai phía thúc đẩy nâng cấp quan hệ lên ĐTCL toàn diện với trọng tâm là hợp 

tác phát triển kinh tế.  

4.3. Khuyến nghị giải pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn 

Quốc trong lĩnh vực kinh tế 

4.3.1. Giải pháp đối với chính phủ và các bộ ban ngành liên quan 

Việt Nam cần đưa ra những giải pháp giúp đa phương hóa, đa dạng hóa thị 

trường giữa hai nền kinh tế, tích cực chuyển dịch cơ cấu ngành trên cơ sở lợi thế so 

sánh và cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đàm phán với phía Hàn Quốc. Hiệu quả của 

đàm phán song phương giữa Việt Nam - Hàn Quốc có thể được cải thiện, nếu Việt 

Nam tranh thủ cơ hội là thị trường quan trọng của dòng đầu tư ra nước ngoài của Hàn 

Quốc mà tạo thế chủ động trong đàm phán, nỗ lực hết sức trong việc tìm kiếm các 
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giải pháp nhằm thuận lợi hóa thương mại. Để đạt được điều này, trước hết cần chú 

trọng công tác, vệ sinh, dịch tễ đối với hàng nông sản và thủy sản. Nếu mở rộng được 

sự hợp tác giữa các cơ quan chuyên ngành của hai nước, thì hiệu quả của công tác 

này sẽ cao hơn, đem lại lợi ích co cả hai bên. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác trong 

những lĩnh vực mà Hàn Quốc có lợi thế cạnh tranh, như công nghệ thông tin và viễn 

thông, đóng tàu.  

Cùng với đó, trên cơ sở của những chính sách đã được nhất trí thông qua đàm 

phán trong quan hệ ĐTCL Việt Nam - Hàn Quốc, căn cứ vào thực trạng quan hệ ngoại 

giao, kinh tế của hai quốc gia mà từ đó tận dụng cơ hội để ký kết thêm nhiều hiệp 

định thương mại tự do. Qua đó, thúc đẩy thêm quá trình thiết lập quan hệ thương mại 

với nhiều nước, vùng lãnh thổ và các khu vực khác trên thế giới. Chính phủ cũng cần 

nhận thức rõ ràng việc giảm bớt thâm hụt trong cán cân thương mại với Hàn Quốc sẽ 

được cải thiện nếu chú trọng không chỉ mỗi việc gia tăng xuất khẩu và định hướng 

nhập khẩu, mà còn quan tâm đến việc điều chỉnh kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc 

sao cho tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, quan tâm đến việc tăng cường hoạt động 

xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch, xuất khẩu lao động có kỹ năng sang Hàn Quốc 

và các lĩnh vực liên quan khác, như đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản 

lý. 

Đồng thời, triển khai các biện pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất 

khẩu vào các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, chế biến sâu, ứng dụng khoa 

học - công nghệ tiên tiến; nâng cao tỷ trọng sản xuất hàng xuất khẩu từ nguyên liệu 

trong nước; đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng sản xuất có tiềm năng tăng trưởng xuất 

khẩu lớn; tăng cường công tác thông tin thị trường để tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp khai thác tốt cơ hội xuất khẩu; đổi mới hình thức xúc tiến thương mại nhằm 

hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp. Việt Nam cần xây dựng các mục tiêu rõ ràng, cụ 

thể và lộ trình tiếp cận mang tính chiến lược để từng bước cải thiện ngành công nghiệp 

phụ trợ, từ đó tăng tỷ lệ nội địa trong các sản phẩm. Cho đến năm 2019, Việt Nam 

vẫn nhập siêu một lượng lớn linh kiện điện tử, phục vụ cho mục đích lắp ráp và gia 

công sản phẩm của các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc tại Việt Nam, như Samsung hay 
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LG. Nếu như Việt Nam có những lộ trình cụ thể, nhằm phát triển ngành công nghiệp 

phụ trợ, sau đó dần dần tăng tỷ lệ nội địa của Việt Nam trong mỗi sản phẩm thì lượng 

linh kiện và phụ kiện điện tử Việt Nam phải nhập khẩu từ Hàn Quốc sẽ giảm đi đáng 

kể, đồng thời thâm hụt thương mại giữa Việt Nam – Hàn Quốc cũng sẽ được thu hẹp 

lại.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương cần chủ động đề xuất những chính 

sách, biện pháp thúc đẩy và quảng bá cho ngành công nghiệp non trẻ của Việt Nam. 

Trước các nền kinh tế phát triển dày dạn kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp 

cùng với những nghiên cứu và thành tựu khoa học – công nghệ, nếu Việt Nam không 

có các biện pháp cụ thể để bảo vệ và phát triển ngành công nghiệp non trẻ thì sản 

phẩm công nghiệp của Việt Nam sẽ khó thu hút được người tiêu dùng thế giới. Tiêu 

biểu cho vấn đề này chính là Bphone, hãng điện thoại thông minh đầu tiên nghiên 

cứu bởi Tập đoàn BKAV của Việt Nam ra mắt từ năm 2015. Việc phải cạnh tranh 

cùng các thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu thế giới như Apple, Samsung, 

LG, Microsoft (trước đây là Nokia) hay Oppo đã khiến cho Bphone gặp nhiều khó 

khăn trong việc thu hút người tiêu dùng, bao gồm cả người tiêu dùng nội địa lẫn người 

tiêu dùng quốc tế. Cho đến cuối năm 2019, chưa kể đến thị trường quốc tế như Hàn 

Quốc, Bphone vẫn chưa thể gây được tiếng vang trong thị trường nội địa. Vì thế, với 

những ngành công nghiệp non trẻ, nhà nước cần đưa ra các biện pháp kịp thời để thúc 

đẩy sự phát triển, tạo ra chỗ đứng cho thương hiệu Việt Nam trên thị trường nội địa 

và trên thị trường nước ngoài. 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nên tăng cường các hoạt động giao lưu, trao 

đổi văn hóa cũng như hợp tác với Hàn Quốc để thúc đẩy quan hệ song phương. Phối 

hợp với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc trong việc quảng bá hình ảnh về đất 

nuớc, con người Việt Nam để tăng cường thu hút khách du lịch Hàn Quốc. Nên kết 

hợp phương pháp truyền thông truyền thống với các phương pháp hiện đại để quảng 

bá văn hóa. Với sự phát triển của khoa học công nghệ và các trang mạng xã hội, 

truyền thông trực tuyến dần trở thành ưu tiên hàng đầu trong công tác quảng bá của 

các nước. Vì vậy, ngoài việc sử dụng các phương truyền thống như tổ chức các sự 
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kiện, hội chợ, triển lãm du lịch tại Hàn Quốc, Việt Nam cần tăng cường phối hợp với 

các công ty, các tổ chức hỗ trợ truyền thông để thực công tác quảng bá văn hóa trực 

tuyến. Để thực hiện một cách hiệu quả truyền thông trực tuyến, Việt Nam cần xây 

dựng các trang thông tin, chuyên mục, chuyên đề, bản tin bằng tiếng Hàn Quốc, 

thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, tuyên truyền về văn hóa, đời sống và du lịch 

đặc trưng của Việt Nam, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Chính phủ nên liên 

kết với các đài truyền hình Hàn Quốc để sản xuất các chương trình quảng bá truyền 

thống văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Các bộ ngành liên quan của Việt Nam cần phải 

nhận thức đầy đủ và rõ ràng hơn về các công tác xúc tiến thương mại, coi đây là chiến 

lược phát triển kinh tế, nhấn mạnh thúc đẩy xuất khẩu từ các biện pháp khuyến khích 

và hỗ trợ khi cần thiết. Với mục tiêu này, đội ngũ cán bộ cần có sự đầu tư về mặt thời 

gian và sử dụng kiến thức chuyên sâu của mình để nghiên cứu thị trường xuất khẩu, 

cũng như cơ hội và khó khăn để giúp doanh nghiệp chuẩn bị được các biện pháp ứng 

phó với thay đổi kịp thời. Bên cạnh việc hoạt động dựa trên cung cấp thông tin đơn 

thuần như trước, các bộ, ngành liên quan cần tham gia cùng vào các hoạt động thương 

mại như hội chợ, triển lãm hay giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là trong quá trình hai 

bên đàm phán hay thương thảo hợp đồng. Việc tham gia và thực hiện công tác xúc 

tiến xuất khẩu bắt buộc, bao gồm tất cả các cơ quan liên quan ở cấp chính phủ, các tổ 

chức hỗ trợ xuất khẩu và các doanh nghiệp trong sự phối hợp hoạt động chặt chẽ lẫn 

nhau. 

