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châu Á – Thái Bình Dương 
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       JAIF 
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MAFF Ministry of Agriculture, Forestry 

and Fisheries 

Bộ Nông nghiệp, Lâm 
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METI Ministry of Economy, Trade and 

Industry 

Bộ Kinh tế, Thương mại và 

Công nghiệp  

MIC Ministry of Internal Affairs and 
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Bộ Nội vụ và Truyền thông 

MLIT Ministry of Land, Infrastructure, 
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MSMEs Micro, Small & Medium Enterprises Các doanh nghiệp nhỏ, vừa 

và nhỏ 

NGO Non-Governmental Organizations Tổ chức phi chính phủ 

NIEs New Industrialized Economies Các nền kinh tế mới công 
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nghiệp hóa  

NPO Nonprofit organization Tổ chức phi lợi nhuận 

PIPA Program on International Policy 

Attitudes 

Chương trình về Thái độ 

Chính sách Quốc tế 

SSEAYP The Ship for Southeast Asian and 

Japanese Youth Programme 

Chương trình Tàu Thanh 

niên Đông Nam Á 

TAC Treaty of Amity and Cooperation in 

Southeast Asia 

Hiệp ước Thân thiện và Hợp 

tác ở Đông Nam Á 

TICAD Tokyo International Conference on 

African Development 

Hội nghị Quốc tế và Phát 

triển châu Phi 

TPP Trans-Pacific Partnership 
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Hiệp định Đối tác xuyên 

Thái Bình Dương 

WCS World Cosplay Summit Hội nghị Thượng đỉnh 
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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài  

Chiến tranh Lạnh kết thúc, sự dịch chuyển của cục diện thế giới từ lưỡng cực 

sang đa cực đã kéo theo hàng loạt thay đổi trong chính sách đối ngoại nói riêng và 

chiến lược phát triển nói chung của các quốc gia. Việc khẳng định vị thế của mỗi 

quốc gia không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào những yếu tố truyền thống như sức 

mạnh quân sự hay kinh tế vốn được coi là sức mạnh cứng. Nó còn chịu tác động 

không nhỏ từ giá trị văn hóa, nghệ thuật, giáo dục…những yếu tố tinh thần làm nên 

sức mạnh mềm. Có thể nói, việc các quốc gia nhận thức được tầm quan trọng của 

sức mạnh mềm và sử dụng để củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia là một trong 

những thay đổi quan trọng nhất về khái niệm sức mạnh trong quan hệ quốc tế. 

Thuật ngữ “sức mạnh mềm” (soft power) được giáo sư người Mỹ Joseph Nye 

giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1990 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các 

học giả và các nhà hoạch định chính sách trên thế giới. Theo Nye, ba yếu tố chính 

làm nên sức mạnh mềm là văn hóa quốc gia, hệ giá trị quốc gia và chính sách quốc 

gia [Joseph Nye, 1990]. Khái niệm này sau đó đã được mở rộng và phát triển theo 

nhiều quan điểm khác nhau nhằm phù hợp với bối cảnh thực tế của các quốc gia, 

khu vực.   

Bước sang thế kỉ XXI, ngày càng có nhiều quốc gia tăng cường thúc đẩy sức 

mạnh mềm một cách đa dạng và linh hoạt nhằm gia tăng giá trị và sức hấp dẫn của 

mình với các nước khác. Thực tế cho thấy những quốc gia sớm ý thức được khả 

năng chi phối của sức mạnh mềm đang ngày càng tích cực hơn nữa trong việc vận 

dụng triệt để và hiệu quả các chính sách ngoại giao. Nhật Bản cũng không phải là 

trường hợp ngoại lệ của xu thế này. Hơn bất cứ quốc gia nào, sau Chiến tranh Thế 

giới thứ hai Nhật Bản đã chủ động triển khai viện trợ kinh tế - một nhân tố quan 

trọng góp phần tạo nên sức ảnh hưởng của Nhật Bản tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, 

phải đến năm 2001, dưới thời Thủ tướng Koizumi, Nhật Bản mới thực sự có những 

động thái tăng cường sức mạnh mềm rõ rệt. Tháng 12 năm 2005, Chiến lược ngoại 

giao văn hóa thế kỉ XXI cùng ba mục tiêu, ba trụ cột cụ thể đã được công bố chứng 

tỏ nỗ lực và quyết tâm của chính phủ Nhật Bản trong chiến lược mới này.  
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Cũng từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, cùng với sự phát triển về kinh tế, 

Nhật Bản đã có những chuyển biến rõ rệt trong chính sách đối ngoại. Từ một đất 

nước lấy “Thoát Á nhập Âu” làm phương châm phát triển, Nhật Bản đã chuyển 

mình thực hiện chính sách quay trở lại châu Á, nỗ lực khẳng định vị thế tại khu vực 

châu Á Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng, hướng tới mục tiêu 

trở thành nước lớn toàn diện cả về kinh tế lẫn chính trị. Có thể nói, khu vực châu Á 

Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Nam Á, là khu vực có vị thế chiến lược vô cùng 

quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Việc nước này gia tăng tầm 

ảnh hưởng tại khu vực càng chứng minh thực tế đó. Trên thực tế, Đông Nam Á là 

một khu vực rất quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu vươn lên thành cường 

quốc hàng đầu thế giới cũng như đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản. 

Nơi đây cung cấp phần lớn nguồn nhân lực trẻ, nguồn nguyên nhiên liệu rẻ cho thị 

trường Nhật Bản. Hơn nữa, với tham vọng trở thành Ủy viên Thường trực Hội đồng 

bảo an Liên Hợp Quốc, Nhật Bản cũng rất cần sự ủng hộ từ các quốc gia Đông Nam 

Á.  