Bộ Công thương nên đẩy mạnh việc nghiên cứu thị trường, chia ra tiến hành 

dưới hai khía cạnh bao gồm nghiên cứu chung và nghiên cứu về một thị trường hàng 

hóa nhất định. Với thị trường Hàn Quốc, các tổ chức thuộc bộ ngành liên quan sẽ tiến 

hành nghiên cứu chung sơ bộ, trong đó có đầy đủ các nội dung về thị trường chung 

Hàn Quốc, tình hình và phương hướng phát triển chung của nền kinh tế Hàn Quốc, 

các tập quán kinh doanh, hệ thống phân phối và những thói quen trong tiêu dùng, đặc 

trưng văn hóa cũng như hệ thống phân phối của thị trường này. Việc nghiên cứu sẽ 

do các bộ ngành liên quan phối hợp với nhau để cung cấp báo cáo, thông tin dữ liệu 

để tổng hợp và nghiên cứu. Hoạt động này cũng cần đến sự tham gia phối hợp tích 
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cực của thương vụ và đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Bên cạnh việc quan tâm 

đến triển vọng đa dạng hóa sản phẩm trao đổi, nghiên cứu nâng cao sức cạnh tranh 

của những mặt hàng này, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần nghiên cứu khả năng cạnh 

tranh của các nhóm hàng xuất khẩu với thị trường tiêu dùng Hàn Quốc, để tập trung 

phát triển những mặt hàng dễ và có khả năng được đón nhận tích cực từ phía thị 

trường Hàn Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng nên tận dụng quan hệ đang có với Hàn 

Quốc để tăng cường hoạt động hợp tác, tìm hiểu với các cơ quan chuyên ngành của 

Hàn Quốc để nhận được sự giúp đỡ từ chính chủ thể trong nước với vấn đề về mặt tài 

chính, cung cấp dữ liệu, thông tin nội bộ, trao đổi bổ sung cho nhau kinh nghiệm để 

cùng nhau hợp tác phát triển. 

Các cơ quan nhà nước cũng cần quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực 

để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn. Cụ thể như trong lĩnh vực du lịch hay trao đổi 

thương mại, các chủ thể liên quan cần quan tâm nhiều hơn đến việc đào tạo và trau 

dồi bồi dưỡng tiếng Hàn, bên cạnh việc nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng kinh 

nghiệm cho đội ngũ cán bộ phục vụ, mở thêm các trường lớp đào tạo dạy nghề để 

nhiều cán bộ nắm được nghiệp vụ tốt hơn. Bên cạnh đó, Việt Nam cần quan tâm hơn 

đến việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề nhằm đáp ứng nhu cầu xuất 

khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc, cũng như cung cấp cho các cơ sở FDI Hàn 

Quốc ở trong nước. 

Bộ Khoa học và Công nghệ cần phối hợp với các Bộ, các cơ quan, ban ngành 

liên quan xúc tiến thương mại, tham gia rà soát các quy định, điều kiện trong hiệp 

định thương mại, và tiêu chuẩn quốc tế mới nhất để tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu 

chuẩn quốc gia (TCVN). Cho đến tháng 4 năm 2020, Việt Nam đã xây dựng được 

khoảng 12.000 TCVN, 800 QCVN, đạt 56% hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ có 

hệ thống tiêu chuẩn quốc gia này, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ có thể từng bước cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao khả 

năng cạnh tranh. Nhưng trong bối cảnh các quốc gia ngày càng hội nhập kinh tế sâu 

hơn, phía Hàn Quốc cũng đang áp đặt thêm một số hàng rào kỹ thuật mới về nông- 

thủy sản, việc cải thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hòa hơn với các quy định 
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của đối tác thương mại và tiêu chuẩn quốc tế là việc cần thiết. Việc cải thiện hệ thống 

tiêu chuẩn quốc gia, tăng độ hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế còn là bước tiền đề để 

các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và làm quen với các quy định, tiêu chuẩn của 

quốc tế nói chung và của Hàn Quốc nói riêng. Điều đó giúp các doanh nghiệp Việt 

Nam có thể vượt qua được các rào cản kỹ thuật, tăng sức hấp dẫn với người tiêu dùng 

quốc tế, từ đó thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam.  

Bộ Kế hoạch đầu tư và các cơ quan chức năng có liên quan cũng cần tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hàn Quốc để doanh nghiệp chủ động các 

điều kiện nhằm vượt rào cản kỹ thuật. Vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được 

Hàn Quốc chú trọng trong thương mại. Kể từ sau khi Hiệp định VKFTA chính thức 

có hiệu lực, vấn đề này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi vậy, nên Hàn 

Quốc liên tục đề xuất và áp dụng các quy định mới đối với hàng nhập khẩu đối với 

các quốc gia, trong đó bao gồm cả Việt Nam. Năm 2018, Hàn Quốc áp dụng quy định 

mới về kiểm dịch thủy sản nhập khẩu vào Hàn Quốc, trong khi năm 2019, Hàn Quốc 

tiếp tục áp dụng quy định mới về quản lý danh mục thuốc bảo vệ thực vật. Việc liên 

tiếp áp dụng những quy định mới này đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp 

Việt Nam khi mà họ cần nhiều thời gian để cải tiến chất lượng cho phù hợp với các 

quy định mới. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh công tác thông báo, tuyên truyền và phổ 

biến kịp thời các quy định mới của Hàn Quốc ngày từ lúc các quy định này được đề 

xuất, sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp, 

phương hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp cho việc xuất khẩu được thuận 

lợi, không gặp khó khăn hay bị đình trệ.  

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần phát huy vai trò của hiệp hội ngành nghề 

sản xuất của Việt Nam, như Hiệp hội Tôm-cá, Hiệp hội May mặc, Hiệp hội Da giày, 

Hiệp hội Cà phê, v.v… trong quá trình xuất khẩu sang Hàn Quốc. Các hiệp hội ngành 

hàng không chỉ là nơi tiếp nhận đầy đủ thông tin nhất từ phía các cơ quan chức năng, 

mà còn cung cấp thông tin, các nội dung của các Hiệp định thương mại tới các doanh 

nghiệp trong nước. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng, các hiệp hội ngành hàng 

còn đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp hội viên khi có 
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các vụ kiện tụng, tranh chấp thương mại ngoài phạm vi lãnh thổ. Tuy vậy, các chuyên 

gia kinh tế của Việt Nam cũng lưu ý rằng vai trò của các hiệp hội ngành hàng Việt 

Nam chưa thực sự được phát huy và tận dụng tối đa, khi mà vẫn còn hạn chế trong 

việc cung cấp thông tin, phân tích đánh giá nhu cầu của các nước nhập khẩu về kiểu 

dáng, chất lượng cũng như giá cả. Đồng thời, trong tình trạng hiểu biết và điều kiện 

thực hiện về các vấn đề pháp lý của các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu kém, một 

số hiệp hội cũng chưa thể phát huy tối đa vai trò tư vấn, hỗ trợ pháp lý khi doanh 

nghiệp cần đến. Vì vậy, trong bối cảnh Hàn Quốc liên tục áp dụng những quy định 

mới về kỹ thuật và an toàn thực phẩm, các hiệp hội ngành hàng Việt Nam cần tiếp 

tục cải thiện và phát huy vai trò của mình hơn nữa trong việc phối hợp, trợ giúp các 

doanh nghiệp trong quá trình phát triển giao thương. 