Về phía các quốc gia Đông Nam Á, Nhật Bản có vai trò rất quan trọng trong 

quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia này. Thông qua các chính sách, 

hoạt động hợp tác về chính trị, hỗ trợ về kinh tế của Nhật Bản, các quốc gia Đông 

Nam Á đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đặc biệt là các kinh 

nghiệm phục hồi, phát triển kinh tế sau chiến tranh, kinh nghiệm xây dựng mục tiêu 

phát triển bền vững – phát triển kinh tế song song với việc bảo tồn, giữ gìn môi 

trường sinh thái, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Có thể nói, tiếp nhận sức ảnh hưởng 

của Nhật Bản từ phía các quốc gia Đông Nam Á được thực hiện với thái độ tích 

cực, tự nguyện. Chính vì vậy, ngoài việc tăng cường hỗ trợ, hợp tác về kinh tế, an 

ninh quốc phòng với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản đã phát 

huy rất thành công lợi thế sức mạnh mềm của mình để củng cố thêm vị thế trong 

đấu trường khu vực. Hàng loạt những chiến lược giao lưu văn hóa, nghệ thuật, con 

người kết hợp với sự tăng cường truyền thông, quảng bá về hình ảnh một đất nước 

Nhật Bản hòa bình và đáng yêu đã tạo nên những hiệu ứng tích cực về Nhật Bản. 
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Điều này là minh chứng cho thành công của Nhật Bản trong quá trình triển khai sức 

mạnh mềm tại khu vực Đông Nam Á.  

Vậy quá trình Nhật Bản triển khai sức mạnh mềm của mình tại khu vực Đông 

Nam Á đã diễn ra như thế nào? Quá trình này sẽ còn diễn biến ra sao trong tương 

lai? Những nhân tố nào đã, đang và sẽ chi phối sức mạnh mềm của Nhật Bản tại 

khu vực này?... là những câu hỏi cần được giải đáp. Trong bối cảnh tình hình quan 

hệ quốc tế đang chuyển biến phức tạp, cạnh tranh giữa các quốc gia bên cạnh những 

cuộc đối đầu trực diện căng thẳng còn có những hình thức cạnh tranh gián tiếp, chịu 

sự chi phối lớn từ các yếu tố tinh thần – những yếu tố chính quyết định sức mạnh 

mềm quốc gia. Việc tìm hiểu về quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản 

tại Đông Nam Á chỉ ra một cách hệ thống các cơ sở lý luận và thực tiễn làm nền 

tảng cho việc thực hiện sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á qua các giai 

đoạn cụ thể. Đồng thời nó còn góp phần đưa ra được những đánh giá, nhận xét 

chính xác hơn về tác động cũng như dự báo về những triển vọng của sức mạnh mềm 

của Nhật Bản trong khu vực. Bên cạnh đó, nghiên cứu này hướng tới đề xuất những 

hàm ý chính sách cho Việt Nam qua quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật 

Bản và chủ động chuẩn bị các đối sách cho phù hợp với những tình hình biến động 

trong khu vực. Chính vì những lí do đó, tác giả đã quyết định chọn đề tài “Quá 

trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á (2001-2021)” làm 

luận án tiến sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế để cố gắng góp phần làm sáng tỏ 

những vấn đề trên.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Mục đích của luận án là làm rõ quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật 

Bản tại khu vực Đông Nam Á từ năm 2001 đến năm 2021 đồng thời đánh giá những 

tác động của quá trình này, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách cho Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu này, luận án đề ra những nhiệm vụ nghiên 

cứu sau:  
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+ Phân tích rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của quá trình triển khai sức mạnh 

mềm của Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á;  

+ Phân tích các giai đoạn triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á;  

+ Đánh giá tác động của quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại 

Đông Nam Á giai đoạn 2001 – 2021 đồng thời dự báo triển vọng của việc triển khai 

sức mạnh mềm Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á trong tương lai; 

+ Đề xuất một số hàm ý chính sách cho Việt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là quá trình triển khai sức mạnh mềm của 

Nhật Bản tại Đông Nam Á từ năm 2001 đến năm 2021.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về phạm vi không gian: luận án giới hạn nghiên cứu ở Nhật Bản và các nước 

khu vực Đông Nam Á. 

- Về phạm vi thời gian: luận án tập trung vào giai đoạn từ năm 2001 đến năm 

2021. Luận án chọn mốc năm 2001 vì đây là năm đầu tiên của thế kỉ XXI và cũng là 

năm bắt đầu nhiệm kỳ của Thủ tướng Koizumi Junichiro, đánh dấu cho một thời kỳ 

Nhật Bản bắt đầu gia tăng sức mạnh mềm tại Đông Nam Á. Luận án dừng lại ở thời 

điểm năm 2021 để kết thúc và đánh giá một quá trình 20 năm triển khai sức mạnh 

mềm của Nhật Bản.  

- Về phạm vi nội dung: thông qua những giai đoạn cụ thể, luận án không chỉ 

trình bày, phân tích các chính sách, chiến lược đã được sử dụng trong những giai 

đoạn đó mà còn đánh giá hiệu quả của các chính sách, chiến lược này. Mặc dù cho 

đến nay đã có rất nhiều chính sách, chiến lược được sử dụng nhằm triển khai và gia 

tăng sức mạnh mềm của Nhật Bản nhưng luận án chỉ tập trung chủ yếu vào những 

chính sách, chiến lược tầm cỡ quốc gia và tập trung vào ba khía cạnh ngoại giao 

chính gồm: ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị vì đây là ba 

lĩnh vực chính Nhật Bản đã triển khai sức mạnh mềm tại Đông Nam Á.  
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4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu  

4.1. Cách tiếp cận  

Để hoàn thành luận án, cách tiếp cận chính được sử dụng trong bài là cách tiếp 

cận quan hệ quốc tế. Đây là cách tiếp cận giúp tác giả phân tích vấn đề sức mạnh 

mềm trong quan hệ quốc tế nói chung và sức mạnh mềm của Nhật Bản nói riêng 

nhìn từ góc độ quan hệ quốc tế. Đồng thời để có thể khái quát được toàn bộ quá 

trình Nhật Bản đã triển khai sức mạnh mềm tại Đông Nam Á từ năm 2001 đến năm 

2021, luận án cũng sử dụng cách tiếp cận lịch sử. Qua cách tiếp cận này, tác giả hệ 

thống được thông tin theo ba lĩnh vực chính là văn hoá, kinh tế, chính trị theo trình 

tự thời gian, từ đó phân tích và rút ra những điểm chung phục vụ cho mục tiêu tăng 

cường sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á. Bên cạnh đó, luận án còn sử 

dụng cách tiếp cận liên ngành, đa ngành để phân tích, lý giải những vấn đề mang 

tính tổng hợp trên cơ sở vận dụng các quan điểm, phương pháp nghiên cứu từ các 

ngành khoa học gần.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Về phương pháp, luận án được thực hiện trên cơ sở vận dụng một cách tổng 

hợp các phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phương pháp phân tích - tổng 

hợp, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích SWOT, trong đó:  

- Phương pháp lịch sử: phương pháp này hỗ trợ tác giả nghiên cứu quá trình 

Nhật Bản triển khai sức mạnh mềm theo trình tự thời gian.  

- Phương pháp logic: phương pháp giúp tác giả sắp xếp sự kiện và đánh giá 

một cách hợp lý quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á.  

- Phương pháp phân tích – tổng hợp: tác giả sử dụng phương pháp này để phân 

loại các nguồn tài liệu thu thập được, tổng hợp và hệ thống hóa thành từng nhóm 

thông tin phục vụ cho từng luận điểm chính trong luận án.  

- Phương pháp so sánh đối chiếu: phương pháp so sánh theo lịch đại giúp tác 

giả có những so sánh mức độ hiệu quả các chiến lược, chính sách Nhật Bản đã sử 

dụng trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2021. Ngoài ra, phương pháp so sánh 

đồng đại được tác giả sử dụng khi so sánh mức độ ảnh hưởng của sức mạnh mềm 
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của Nhật Bản tại các nước Đông Nam Á với một số quốc gia khác thông qua các số 

liệu, kết quả thu thập cụ thể.  

- Phương pháp phân tích SWOT: tác giả sử dụng phương pháp này nhằm phân 

tích điểm mạnh, điểm yếu của Nhật Bản trong quá trình triển khai sức mạnh mềm 

tại Đông Nam Á đồng thời đưa ra những dự báo về cơ hội, thách thức đối với sự 

phát triển sức mạnh mềm của Nhật Bản tại khu vực, những điều chỉnh có thể có 

nhằm gia tăng hơn nữa hiệu quả tích cực của các chiến lược, chính sách song song 

với những tính toán chiến lược nhằm chủ động đối phó với những sức mạnh mềm 

khác trong khu vực.  

5. Nguồn tài liệu  

Luận án sử dụng những nguồn tài liệu chính gồm:  

- Nguồn tài liệu gốc bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt gồm các văn bản 

chính sách và ngoại giao được công bố như các tuyên bố, hiệp định của chính phủ, 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Việt Nam…. 

- Các bài viết, công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và thế giới.  

- Các bài viết, tài liệu tham khảo trên Internet.  

6. Đóng góp của luận án 

+ Nhận diện và đánh giá một cách tổng quan thực tế triển khai sức mạnh mềm 

của Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2001 – 2021 và chỉ ra xu hướng 

của nó trong thời gian tới. 

+ Đánh giá tác động của quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản đối 

với khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2001- 2021 và đề xuất một số hàm ý chính sách 

cho Việt Nam. 

+ Kết quả Luận án là tài liệu tham khảo góp phần nâng cao nhận thức về Nhật 

Bản tại Việt Nam, đồng thời là tài liệu tham khảo trong giảng dạy, nghiên cứu trong 

lĩnh vực Nhật Bản học tại Việt Nam. 

7. Cấu trúc của luận án  

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, kết cấu của luận án bao gồm 4 chương chính sau:  

Chương 1 - Tổng quan tình hình nghiên cứu  
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Trong chương này, trên cơ sở tổng hợp, phân tích và đánh giá các công trình 

nghiên cứu của các học giả về quan hệ Nhật Bản – Đông Nam Á, các quan điểm, lý 

thuyết về sức mạnh mềm cũng như các nhân tố tác động đến sức mạnh mềm của 

Nhật Bản tại Đông Nam Á; từ đó tác giả sẽ có những đánh giá nhằm rút ra những 

nội dung còn thiếu sót, xác định vấn đề nghiên cứu cho luận án.  

Chương 2 - Cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình triển khai sức mạnh mềm 

của Nhật Bản tại Đông Nam Á từ năm 2001 đến năm 2021 

Bên cạnh việc tổng hợp và trình bày các cơ sở lý luận về sức mạnh mềm của 

Nhật Bản, các nhân tố góp phần hình thành nên sức mạnh mềm Nhật Bản, chương 2 

của luận án cung cấp các nhân tố bên trong và bên ngoài là các cơ sở thực tiễn của 

việc nghiên cứu sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á.  