4.3.2. Giải pháp đối với chính quyền địa phương  

Để tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh 

vực kinh tế thì vai trò của các cơ quan, chính quyền địa phương cũng rất quan trọng 

vì đây là cơ quan quản lý và giám sát trực tiếp các hoạt động kinh doanh nói chung. 

Để thúc đẩy giao lưu thương mại, chính quyền địa phương nên tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp trong việc tiếp cận đối tác, hàng hóa của Việt Nam, hỗ trợ kịp thời cũng 

như rút gọn, giải quyết nhanh các vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục 

hành chính của doanh nghiệp hai nước khi tiến hành mua bán trao đổi hàng hóa tại 

Việt Nam. Bên cạnh đó, khuyến khích và tạo ưu đãi cho các doanh nghiệp sản xuất, 

xuất khẩu các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng công nghệ cao và đảm 

bảo phát triển bền vững trong quá trình sản xuất. Lãnh đạo các địa phương cũng cần 

cần đẩy mạnh khuyến khích liên kết tiêu thụ giữa doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu 

với nông dân trong vùng nhằm tạo ra sự gắn kết giữa hoạt động sản xuất và chế biến, 

đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất.   

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, chính quyền các 

địa phương nên chủ động xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư; bổ sung cơ chế khuyến 

khích đối với các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả; khuyến khích hợp tác liên kết 

đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước, chuyển giao công nghệ, đào tạo, nâng cao 
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kỹ năng, trình độ cho lao động Việt Nam; phát triển cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, 

góp phần nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm và vị trí quốc 

gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam cũng đổi mới cơ chế quản lý ngân sách nhà 

nước, đổi mới chính sách để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao hiệu 

quả hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới tổ chức bộ máy các cơ quan Chính phủ, các bộ, 

ngành Trung ương, các cơ quan chính quyền địa phương theo hướng tinh, gọn; rà soát 

chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chồng chéo, không rõ ràng, không phù 

hợp với kinh tế thị trường; tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách các thủ tục hành chính; 

xác định rõ và nâng cao trách nhiệm cá nhân của từng vị trí cán bộ, công chức, nhất 

là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật kỷ 

cương; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng về trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; đẩy 

mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Chính 

quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến 

đầu tư và rà soát, cơ cấu lại hệ thống các cơ quan xúc tiến đầu tư nước ngoài; xem 

xét khả năng gắn kết với xúc tiến thương mại và du lịch một cách linh hoạt, phù hợp 

với yêu cầu và đặc thù của từng địa phương. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối 

hợp, liên kết giữa Trung ương với địa phương, giữa các vùng, giữa cơ quan quản lý 

nhà nước với các hiệp hội nghề nghiệp trong công tác xúc tiến đầu tư. Chủ động xúc 

tiến đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, gắn với các tiêu chí hợp tác đầu tư 

mới; Công khai, minh bạch hệ thống thông tin kinh tế-xã hội, pháp luật, chính sách, 

quy hoạch, kế hoạch, thị trường, Tăng cường cơ chế đối thoại, đổi mới, mở rộng 

phương thức tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của nhà đầu tư; xử lý dứt điểm, kịp thời 

các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đang thực hiện. 

4.3.3. Giải pháp đối với doanh nghiệp   

Doanh nghiệp là chủ thể chính trong quá trình tham gia và tận dụng lợi ích của 

quan hệ ĐTCL. Vì vậy, việc đầu tiên cần làm là phải mở rộng danh mục sản phẩm 

xuất khẩu quốc tế. Hàn Quốc cắt giảm thuế cho nhiều mặt hàng mà Việt Nam có lợi 

thế cạnh tranh trong việc sản xuất và chế biến như nông, lâm, thuỷ sản, hàng may 
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mặc, dâu tằm tơ, sản xuất sợi, sản xuất giày thể thao, giày vải và giày nữ, nguyên liệu, 

linh kiện điện tử và công nghệ thông tin. Chính vì vậy, nên các doanh nghiệp Việt 

Nam cần tận dụng cơ hội này để có thể áp dụng khoa học công nghệ, dần cải thiện sự 

linh hoạt của mình trong việc lựa chọn mặt hàng xuất khẩu của mình. Việc áp dụng 

khoa học và công nghệ cao vào sản xuất và chế tạo sản phẩm sẽ giúp các doanh nghiệp 

có thể sản xuất được những sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, mang lại giá trị gia 

tăng lớn. Từ đó, việc cải thiện số lượng nhóm ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam, 

các doanh nghiệp có cơ thêm hội đẩy mạnh phát triển quy mô của mình, trở thành 

một trong những nhân tố quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế của Việt Nam. 

Cùng với việc mở rộng các ngành hàng xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam nên 

có chiến lược kinh doanh, mục tiêu rõ ràng để tăng sức cạnh tranh của mình so với 

hàng hóa từ Trung Quốc như may mặc, đồ chơi…. Những danh mục hàng hóa xuất 

khẩu được thị trường Hàn Quốc dễ chấp nhận như thực phẩm chế biến từ thuỷ sản, 

thuỷ sản đông lạnh, đồ gỗ… cần được chú trọng đầu tư thời gian nhiều hơn để nâng 

cao chất lượng, các tiêu chuẩn quốc tế khác đối với mặt hàng chế biến. Các doanh 

nghiệp cũng cần đổi mới và quảng bá cho sản phẩm một cách tốt hơn, để luôn nắm 

bắt được các cơ hội mở rộng xuất khẩu. Vì vậy, việc nghiên cứu thị trường của Hàn 

Quốc là yếu tố quan trọng để có thể thiết lập được những chiến lược, mục tiêu kinh 

doanh hiệu quả. Cơ hội cho các mặt hàng xuất khẩu từ phía Việt Nam hiện tại là rất 

lớn, với chi phí lao động rẻ, tài nguyên thiên nhiên dồi dào, các chương trình hỗ trợ 

của nhà nước, chính phủ được chú trọng suốt những năm gần đây. Vì thế, các mặt 

hàng xuất khẩu Việt Nam khi đã cải thiện được chất lượng, có cơ hội tiếp cận đến 

người tiêu dùng sẽ có một lợi thế cạnh tranh rất lớn về giá trị, so với mặt bằng chung 

các nước xuất khẩu lớn khác trong khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ. 

Doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao khả năng tổ chức quản lý. Doanh nghiệp 

biết tận dụng khả năng của mỗi nhân viên một cách hiệu quả, thì năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp một phần cũng sẽ được cải thiện. Sản phẩm của doanh nghiệp muốn 

thu hút người tiêu dùng hơn, thì cần chú trọng đến chính sách bán hàng và sau bán 

hàng hiệu quả, cần chiến lược marketing tốt để xây dựng được thương hiệu. Bên cạnh 
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đó, cần những chiến lược sản xuất phù hợp để tận dụng cơ hội sản xuất, xuất khẩu và 

cũng có thể cần đến chiến lược đàm phán, tìm nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào chất 

lượng với giá thành hợp lý. Những điều đó có thể đạt được hay không, phụ thuộc vào 

việc các nhà quản lý doanh nghiệp có thể nắm bắt được điểm mạnh của nguồn nhân 

sự trong doanh nghiệp. Trong hơn 10 ngàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào sản 

xuất phục vụ xuất khẩu, hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi vậy, việc áp 

dụng những phần mềm công nghệ thông tin quản lý doanh nghiệp là không phù hợp, 

vì các phần mềm này được thiết kế dành cho các doanh nghiệp lớn và chi phí để sở 

hữu các phần mềm này cũng lớn. Vì vậy, nhà quản trị hoặc bộ phận nhân sự của các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải hiểu rõ năng lực, trình độ của mỗi nhân viên để 

phân chia công việc hiệu quả hơn. Đồng thời, cần nắm bắt hiệu quả làm việc của mỗi 

nhân viên để tiến hành điều chỉnh lại nhân sự phù hợp vào các công việc cụ thể. 

Chất lượng sản phẩm cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự 

tồn tại của mặt hàng xuất khẩu cũng như sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. 

Cho nên, các doanh nghiệp cần đảm bảo hàng hóa xuất khẩu của mình đáp ứng được 

đầy đủ, phù hợp với các tiêu chuẩn và yêu cầu của Hàn Quốc. Cùng với đó, để có 

được sự tín nhiệm của người tiêu dùng Hàn Quốc, doanh nghiệp cũng cần quan tâm 

đến mức chất lượng tối thiểu mà người tiêu dùng Hàn Quốc chấp nhận. Do đó, các 

doanh nghiệp cần tăng cường quản lý chất lượng, cần xây dựng được những quy trình 

kiểm định chất lượng theo từng khâu trong quá trình của quá trình chế biến xuất khẩu. 

Khi đã đáp ứng được những đầy đủ những yêu cầu cơ bản về mặt chất lượng sản 

phẩm xuất khẩu, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có thể thúc đẩy mở rộng thị 

trường, tăng thêm số lượng các đối tác xuất khẩu, phát triển doanh nghiệp và góp 

phần phát triển nền kinh tế Việt Nam. 

Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thường xuyên cập nhật thông tin về các 

tiêu chuẩn kỹ thuật mới từ Hàn Quốc và quốc tế. Từ đó, triển khai áp dụng các hệ 

thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng yêu cầu bảo 

vệ sức khỏe, môi trường. Như đã đề cập ở phần trước, chỉ hơn 2 năm sau khi VKFTA 

có hiệu lực từ ngày 20/12/2015, Hàn Quốc đã 2 lần thay đổi một số quy định liên 
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quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ yếu áp dụng đối với các mặt hàng nông – 

thủy sản nhập khẩu của Việt Nam. Đồng thời, theo như Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc 

tế, thì các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 sẽ được rà soát và xem xét lại với tần suất 5 

năm 1 lần, rất có thể có khả năng bị thay đổi hoặc cập nhật mới. Trong thế kỷ XXI, 

trung bình khoảng cách giữa các lần đổi mới về tiêu chuẩn quốc tế là 8 năm, cho nên 

các doanh nghiệp Việt Nam cần phải theo dõi và cập nhật thông tin kịp thời để có 

những biện pháp cải tiến chất lượng, dây chuyền sản xuất cho phù hợp với các quy 

định, tiêu chuẩn của Hàn Quốc cũng như quốc tế.  

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động hơn trong việc đầu tư, 

đổi mới công nghệ, xây dựng quy trình sản xuất chế biến đảm bảo các tiêu chuẩn vệ 

sinh an toàn thực phẩm môi trường, từ đó giảm giá thành sản xuất, mặt khác nâng cao 

chất lượng để đáp ứng được các tiêu chuẩn của Hàn Quốc. Công nghệ Việt Nam dù 

đã có những bước tiến triển, nhưng đa phần vẫn còn lạc hậu và không theo kịp Cách 

mạng công nghiệp 4.0. Số liệu thống kê của Cục Thông tin Khoa học & Công nghệ 

quốc gia năm 2018 cho thấy, trong 10.994 doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam, chỉ 

có 8% doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, 50% doanh nghiệp sử dụng công 

nghệ trung bình và 42% doanh nghiệp còn lại sử dụng công nghệ lạc hậu. Một trong 

những lí do chủ yếu gây ra vấn đề này chính là các doanh nghiệp Việt Nam còn quá 

thụ động trong việc đầu tư, đổi mới công nghệ. Theo số liệu khảo sát của Bộ Công 

Thương, năm 2019 chỉ có 21% doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu có những bước chuẩn 

bị cải tiến công nghệ phục vụ cho Cách mạng công nghiệp 4.0, trong khi 61% doanh 

nghiệp còn lại không hề có bất kỳ động thái nào. Chính sự thụ động này đã khiến cho 

quy trình sản xuất chế biến, chất lượng sản phẩm không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ 

sinh, cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Bởi vậy, các doanh nghiệp Việt Nam 

cần nhanh chóng có những cải tiến, xây dựng lộ trình cụ thể để thay thế công nghệ 

lạc hậu bằng công nghệ hiện đại hơn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nói 

chung và sản phẩm xuất khẩu nói riêng.  

Doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm và nghiên cứu tìm 

ra những điều mới mẻ, tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm. Đối với người tiêu dùng, 
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giá cả và chất lượng sản phẩm là những yếu tố thu hút nổi bật nhất. Tuy nhiên, trong 

điều kiện thị trường ngày càng trở nên đa dạng với nhiều kiểu dáng, mẫu mã, giá tiền 

dành cho từng phân khúc người tiêu dùng cụ thể, thì chất lượng luôn là vấn đề được 

người tiêu dùng quan tâm hàng đầu. Với cùng một giá tiền, người tiêu dùng sẽ chọn 

sản phẩm có nhiều công năng và chất lượng tốt hơn. Trong trường hợp giá tiền chênh 

nhau, vẫn có nhiều người tiêu dùng lựa chọn bỏ ra số tiền lớn để mua được sản phẩm 

chất lượng tốt. Điển hình là các dòng sản phẩm của Apple đều có giá tiền rất cao, 

nhưng người tiêu dùng với mức tài chính trung bình vẫn có thể chấp nhận trả góp, 

hoặc tiết kiệm để mua các sản phẩm công nghệ của Apple. Vì thế, các doanh nghiệp 

Việt Nam cần chú trọng cải tiến chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao xuất khẩu 

sang Hàn Quốc. 

Chiến lược kinh doanh là vấn đề đòi hỏi phải có sự đầu tư chú trọng từ phía các 

doanh nghiệp, bên cạnh việc chính phủ tạo khung pháp lý, hoạt động xúc tiến cần 

thiết cho hoạt động này. Vấn đề về nhãn mác, tên gọi và độ nhận diện thương hiệu ở 

thời điểm hiện tại rất quan trọng và là một trong nhiều yếu tố quan trọng giúp hàng 

hóa và dịch vụ lưu thông tốt trên thị trường nên các doanh nghiệp cần nhận thức rõ 

điều này để thay đổi và thích nghi. Việc các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn 

gặp rất nhiều những khó khăn trong vấn đề đăng ký thương hiệu, vượt qua các kiểm 

định chất lượng của nước nhập khẩu là một bất lợi rất lớn về phía doanh nghiệp Việt 

Nam. Các doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn nữa để có thể hiểu được các thủ tục 

pháp lý, những yêu cầu đã được các nước nhập khẩu liệt kê rất rõ trong các quy định 

được cấp để có thể cải thiện được thời gian hoàn thiện các thủ tục liên quan. Từ đó, 

các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam mới được đánh giá cao, đẩy mạnh khả năng cạnh 

tranh của các mặt hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế, mang lại giá trị gia tăng cao 

hơn từ những tiêu chuẩn về chất lượng đem lại. 