Chương 3 – Thực tiễn triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam 

Á từ năm 2001 đến năm 2021 

Trong chương 3, tác giả luận án tập trung phân tích quá trình triển khai sức 

mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á qua các giai đoạn cụ thể khác nhau, tập 

trung vào việc đánh giá việc hình thành và triển khai các chính sách, chiến lược 

nhằm gia tăng sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á qua những giai đoạn 

cụ thể với hai mốc chính là 2001 – 2012 và 2013 – 2021.  

Chương 4 – Triển khai sức mạnh mềm Nhật Bản tại Đông Nam Á từ năm 2001 

đến năm 2021: Nhận xét, Đánh giá, Triển vọng và Hàm ý chính sách cho Việt Nam 

Chương 4 của luận án đánh giá những tác động của sức mạnh mềm Nhật Bản 

tại Đông Nam Á. Đồng thời, trong chương này, bằng phương pháp SWOT, tác giả 

luận án đánh giá triển vọng sức mạnh mềm Nhật Bản tại Đông Nam Á, từ đó đề 

xuất những hàm ý chính sách cho Việt Nam qua quá trình triển khai sức mạnh mềm 

của Nhật Bản cũng như trong việc chuẩn bị các đối sách cho phù hợp với những 

tình hình biến động trong khu vực.  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1.  Tình hình nghiên cứu đề tài  

Trong Tổng quan tình hình nghiên cứu, các công trình liên quan đến đề tài sẽ 

được xem xét theo ba nhóm nội dung chính sau:  

Những công trình nghiên cứu đề cập đến cơ sở lý luận và thực tiễn của quá 

trình hình thành và phát triển của sức mạnh mềm. Việc tìm hiểu các công trình 

thuộc nhóm này là cần thiết bởi đây là những nội dung làm nền tảng cho những 

nghiên cứu chuyên sâu về sức mạnh mềm Nhật Bản được sử dụng trong luận án. 

Những công trình nghiên cứu đề cập đến quá trình triển khai sức mạnh mềm 

của Nhật Bản tại Đông Nam Á. Đây là nội dung liên quan trực tiếp đến đề tài luận 

án, trình bày những vấn đề cốt lõi trong quá trình triển khai sức mạnh mềm của 

Nhật Bản tại Đông Nam Á.   

Những công trình nghiên cứu đánh giá về tác động của sức mạnh mềm của 

Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á. Đây là nhóm các công trình quan trọng phản 

ánh phạm vi, mức độ ảnh hưởng của sức mạnh mềm của Nhật Bản trong khu vực 

thông qua phương thức và mức độ tiếp nhận của các quốc gia Đông Nam Á.  

1.1.1. Nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình hình thành và 

phát triển của sức mạnh mềm 

Tình hình quan hệ quốc tế trong những thập kỷ gần đây luôn biến động không 
ngừng, chịu sự chi phối của nhiều nhân tố khác nhau, do đó tác động không nhỏ đến 
các quốc gia cũng như khu vực và thế giới. Sự chi phối và cạnh tranh vì thế cũng 
diễn ra ngày càng phức tạp hơn, khó lường hơn. Sức mạnh của một quốc gia không 
còn chỉ tập trung vào một số lĩnh vực tiêu biểu như trước đây (chính trị, quân sự, 
kinh tế) mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, những yếu tố “mềm”. Nói cách 
khác, sức mạnh mềm ngày càng được xem là một trong những nhân tố quan trọng, 
tạo nên sức mạnh của một quốc gia. Chính vì vậy, việc nghiên cứu về sức mạnh 
mềm đã thu hút được nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm. Tuy nhiên, các 
tài liệu nghiên cứu trong nước về sức mạnh mềm đến nay còn chưa nhiều.  
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Trước hết cần kể đến bài viết Các yếu tố tinh thần trong quyền lực của quốc 

gia [Hoàng Khắc Nam, 2010]. Theo tác giả, cùng với sự phát triển của quan hệ 

quốc tế, bên cạnh các yếu tố vật chất, các yếu tố truyền thống làm nên sức mạnh 

tổng hợp của một quốc gia thì những yếu tố phi vật chất, vô hình – những yếu tố 

tinh thần cũng là những yếu tố có tính chất quyết định, chi phối sức mạnh quốc gia. 

Những yếu tố tinh thần này, theo tác giả đó chính là sự đoàn kết, tư tưởng, uy tín, 

văn hóa, lãnh đạo của một quốc gia và công luận quốc tế. Có thể nói cùng với sự 

phát triển cả về lý luận lẫn thực tiễn trong quan hệ quốc tế thì những yếu tố tinh 

thần kể trên chính là một phần làm nên sức mạnh mềm – loại hình sức mạnh đang 

thu hút rất nhiều sự quan tâm của chính trị quốc tế ngày nay.  

Tiếp đến là nghiên cứu Sức mạnh mềm của Việt Nam và ASEAN đối với Trung 

Quốc [Lê Vĩnh Trương, 2011]. Mặc dù nội dung của bài viết chủ yếu tập trung trình 

bày và phân tích các yếu tố làm nên sức mạnh mềm của Việt Nam và ASEAN, tác 

giả đã điểm qua khái niệm sức mạnh mềm dựa trên định nghĩa của Joseph Nye. Bên 

cạnh việc phân tích các yếu tố và đánh giá tác động của sức mạnh mềm, bài viết đã 

rút ra kết luận là cùng với tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, Việt 

Nam và ASEAN hoàn toàn có đủ sức mạnh mềm để đối trọng với sức mạnh tổng 

hợp từ Trung Quốc.  

Một nghiên cứu khác trình bày khái lược về cơ sở lý luận của sức mạnh quốc 

gia là bài viết Sức mạnh quốc gia và sử dụng sức mạnh đó của Trung Quốc [Lưu 

Thúy Hồng, 2015]. Trong bài viết, tác giả giới thiệu các khái niệm của sức mạnh 

quốc gia theo quan điểm của nhiều học giả khác nhau. Theo đó, sức mạnh quốc gia 

được xác định bao gồm sức mạnh cứng (vật chất), sức mạnh mềm (tinh thần) và sự 

kết hợp hiệu quả, linh hoạt cả hai loại hình sức mạnh này sẽ tạo thành sức mạnh 

thông minh. Bài viết cũng đã sử dụng Trung Quốc như một trường hợp nghiên cứu 

điển hình để phân tích thực tiễn vận dụng các loại hình sức mạnh của quốc gia này 

trong quá trình trỗi dậy qua hơn một thập kỷ đầu của thế kỉ XXI.  

Ngoài ra, công trình nghiên cứu Sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc – Tác 

động tới Việt Nam và một số nước Đông Á [Nguyễn Thị Thu Phương, 2016] đã bàn 
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về lý luận sức mạnh mềm nói chung và sức mạnh mềm văn hóa nói riêng. Theo đó, 

lý luận sức mạnh mềm được nhìn nhận từ các nghiên cứu tại phương Tây đến học 

thuyết sức mạnh mềm của Joseph Nye. Tác giả phân tích các nguồn của sức mạnh 

mềm theo quan điểm của Nye, đồng thời nhấn mạnh các giải thích của Nye đối với 

những hiểu lầm về sức mạnh mềm. Đối với lý luận sức mạnh mềm văn hóa, nhóm 

tác giả đã trình bày về khái niệm và nội hàm sức mạnh mềm văn hóa, vị trí và 

nguyên tắc sử dụng sức mạnh mềm văn hóa trong mối quan hệ với sức mạnh tổng 

hợp quốc gia với bốn nguyên tắc cụ thể.  

Trong bài viết Quảng bá “sức mạnh mềm” của Việt Nam trong xu thế hội 

nhập – liên hệ kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc [Phan Thị Anh Thư, 2017] 

lý thuyết về sức mạnh mềm của Joseph Nye được tác giả sử dụng như khung cơ sở 

lý luận để phân tích về vai trò của sức mạnh mềm của Nhật Bản và Hàn Quốc. Tác 

giả đã phân tích và nhận định những sự tương đồng nhất định trong nội hàm của học 

thuyết sức mạnh mềm với quan điểm, phương châm đối ngoại của Việt Nam. Đặc 

biệt là quan điểm chú trọng phát triển quan hệ hợp tác song phương, đa phương, 

hướng đến nền hòa bình và thịnh vượng chung. Trên cơ sở tương đồng đó, tác giả 

liên hệ một số bài học kinh nghiệm về quảng bá sức mạnh mềm của Nhật Bản và 

Hàn Quốc cho Việt Nam. 

 Nghiên cứu gần đây nhất về sức mạnh mềm phải kể đến Vai trò của quyền lực 

mềm quốc gia trong quan hệ quốc tế hiện nay và những tác động đến Việt Nam 

[Nguyễn Thái Giao Thủy, 2019]. Trong bài viết này, thông qua việc phân tích vai 

trò của văn hóa trong các hoạt động cụ thể, tác giả đã đánh giá những tác động đến 

Việt Nam trên các phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị. Từ đó tác giả 

nhấn mạnh việc sử dụng văn hóa như một công cụ để nâng cao vị thế của quốc gia. 

Mặc dù đã tổng hợp và phân tích chi tiết vai trò cũng như tác động của quyền lực 

mềm nhưng bài viết chưa trình bày cơ sở lý luận về quyền lực mềm.  

Như vậy, mặc dù đã có những bài viết của các học giả trong nước về sức mạnh 

quốc gia nói chung và sức mạnh mềm nói riêng, nhưng có thể nói cho đến nay ở 

Việt Nam vẫn chưa có công trình hay tài liệu nghiên cứu nào trình bày về sức mạnh 

mềm một cách toàn diện và có hệ thống.  
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Về các công trình nghiên cứu trên thế giới, khái niệm “sức mạnh” hay “quyền 

lực” đã được nhiều học giả đề cập đến, tiêu biểu là các nghiên cứu Truth and Power 

(Chân lý và Quyền lực) [Hans J. Morgenthau, 1970], Power and Wealth: The 

Political Economy of International Power (Quyền lực & Thịnh vượng: Kinh tế 

chính trị học trong quyền lực quốc tế) [Klaus Korr, 1973] hay World power 

assessment (Đánh giá quyền lực thế giới) [Ray S. Cline, 1975]. Trừ nghiên cứu của 

Klaus Korr đã bước đầu phân chia ra hai loại sức mạnh trong quan hệ quốc tế là sức 

mạnh ảnh hưởng ép buộc và sức mạnh ảnh hưởng không ép buộc – một loại hình 

sức mạnh mềm. Trong các nghiên cứu còn lại, khái niệm “sức mạnh” được nhắc 

đến chủ yếu là một sức mạnh tổng hợp bao gồm lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên, 

dân số, kinh tế, quân sự, quan hệ đối ngoại, văn hóa, khoa học công nghệ… Do đó, 

khái niệm về “sức mạnh mềm” trong các tài liệu này còn chưa thật sự rõ nét.  