Thực tế, đã có rất nhiều cuộc cạnh tranh, hoặc những sản phẩm của doanh 

nghiệp Việt Nam do chưa ý thức được việc bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm của 

mình, nên đã bị quốc gia khác ăn cắp mất các nhãn hiệu như nước mắm, cà phê… 

khiến lượng tiêu thụ sản phẩm bị ít. Do đó, để bảo vệ và xuất khẩu được hàng hóa, 
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thương hiệu của mình, các doanh nghiệp cần tìm ra sự khác biệt của sản phẩm để đưa 

ra chiến lược marketing phù hợp. 

Các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tìm kiếm và lựa chọn đối tác chuyển 

giao công nghệ và hợp tác kinh doanh sản xuất linh kiện như hợp tác liên doanh để 

tận dụng lợi thế có sẵn, rút ngắn thời gian trong quá trình phát triển công nghiệp phụ 

trợ. Các doanh nghiệp nội địa cần tích cực và chủ động hơn trong việc tìm kiếm đối 

tác với sự trợ giúp đến từ Chính phủ. Đối mặt với các cường quốc phát triển mạnh về 

ngành công nghiệp phụ trợ với nhiều năm kinh nghiệm, các doanh nghiệp Việt Nam 

nếu cũng bắt đầu nghiên cứu từ những bước đầu tiên thì sẽ mất nhiều thời gian để có 

thể đạt được những thành tựu giống như các quốc gia đi đầu về ngành công nghiệp 

phụ trợ. Thay vào đó, để có thể rút ngắn thâm hụt thương mại với Hàn Quốc một cách 

nhanh chóng, Việt Nam cần rút ngắn thời gian phát triển ngành công nghiệp phụ trợ. 

Thời gian để nghiên cứu và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ càng ngắn, thâm 

hụt thương mại của Việt Nam với Hàn Quốc càng giảm. Bởi vậy, các doanh nghiệp 

Việt Nam cần tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác chuyển giao công nghệ, để 

có thể cải thiện được ngành công nghiệp phụ trợ trong thời gian sớm nhất. 

Hiện nay ở Việt Nam đã có nhiều hoạt động được chính phủ tổ chức, nhằm hỗ 

trợ doanh nghiệp trong công tác xúc tiến xuất khẩu và quảng bá sản phẩm của mình. 

Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc, các cơ quan xúc tiến xuất khẩu, trong đó 

có Cục Xúc tiến thương mại (thành lập năm 2000) đã được giao nhiệm vụ cụ thể để 

hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cần thiết cho các doanh nghiệp trong việc sản xuất và xuất 

khẩu. Có thể nói rằng Chính phủ Việt Nam đã và đang tích cực mở ra nhiều cơ hội 

và mạng lưới tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, khi tham gia 

thị trường quốc tế. Những hoạt động hỗ trợ từ Chính phủ cũng như các bộ, ban, ngành 

đã phân công, giao nhiệm vụ đã phần nào tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp 

Việt Nam. Những việc làm trên đang phát huy tác dụng và sẽ phát triển mạnh mẽ 

hơn, nếu từng doanh nghiệp xây dựng được chiến lược riêng, trong việc tìm hiểu thị 

trường, các thể chế, những yêu cầu để có thể đáp ứng được đầy đủ, tạo ra lợi thế cạnh 

tranh cho sản phẩm của mình. Việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thị trường sẽ giúp 
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sản phẩm của doanh nghiệp được sử dụng rộng rãi hơn trên thị trường, từ đó doanh 

nghiệp có thể thâm nhập, có những đánh giá, phân tích để đưa ra được chiến lược 

kinh doanh hiệu quả, bao gồm cả những chiến lược quảng bá và giới thiệu sản phẩm. 

Từ đó, các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận sâu hơn với thị 

trường cũng như người tiêu dùng Hàn Quốc. 

Chính vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng các cơ hội đã được tạo 

ra từ phía nhà nước, cần nghiên cứu sâu hơn nữa các chính sách hỗ trợ của chính phủ 

Hàn Quốc, để từ đó đưa ra những phân tích, đánh giá từ cơ bản đến chuyên sâu về 

những khía cạnh tác động, chỉ ra được những cơ hội cũng như thách thức. Qua đó, 

lập ra được những kế hoạch, chiến lược cụ thể để có thể nâng cao mức độ tận dụng 

chính sách hỗ trợ đến từ quan hệ ĐTCL giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Tiểu kết chương 4  

Việc thiết lập quan hệ ĐTCL Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ mang lại những 

tác động tích cực trực tiếp cho kinh tế của Việt Nam, mà từ đó còn có tác dụng lan 

tỏa đến các lĩnh vực khác trong nền kinh tế như an ninh chính trị, văn hóa xã hội, hợp 

tác công nghệ…Thông qua sự ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động chính trị, tăng 

cường hợp tác và giao lưu văn hóa phát triển du lịch, xuất nhập khẩu hoặc hỗ trợ 

chuyển giao và nâng cao trình độ công nghệ cho Việt Nam, Hàn Quốc dần trở thành 

một người bạn và đối tác kinh tế không thể thay thế. Nhu cầu của người dân hai nước 

đối với hàng hóa, dịch vụ và giao lưu văn hóa là tiền đề thúc đẩy các daonh nghiệp 

mở rộng kinh doanh, tăng cường hợp tác sản xuất, từ đó thắt chặt hơn nữa mối quan 

hệ kinh tế. Cho đến nay, quan hệ ĐTCL và FTA với Hàn Quốc vẫn là một trong 

những bước tiến có hiệu quả kinh tế nhất mà Việt Nam đã đạt được. Quan hệ giữa hai 

nước có nhiều thuận lợi khi ở trong một khu vực tăng trưởng nhanh và có sự tương 

đồng về nhiều yếu tố. Mặc dù còn một số các khó khăn xuất phát từ phía Việt Nam, 

cũng như bối cảnh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương còn phức tạp do chịu ảnh 

huởng của nhiều nuớc lớn, nhưng các yếu tố thuận lợi để thúc đẩy quan hệ ĐTCL vẫn 

là chủ yếu. Triển vọng để hai nước tiến tới nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược 

toàn diện là rất khả quan trong thời gian tới. Để hiện thực hóa và thúc đẩy quá trình 
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này, chính phủ Việt Nam cần thực hiện một số nhóm giải pháp giúp nâng cao hiệu 

quả hợp tác kinh tế, từ đó tác động đến các lĩnh vực khác giúp nâng cấp quan hệ Việt 

Nam-Hàn Quốc từ đối tác chiến lược thành đối tác chiến lược toàn diện.   
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KẾT LUẬN 

Quan hệ ĐTCL Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực kinh tế giai đoạn 2009-

2020 là một chủ đề nghiên cứu có ý nghĩa đối với cả hai nước, đặc biệt trong bối cảnh 

Hàn Quốc có mong muốn nâng cấp quan hệ lên ĐTCL toàn diện. Thông qua luận án 

này, tác giả đã giải quyết được những nội dung cơ bản sau đây: 

Tác giả đã khái quát và kế thừa được kết quả của những nghiên cứu đã có liên 

quan đến đề tài nghiên cứu. Những quan điểm và nghiên cứu của các học giả trong 

và ngoài nước về quan hệ ĐTCL, thương mại, đầu tư và ODA đã được sử dụng làm 

tư liệu nghiên cứu trong quá trình đưa ra luận điểm và phân tích vấn đề. Đặc biệt là 

những nghiên cứu liên quan đến các lý thuyết quan hệ quốc tế, nội dung của các cam 

kết hoặc hiệp định song phương. Các lý thuyết về quan hệ đối tác và quan hệ quốc tế 