Trong nghiên cứu Theory of International Politics (Lý thuyết chính trị quốc tế) 

[Kenneth Waltz, 1979], nhà nghiên cứu thuộc trường phái Tân Hiện thực đã cung 

cấp cơ sở cho nhiều cấp độ nghiên cứu và phân tích về vai trò của sức mạnh trong 

quan hệ quốc tế, bản chất của trò chơi, nguồn gốc của các lợi ích quốc gia, khả năng 

hợp tác. Cũng trong nghiên cứu này, sức mạnh mềm được tiếp cận một cách cụ thể 

hơn khi Waltz cho rằng cách hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu sau cùng của quốc 

gia không phải lúc nào cũng thông qua việc thực thi sức mạnh vật chất.  

Năm 1990, trong cuốn sách có tựa đề Bound to Lead: The Changing Nature of 

American Power (Ràng buộc để dẫn dắt: bản chất đang thay đổi của sức mạnh 

Mỹ), [Joseph Nye, 1990], giáo sư Đại học Havard là Joseph Nye đã khái quát sức 

mạnh mềm một cách đầy đủ hơn và rõ ràng hơn. Sau đó, khái niệm sức mạnh mềm 

được ông phát triển thêm vào năm 2004, trong cuốn Soft Power: The Means to 

Success in World Politics (Sức mạnh mềm: Phương tiện để thành công trong chính 

trị thế giới). Theo Joseph Nye, “sức mạnh mềm là khả năng đạt được điều mình 

muốn thông qua sự hấp dẫn thay vì ép buộc. Nó xuất phát từ sự hấp dẫn về văn hóa, 

tư tưởng chính trị và các chính sách của một quốc gia” [Joseph Nye, 2004]. Năm 

2008, lý luận về sức mạnh mềm tiếp tục được Joseph Nye bổ sung trong cuốn The 
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Powers to Lead (Sức mạnh để dẫn dắt) [Joseph Nye, 2008] và hoàn thiện hơn vào 

năm 2011 trong cuốn sách thứ 4 của ông về sức mạnh mềm: The Future of Power 

(Tương lai của quyền lực). Sức mạnh mềm lúc này được định nghĩa đầy đủ là “khả 

năng ảnh hưởng tới người khác thông qua các công cụ kết hợp hợp tác về khung 

chương trình nghị sự, thuyết phục và gợi ra sức thu hút tích cực để có được những 

kết quả mong đợi” [Joseph Nye, 2011].   

Có thể nói mặc dù khái niệm sức mạnh mềm được Joseph Nye giới thiệu 

tương đối đầy đủ và đã được sử dụng rộng rãi, nhưng các nghiên cứu của ông chủ 

yếu xoay quanh Hoa Kỳ, đặt Hoa Kỳ làm quốc gia trung tâm trong nghiên cứu. Nói 

cách khác, đây có thể được xem là một trong những điểm thiếu sót của Nye khi dẫu 

ông có đề cập đến các quốc gia khác trong quá trình phân tích sức mạnh mềm 

nhưng những phân tích đó cũng chỉ dừng lại ở mức độ đặt trong tương quan so sánh 

với Hoa Kỳ. Đến nay, khái niệm và các vấn đề liên quan về sức mạnh mềm đã được 

nghiên cứu và mở rộng dưới nhiều quan điểm của nhiều học giả khác nhau trên thế 

giới dựa trên nền tảng là những luận thuyết cơ bản mà Joseph Nye đã đề ra, cung 

cấp những góc nhìn đa chiều và phong phú về sức mạnh mềm. 

 Một nghiên cứu tiêu biểu khác của học giả Nhật Bản về sức mạnh mềm là ソ

フトパワー・コミュニケーション―フランスからみえる新しい日本 (Sự giao 

lưu thông qua sức mạnh mềm – một Nhật Bản mới nhìn từ Pháp) [Watanuki Kenji, 

2007]. Theo tác giả, nguồn tư tưởng được xem là nhân tố quan trọng nhất tạo nên 

sức mạnh mềm của Nhật Bản. Tác giả chỉ ra vai trò của sự giao lưu thông qua sức 

mạnh mềm được chứng minh qua sức lan tỏa văn hóa của Nhật Bản. Tác giả nhấn 

mạnh vai trò của người nước ngoài trong giao lưu. Theo tác giả, nhờ đó văn hóa 

Nhật Bản được lan tỏa, phổ biến và yêu thích, tạo nên sức hấp dẫn toàn cầu. Bên 

cạnh việc phân tích về sức mạnh mềm Nhật Bản, các yếu tố tạo nên sức mạnh mềm, 

vai trò, ý nghĩa của sự giao lưu thông qua sức mạnh mềm Nhật Bản, cũng như 

những vấn đề đặt ra trong quá trình này, tác giả đã đề ra một số đối sách phù hợp 

nhằm thúc đẩy hơn nữa sự giao lưu thông qua sức mạnh mềm của Nhật Bản.    
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Trong bài viết The Development and Problems of Soft Power between South 

Korea and Japan in the Study of International Relations (Sự phát triển và cạnh 

tranh sức mạnh mềm giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trong nghiên cứu quan hệ quốc 

tế) [Yoon Kaeunghun, 2008], tác giả đã phân tích và so sánh hình thức sức mạnh 

mềm của Nhật Bản và Hàn Quốc. Tác giả nhận định quan niệm về sức mạnh mềm 

chỉ mới được chính phủ Nhật Bản chính thức bàn luận vào năm 2001. Sau đó chính 

sách cụ thể mới có để phát triển sức mạnh mềm nhằm đạt được lợi ích kinh tế thông 

qua các chiến lược văn hóa trong quan hệ quốc tế. Đồng thời, tác giả nhấn mạnh sức 

mạnh mềm ở Nhật Bản được nhìn nhận như năng lực quốc gia và giá trị thương 

hiệu quốc gia trong quan hệ quốc tế. Nhờ đó sức mạnh mềm đã được phát triển như 

một phần trong chính sách của chính phủ Nhật Bản.   