đã được sử dụng để phân tích cơ sở cho quá trình hợp tác. Những điều kiện chủ quan, 

khách quan đến từ bối cảnh thế giới và tình hình kinh tế, chính trị Việt Nam Hàn 

Quốc cũng được tìm hiểu để làm rõ động cơ hợp tác của hai quốc gia. Cả cơ sở lý 

thuyết và thực tiễn đều cho thấy sự hợp tác của hai quốc gia vừa trong khu vực như 

Hàn Quốc và Việt Nam là xu thế tất yếu, mang lại lợi ích cho cả 2 bên và phù hợp 

với bối cảnh của khu vực cũng như thế giới. Việc thiết lập quan hệ ĐTCL mang lại 

hiệu quả kinh tế cho cả hai quốc gia và nâng cao mức sống của người dân. Chính vì 

vậy, phát triển quan hệ ĐTCL là một trong những bước đi cần thiết để cả hai nền kinh 

tế tăng cường hợp tác sâu, rộng hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế từ đó tăng cường 

phát triển văn hoá - xã hội, khoa học kỹ thuật và bảo đảm môi trường hòa bình, ổn 

định, giúp Việt Nam phát huy được vị thế chiến lược, địa kinh tế của đất nước, tranh 

thủ được lợi thế của đối tác để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế.   

Bên cạnh đó, đề tài tập trung nghiên cứu để làm rõ hơn sự thay đổi trong cơ 

cấu thương mại hàng hóa, phân tích xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài và ODA từ 

Hàn Quốc tới Việt Nam.  

Trong giai đoạn 2009-2020, hơn 10 năm sau khi thiết lập quan hệ ĐTCL, hai 

nước đã đạt được những mục tiêu trên và thành tựu còn vượt trên cả kì vọng trong 

hợp tác kinh tế. Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng 
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nhất của Việt Nam. Trong lĩnh vực thương mại, kim ngạch thương mại song phương 

tăng gấp hơn 7 lần từ mức khoảng 9 tỷ đô la mỹ năm 2009 lên 66 tỷ USD vào năm 

2020. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam chỉ sau Trung Quốc 

(133 tỷ USD) và Hoa Kỳ (90,7 tỷ USD). Kim ngạch thương mại Việt Nam-Hàn Quốc 

còn vượt qua tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và cả khối ASEAN với 

10 quốc gia (53,7). So sánh quy mô thị trường và dân số giữa Hàn Quốc (51,3 triệu) 

với Trung Quốc (1.445,8 triệu), Mỹ (333,6 triệu) và ASEAN (677,5 triệu) cho thấy 

đây là một kết quả vô cùng ấn tượng của hai nước [167]. Bên cạnh việc duy trì tốc độ 

tăng trưởng, thâm hụt cán cân thương mại Việt Nam-Hàn Quốc dần có xu hướng 

giảm từ mức 68% năm 2009 xuống còn 58% năm 2020, chủ yếu là nhập khẩu máy 

móc trang thiết bị phục vục cho sản xuất của khu vực FDI. Cơ cấu hàng xuất khẩu 

của Việt Nam đã dần chuyển dịch, từ xuất khẩu nguyên liệu thô; nông lâm thủy sản 

sơ chế và hàng hóa có giá trị gia tăng thấp sang cơ cấu xuất khẩu nhóm hàng điện tử, 

cơ khí chế tạo, nông lâm thủy sản chế biến sâu và hàng tiêu dùng giá trị gia tăng cao.  

Trong lĩnh vực đầu tư, chỉ 5 năm sau khi hai nước thiết lập quan hệ ĐTCL, 

năm 2014 Hàn Quốc đã vươn lên trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt 

Nam, cả về quy mô vốn, số dự án và địa bàn với sự hiện diện của nhiều tập đoàn 

xuyên quốc gia. Tính đến hết năm 2020, Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất (tính 

theo vốn lũy kế) trong số gần 100 nền kinh tế có vốn FDI tại Việt Nam. FDI của Hàn 

Quốc chiếm 18,4% trong tổng lượng vốn đầu tư vào Việt Nam, tập trung chủ yếu vào 

nhiều lĩnh vực tại các thành phố lớn. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu từ vào công 

nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, may mặc, tài chính ngân hàng, logistics, dịch 

vụ… với quy mô lớn và công nghệ cao, góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 

thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, xuất khẩu phát triển và tạo việc 

làm cho khoảng 700.000 lao động. Bên cạnh những thành tựu trong sản xuất và xuất 

khẩu, các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc vào Việt Nam còn có những hoạt động hợp 

tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ với các doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu ở 

Việt Nam như Viettel, Vingroup...nhằm nghiên cứu và mang đến những sản phẩm và 

dịch vụ tiên tiến cho người dân Việt Nam. 
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Về viện trợ chính thức, ODA của Hàn Quốc vào Việt Nam chiếm khoảng 20% 

tổng số viện trợ của Hàn Quốc cho các nước. Việt Nam cũng là nước nhận được nhiều 

ODA từ Hàn Quốc nhất trong số các quốc gia ở ASEAN, điều này cho thấy tầm quan 

trọng của Việt Nam trong khu vực và chính sách đối ngoại của Hàn Quốc. ODA Hàn 

quốc tập trung vào một số các lĩnh vực mà Việt Nam còn yếu như cơ sở hạ tầng, giao 

thông và cầu đường, giáo dục - đào tạo, y tế và nước sạch - vệ sinh môi trường. Mặc 

dù Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp từ năm 2010, chính phủ 

Hàn Quốc vẫn khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc 

cung cấp viện trợ phát triển.  

Ngoài những kết quả trên, luận án còn tập trung làm rõ ảnh hưởng của kinh tế 

đến các lĩnh vực khác và chỉ ra đặc điểm quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và 

Hàn Quốc sau khi hai nước thiết lập quan hệ ĐTCL năm 2009. Hai nước đã chuyển 

từ đối tác kinh tế đơn thuần sang đối tác chiến lược với những thay đổi vượt bậc 

không chỉ trong quan hệ kinh tế mà còn ở các lĩnh vực an ninh chính trị, văn hóa xã 

hội, hợp tác khoa học công nghệ, lao động, du lịch và lãnh sự. Việt Nam và Hàn Quốc 

luôn ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên cũng thể hiện sự 

tôn trọng đối với hệ thống luật pháp và toàn vẹn quyền lãnh thổ của nhau, đặc biệt 

trong bối cảnh khu vực có nhiều diễn biến phức tạp như tranh chấp trên biển Đông. 

Chính phủ hai bên cũng ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác liên quan đến giao lưu văn 

hóa, du lịch, phát triển khoa học công nghệ hay xuất khẩu lao động và đạt được nhiều 

thành tựu đáng chú ý. Số lượng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đứng thứ 2 chỉ 

sau Trung Quốc; lượng khách du lịch từ Hàn Quốc đứng thứ 2 trong tổng số khách 

du lịch đến Việt Nam; Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lao động lớn thứ 3 của Việt 

Nam…Kết quả hợp tác của Việt Nam và Hàn Quốc cho thấy các luận điểm của chủ 

nghĩa tự do và chủ nghĩa kiến tạo có giá trị trong thực tiễn quan hệ quốc tế. Hai quốc 

gia độc lập tự chủ tầm trung trong khu vực với nhiều điểm tương đồng về văn hóa sẽ 

có xu hướng hợp tác nhằm cùng nhau phát triển kinh tế. Những ràng buộc về lợi ích 

kinh tế sẽ khiến hai nước chủ động đưa ra các chính sách thúc đẩy hợp tác trong các 
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lĩnh vực khác nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương, tăng cường lợi ích kinh 

tế.  