Cần kể thêm một nghiên cứu khác của học giả người Nhật Bản có nhan đề là 

Challenges Facing Japanese Soft Power (Những thách thức đặt ra cho sức mạnh 

mềm Nhật Bản) [Yasuyuki Komaki, 2009]. Trong nghiên cứu này, phim hoạt hình, 

điện ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, thời trang và ẩm thực đã được nhìn nhận và 

phân tích như những ngành công nghiệp trụ cột tạo nên sức mạnh mềm của Nhật 

Bản. Chính vì vậy, mặc dù bàn về sức mạnh mềm của Nhật Bản nhưng bài viết chủ 

yếu nhìn nhận từ góc nhìn kinh tế. Theo tác giả, những thành tựu đạt được của sức 

mạnh mềm Nhật Bản cũng được đánh giá dựa trên các chỉ số kinh tế. Tác giả cũng 

đã gợi ý một số hoạt động nhằm duy trì sự phát triển của các ngành công nghiệp sức 

mạnh mềm của Nhật Bản, đặc biệt là các hoạt động ở nước ngoài. Bởi theo tác giả 

các ngành công nghiệp sức mạnh mềm của Nhật Bản có tiềm năng rất lớn và cần 

phải có sự kết nối, tạo ra một nhận thức chung giữa người sản xuất và tiêu dùng 

nhằm đánh giá đúng giá trị của những sản phẩm của ngành này.  

Một nghiên cứu khác khá đầy đủ và chi tiết về sức mạnh mềm nói chung và 

sức mạnh mềm của Nhật Bản nói riêng từ góc nhìn của học giả người Nhật là ソ

フト・パワーの活用とその課題 (Sử dụng sức mạnh mềm và các vấn đề liên 

quan) [Kurata Yasuo, 2011]. Kurata Yasuo vốn là thành viên của Ban thư ký hội 

đồng rà soát hiến pháp của Nhật Bản. Trong nghiên cứu này, tác giả đã đi từ các 
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khái niệm về sức mạnh trong chính trị quốc tế nói chung đến khái niệm, bản chất 

và cách thức hoạt động của sức mạnh mềm nói riêng. Tác giả dựa trên khung lý 

thuyết sức mạnh mềm của Nye để phân tích nguồn gốc sức mạnh mềm của Nhật 

Bản bao gồm văn hóa, các giá trị chính trị và chính sách đối ngoại. Theo tác giả, 

sức mạnh xét cho cùng là một phương tiện để đạt được các mục tiêu quốc gia. Vì 

vậy, Nhật Bản cần định vị một cách đúng đắn vị trí và vai trò của sức mạnh mềm 

trong chiến lược quốc gia, mà theo tác giả, ở một chừng mực nào đó, tại thời điểm 

tác giả nghiên cứu, Nhật Bản chưa thật sự thành công.    

Nghiên cứu Three Faces of Japan’s Soft Power (Ba phương diện của sức 

mạnh mềm Nhật Bản) [Yee Kuang Heng, 2017] đã phân tích sức mạnh mềm của 

Nhật Bản trên ba phương diện chính: sự tập trung tăng cường các giá trị văn hóa đại 

chúng ở nước ngoài; gia tăng ảnh hưởng bằng cách định hướng theo một số chuẩn 

mực quốc tế (như tự do hàng hải hay giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu); sử 

dụng lực lượng quân sự một cách khôn khéo, không có tính chất đe dọa nhằm đạt 

được sự ủng hộ cho các chính sách của Nhật Bản (như các hoạt động cung cấp hỗ 

trợ nhân đạo). Bài viết đã đánh giá những tác động cũng như những hạn chế của ba 

phương diện này của sức mạnh mềm của Nhật Bản trong việc đạt ra được các mục 

tiêu đã đề ra.  

Cũng bàn về sức mạnh mềm của Nhật Bản nhưng trong bài viết A “Cool” 

Approach to Japaneses Foreign Policy: Linking Anime to International Relations 

(Kết nối anime với quan hệ quốc tế: một cách tiếp cận “cool” với chính sách đối 

ngoại Nhật Bản) [Ibrahim Akbas, 2018], tác giả đã sử dụng phim hoạt hình anime 

và truyện tranh manga là hai thành tố điển hình cụ thể để phân tích và đánh giá về 

sức mạnh mềm của Nhật Bản. Theo đó, tác giả nhận định sức mạnh mềm của Nhật 

Bản chính là sức mạnh của ngoại giao văn hóa Nhật Bản. Đồng thời tác giả phân 

tích chính sách Cool Japan để chứng minh vai trò của văn hóa đại chúng trong cấu 

trúc sức mạnh mềm của Nhật Bản.  

Ngoài các công trình kể trên, còn có một số công trình nghiên cứu quốc tế 

khác đề cập đến sức mạnh mềm khác như: Charm Offensive: How China’s Soft 



 

25 

Power is Transforming The World (Sự tấn công quyến rũ: Sức mạnh mềm Trung 

Quốc đã thay đổi thế giới như thế nào) (2007) của Kurlantzick.J; Public Diplomacy 

and Soft Power in East Asia (Ngoại giao công chúng và sức mạnh mềm ở Đông Á) 

(2011) của Melissen J.; South Korea to Exert “Soft Power” Internationally through 

Books (Hàn Quốc triển khai sức mạnh mềm quốc tế thông qua sách) (2014) của 

Jaggi, M.; Introduction: Soft Power, Public Diplomacy, and Democratization (Sức 

mạnh mềm, Ngoại giao công chúng và Dân chủ hóa) (2015) của Nicolas J. Cull; …  

Như vậy, cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về cơ sở lý luận và 

thực tiễn của quá trình hình thành và phát triển của sức mạnh mềm trên thế giới. 