Thông qua nghiên cứu quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc trong lĩnh vực 

kinh tế, luận án đã chỉ ra được một số đặc điểm quan trọng của mối quan hệ này. Khi 

so sánh với các ĐTCL khác của Việt Nam, Hàn Quốc nằm trong nhóm các ĐTCL 

mang lại hiệu quả thực chất và là một trong những trường hợp ngoại lệ khi là một đối 

tác phi truyền thống nhưng lại có được thành tựu hợp tác kinh tế đáng kinh ngạc với 

Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Đây cũng là quốc gia duy 

nhất nằm trong nhóm các đối tác quan trọng của Việt Nam mặc dù không có quan hệ 

ngoại giao từ trước năm 1975, khi Việt Nam thống nhất hai miền nam bắc. Hàn Quốc 

nằm trong nhóm các quốc gia thiết lập quan hệ ĐTCL trong tuyên bố chung giữa lãnh 

đạo hai nước chứ không ký kết dưới dạng hiệp định ĐTCL nhưng hiệu quả hợp tác 

vượt trội hơn các ĐTCL có ký kết hiệp định với Việt Nam như Tây Ban Nha hay 

Philipines. Hàn Quốc là ĐTCL hiệu quả nhất của Việt Nam trong nhóm các quốc gia 

Châu Á. Quan hệ ĐTCL của Việt Nam và Hàn Quốc là quan hệ thực chất, thực dụng 

tập trung vào hợp tác kinh tế và ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị. Quan hệ ĐTCL 

Việt Nam-Hàn Quốc là mối quan hệ mang tính chất chiến lược dài hạn, mang lại lợi 

ích cho cả hai bên. Khác với một số các quan hệ chiến lược khác lấy yếu tố chính trị 

hoặc an ninh làm chủ đạo, yếu tố văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 

quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, từ đó củng cố quan hệ ĐTCL giữa hai 

bên. 

Mặc dù quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc chịu ảnh hưởng bởi một số các 

yếu tố như sự gia tăng ảnh hưởng của các nước lớn trong khu vực Châu Á-Thái Bình 

Dương; quan hệ phức tạp giữa hai miền Triều Tiên và Hàn Quốc; chiến tranh thương 

mại Mỹ-Trung kéo dài hay sự xuất hiện của đại dịch Covid-19…nhưng chính phủ hai 

nước đều tìm ra các giải pháp để ứng phó trong hòa bình. Bên cạnh đó, các nhân tố 

thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế vẫn là chủ yếu. Sự phát triển của cuộc cách mạng 

4.0 mà Hàn Quốc có lợi thế về công nghệ; xu hướng tự do thương mại trên thế giới 

và trong khu vực thúc đẩy cho hợp tác kinh tế hay hiệp định thương mại tự do Việt 
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Nam-Hàn Quốc với nhiều cam kết và ưu đãi cụ thể dành cho đối phương…là những 

cơ sở giúp hai nước phát triển hơn nữa quan hệ hiện tại. Trên cơ sở đánh giá những 

điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của quan hệ ĐTCL Việt Nam-Hàn Quốc 

trong lĩnh vực kinh tế, luận án đã chỉ ra rằng kịch bản khả quan nhất dành cho hai 

nước là nâng cấp quan hệ ngoại giao lên thành ĐTCL toàn diện như phía Hàn Quốc 

đã đề xuất. Để hiện thực hóa khả năng này, phía Việt Nam cần thực hiện một số các 

giải pháp đồng bộ từ cấp trung ương đến địa phương và đặc biệt nâng cao năng lực 

của các doanh nghiệp, thành phần chủ đạo trong hợp tác và phát triển kinh tế. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Tuyên bố chung về "Ðối tác hợp tác chiến lược" vì hòa bình, ổn 

định và phát triển của Việt Nam – Hàn Quốc [131]. 

1. Hợp tác chính trị-an ninh 

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao chính thức, đồng 

thời nỗ lực thu xếp tiếp xúc song phương bên lề các hội nghị đa phương. Hai bên 

cũng nhất trí tăng cường hơn nữa giao lưu giữa các Bộ, ngành thuộc Chính phủ, các 

địa phương và Quốc hội hai nước. Nhằm nâng cao quan hệ hợp tác và đối thoại trong 

các lĩnh vực ngoại giao-an ninh-quốc phòng, hai bên thỏa thuận thiết lập cơ chế đối 

thoại chiến lược thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao với sự tham gia của các Bộ, 

ngành liên quan. 

Hai vị Nguyên thủ cho rằng quan hệ hợp tác quân sự, kể cả giao lưu công nghiệp 

quốc phòng, giữa hai nước thời gian qua đã phát triển tích cực và hy vọng mối quan 

hệ đó sẽ tiếp tục được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới. 

2. Hợp tác kinh tế 

Hai vị Nguyên thủ đánh giá cao việc kim ngạch thương mại hai nước năm 2008 đã 

đạt 10 tỷ USD, tăng 20 lần so với 500 triệu USD vào thời điểm hai nước thiết lập 

quan hệ ngoại giao năm 1992. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí sẽ nỗ lực đưa kim ngạch 

thương mại hai nước lên 20 tỷ USD vào năm 2015, đồng thời cùng nỗ lực hợp tác vì 

sự cân bằng cán cân thương mại song phương. 

Phía Hàn Quốc đánh giá cao nỗ lực của phía Việt Nam trong việc phát triển cơ chế 

kinh tế thị trường thông qua việc thực hiện chính sách cải cách-mở cửa trong hơn 20 

năm qua và công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường. Hai bên nhất trí 

trong năm 2009 sẽ bắt đầu trao đổi ý kiến về việc thành lập Tổ công tác chung để 

nghiên cứu khả năng thúc đẩy và tính khả thi của "Hiệp định thương mại tự do Hàn 

Quốc - Việt Nam " nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. 

Phía Việt Nam đánh giá cao việc Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tư hàng 

đầu tại Việt Nam và khẳng định sẽ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. 

Phía Hàn Quốc cam kết tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 
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vào Việt Nam và đề nghị để các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia  các lĩnh vực khai 

thác, chế biến khoáng sản, ngân hàng và xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là dự án xây 

dựng đường sắt đoạn thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang, đường sắt cao tốc thành 

phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ và đường sắt đô thị Hà Nội "Nam Hồ Tây - Ngọc Khánh 

- Láng - Hòa Lạc" (tuyến số 5), v.v. Phía Việt Nam cam kết tích cực xem xét đề nghị 

này. Hai bên coi Dự án lập quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua 

Hà Nội là Dự án hợp tác tiêu biểu giữa hai Thủ đô Hà Nội và Xơ-un. Phía Việt Nam 

sẽ nhanh chóng xem xét và phê duyệt Dự án trên để hai bên tiếp tục hợp tác trong quá 

trình lập và triển khai các quy hoạch chi tiết, bảo đảm sự tham gia của các doanh 

nghiệp Hàn Quốc trong dự án này và đưa Dự án này thành Dự án mang tầm quốc gia. 

3. Hợp tác phát triển và khoa học - kỹ thuật 

Phía Việt Nam cho rằng nguồn vốn ODA của Hàn Quốc đã đóng góp đáng kể vào 

phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Phía Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác 

với phía Việt Nam như là một đối tác hợp tác trọng điểm trong thời gian tới. 

Hai bên nhất trí cho rằng kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc hữu ích cho sự phát 

triển kinh tế của Việt Nam và thỏa thuận chọn các dự án hỗ trợ cụ thể trong các lĩnh 

vực: Kế hoạch phát triển trung hạn, chính sách tài chính, kế hoạch phát triển đất đai, 

chính sách kỹ thuật công nghiệp, khoa học - kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực, việc 

làm, chính sách môi trường, phát triển nông thôn để tăng cường trao đổi kinh nghiệm. 

Phía Việt Nam mong muốn phía Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển, xây dựng 

chiến lược kinh doanh, xây dựng thương hiệu, thiết kế, đào tạo nhân lực trong ngành 

công nghiệp dệt - may, da giày. Phía Hàn Quốc cam kết sẽ tích cực xem xét đề nghị 

này. 

Hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực lao động-việc làm, 

đánh giá cao việc duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan về lao động của 

hai Chính phủ thời gian qua trên các lĩnh vực dạy nghề, chứng chỉ tay nghề quốc gia, 

sử dụng lao động và an toàn lao động công nghiệp... và thỏa thuận tiếp tục tăng cường 

quan hệ hợp tác trong lĩnh vực này thời gian tới. 
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Hai bên thỏa thuận tập trung thúc đẩy việc chia sẻ và hợp tác trong các lĩnh vực công 

nghệ thông tin và tin học hóa, viễn thông, phát thanh truyền hình và phát triển nhân 

lực trong lĩnh vực thông tin truyền thông. 

Phía Hàn Quốc giới thiệu chính sách "tăng trưởng xanh, ít khí thải" của Hàn Quốc 

như một phần trong nỗ lực nhằm tạo động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh giá 

năng lượng tăng cao và để giải quyết vấn đề Trái đất nóng lên. Phía Việt Nam chia 

sẻ về tính cần thiết của sự phát triển bền vững, bao gồm tăng trưởng xanh và mong 

muốn cùng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật với phía Hàn Quốc trong lĩnh 

vực này. 

Hai bên cùng chia sẻ về tầm quan trọng của năng lượng nguyên tử đối với việc bảo 

đảm an ninh năng lượng trong quá trình phát triển kinh tế. Phía Việt Nam đánh giá 

cao sự hỗ trợ của phía Hàn Quốc đối với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng nguyên 

tử như xây dựng cơ chế, pháp luật và đào tạo nhân lực. Trên cơ sở đó, hai bên nhất 

trí hợp tác trong việc Hàn Quốc chia sẻ kỹ thuật năng lượng nguyên tử với phía Việt 

Nam trong thời gian tới. 

4. Hợp tác tư pháp-lãnh sự 

Hai bên nhất trí về tính cần thiết phải mở rộng quan hệ hợp tác lãnh sự để đáp ứng sự 

gia tăng về giao lưu con người giữa hai nước. Hai bên thỏa thuận tiến hành các biện 

pháp cần thiết để sớm phê chuẩn Hiệp định chuyển giao người đã bị kết án phạt tù và 

thúc đẩy ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự nhằm tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống tương trợ tư pháp giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục quan tâm 

xem xét các biện pháp đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân của nhau. 

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, hai bên cam kết tiếp tục quan tâm 

đến việc hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại 

Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. 

5. Hợp tác văn hóa-xã hội 

Hai bên thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, 

thanh thiếu niên, nghệ thuật, phát thanh-truyền hình, thể thao nhằm nâng cao sự hiểu 

biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và nhất trí cho rằng, sự giao lưu nhân sự giữa 

hai nước, đặc biệt là thanh thiếu niên, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của 
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quan hệ hướng tới tương lai giữa hai nước. Hai bên thỏa thuận sẽ xem xét các biện 

pháp cụ thể nhằm làm sống động hơn nữa hoạt động giao lưu thanh thiếu niên. 

Phía Việt Nam hoan nghênh việc lần đầu tiên "Tuần lễ Việt Nam - Hàn Quốc" được 

tổ chức tại Việt Nam với nhiều hoạt động văn hóa đa dạng. Phía Hàn Quốc ủng hộ 

phía Việt Nam tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. 

Hai bên thỏa thuận tiếp tục xem xét các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu 

văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

6. Hợp tác khu vực và trên các diễn đàn quốc tế 

Nguyên thủ hai nước nhấn mạnh việc phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên thông qua giải 

quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì 

hòa bình và ổn định tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời bày tỏ ủng hộ 

hoàn toàn việc sớm mở lại đàm phán sáu bên. 

Hai bên hoan nghênh kết quả Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối 

thoại ASEAN-Hàn Quốc tại Hàn Quốc tháng 6 vừa qua; coi đó là dịp để kiểm điểm 

và định hướng phát triển quan hệ hợp tác ASEAN-Hàn Quốc lên tầm cao mới trong 

thời gian tới. Hai bên nhất trí nỗ lực sớm triển khai hiệu quả các kết quả của Hội nghị. 

Phía Hàn Quốc chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước Chủ tịch ASEAN và 

ARF năm 2010. Phía Việt Nam chúc mừng Hàn Quốc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch và 

đăng cai tổ chức Hội nghị G20 năm 2010. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong các 

cơ chế hợp tác khu vực như ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN+3, ARF, EAS và APEC... 

Phía Hàn Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, tạo 

cơ sở và nền tảng vững chắc cho việc xây dựng cộng đồng Ðông Á trong tương lai. 

Hai bên một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của Liên hợp quốc trong việc giải 

quyết các vấn đề toàn cầu như hòa bình và an ninh quốc tế, phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố, cướp biển, ma túy, phát triển..., nhất 

trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc. Phía 

Hàn Quốc đánh giá cao Việt Nam với tư cách là Ủy viên không thường trực Hội đồng 

Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, đã đóng góp tích cực và mang tính xây 

dựng vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới. 
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Phía Hàn Quốc hoan nghênh và ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Diễn 

đàn kinh tế Ðông Á năm 2010. Phía Việt Nam sẽ hợp tác tích cực với phía Hàn Quốc 

trong việc tổ chức thành công Diễn đàn cấp cao về hiệu quả viện trợ năm 2011 và 

Expo quốc tế Yeo-su năm 2012 tại Hàn Quốc. 

Hai vị Nguyên thủ tin tưởng rằng, kết quả cuộc gặp cấp cao lần này đánh dấu một 

mốc mới quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, góp phần tăng cường và 

phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới. 

Tổng thống Lee Myung-bak chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và hữu nghị 

của phía Việt Nam và trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Hàn 

Quốc vào thời gian thuận tiện. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chân thành cảm 

ơn và vui vẻ nhận lời. 
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Phụ lục 2: Biểu đồ tỷ trọng xuất khẩu máy vi tính và linh kiện  

của Việt Nam phân theo quốc gia năm 2019 (đơn vị: %) 

 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê 

Phụ lục 3: Biểu đồ kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng từ Việt Nam sang 

Hàn Quốc giai đoạn 2009 – 2019 (đơn vị: tỷ USD) 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê 
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Phụ lục 4: Biểu đồ FDI Hàn Quốc vào Việt Nam giai đoạn 1992-2009 

Nguồn: Tổng hợp từ Exim Bank 

Phụ lục 5: Biểu đồ tỷ trọng ODA Hàn Quốc vào Việt Nam (1990-2009) 

 

 Nguồn: Tổng hợp dựa trên cơ sở dữ liệu của OECD 
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Phụ lục 6: Biểu đồ giá trị và tốc độ tăng truởng vốn ODA (1992-2009) 

 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê 

 

Phụ lục 7: Biểu đồ các thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam 2019 
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Nguồn: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

 

Phụ lục 8: Biểu đồ kim ngạch thương mại Việt Nam -Hàn Quốc (1990-2009) 

 

Nguồn: Tổng hợp từ Korea International Trade Associations (www.kita.org) và  

Tổng cục Thống kê Việt Nam  
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