Nếu các nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam còn khiêm tốn thì số lượng công 

trình của các nhà nghiên cứu nước ngoài, đặc biệt là các học giả Hoa Kỳ, Pháp, Ấn 

Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…. rất phong phú. Các nhà nghiên cứu hoặc 

trình bày các hình thức và phương thức phát triển sức mạnh mềm ở các quốc gia 

khác nhau, hoặc tập trung vào sự trỗi dậy của một số quốc gia tiêu biểu mà họ lựa 

chọn để phân tích. Những nghiên cứu của họ đã cung cấp tiền đề lý thuyết và 

phương pháp luận hữu ích, giúp tác giả luận án tham khảo trong quá trình thực hiện 

luận án.    

1.1.2. Nghiên cứu về quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại 

Đông Nam Á 

Là một trong những cường quốc hiện nay ở châu Á – Nhật Bản - một nền kinh 

tế được cả thế giới ngưỡng mộ bởi khả năng phục hồi và phát triển một cách thần 

kỳ từ đống tro tàn sau chiến tranh. Có thể nói chính giai đoạn tăng trưởng kinh tế 

thần kỳ trong quá khứ của Nhật Bản (1952-1973) đã là cơ sở tạo nên sức mạnh, vai 

trò và vị thế của Nhật Bản như ngày này. Bên cạnh các yếu tố khác, trong những 

năm gần đây, sức mạnh mềm của Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao văn 

hóa, là những đề tài được khá nhiều học giả Việt Nam quan tâm.  

Bàn về chính sách triển khai sức mạnh của Nhật Bản thông qua ngoại giao văn 

hóa, bài viết Vài nét về chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản [Dương Phú 

Hiệp, 2007] đã khái quát sơ lược được chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản, 
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qua đó thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu, phổ biến văn hóa, thu phục thiện 

cảm của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, phạm vi thời gian của bài viết tập trung từ 

thập niên 1960 đến những năm đầu thập niên 1990. Do đó, tuy bài viết cung cấp 

được một cái nhìn sơ lược về ngoại giao văn hóa của Nhật Bản – một trong những 

công cụ đắc lực để Nhật Bản triển khai sức mạnh mềm, nhưng ở một chừng mực 

nào đó, nội dung bài viết đã không còn tính cập nhật và thời sự.  

Cùng bàn về hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản, bài viết Về chính 

sách giao lưu con người trong ngoại giao văn hóa Nhật Bản ở Đông Á [Lưu Thị 

Thu Thủy, 2011] lại tập trung chính vào chính sách và hoạt động giao lưu con 

người trong quá trình triển khai chính sách ngoại giao văn hóa tại khu vực Đông Á. 

Theo tác giả, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa – nghệ thuật, giao lưu con 

người, các hoạt động giáo dục cũng là những trọng tâm của chính sách ngoại giao 

văn hóa mà Nhật Bản đã thực hiện và đạt được những kết quả đáng kể tại khu vực 

Đông Á. 

Trong bài viết Nhật Bản tìm kiếm sự cân bằng giữa quyền lực mềm và cứng 

[Hằng Nga, 2011], sức mạnh mềm của Nhật Bản được nhấn mạnh qua vai trò của 

chính sách ngoại giao kinh tế. Bài viết phân tích những điểm hạn chế còn tồn tại 

đối với Nhật Bản, từ vấn đề dân số, hệ thống chính trị đến các vấn đề mâu thuẫn 

trong lịch sử… Đây là những hạn chế sẽ ảnh hưởng không ít đến khả năng gia 

tăng sức mạnh mềm của Nhật Bản. Bên cạnh đó, bài viết cũng đã có những nhận 

định sâu sắc về vấn đề an ninh-chính trị hiện nay và những đối sách của các nước 

trong khu vực Đông Bắc Á. Theo đó, việc cân bằng giữa triển khai các hoạt động 

gia tăng sức mạnh quân sự nhằm giải quyết vấn đề an ninh và tăng cường quảng 

bá sức mạnh mềm sẽ là thách thức rất lớn đối với Nhật Bản.  

Một nghiên cứu khác về những chính sách của Nhật Bản nhằm tăng cường sức 

mạnh mềm là Đối sách của Nhật Bản về sự gia tăng quyền lực mềm [Hoàng Minh 

Lợi, 2013]. Trong bài viết, tác giả đã điểm qua thực tiễn triển khai các chính sách 

ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh tế của Nhật Bản từ năm 2000 đến 2012 và 

vai trò của các chính sách này đối với sự gia tăng sức mạnh mềm của Nhật Bản nói 
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chung và ở Đông Nam Á nói riêng. Theo tác giả, chính sách ngoại giao văn hóa của 

Nhật Bản đã được triển khai trên nhiều khía cạnh, bao gồm văn hóa, nghệ thuật, 

giáo dục, du lịch, ẩm thực…, còn ngoại giao kinh tế chủ yếu thông qua chương trình 

Viện trợ phát triển chính thức ODA. Ngoài ra tác giả cũng có đề cập đến các hoạt 

động, các sáng kiến của Nhật Bản trong nỗ lực xây dựng hình ảnh một quốc gia yêu 

chuộng hòa bình.  

Trong bài viết Chiến lược quảng bá sức mạnh mềm của Nhật Bản và kinh 

nghiệm đối với Việt Nam [Phạm Thu Hương 2016], tác giả nhấn mạnh vai trò của 

sức mạnh mềm đối với việc nâng cao vị thế của Nhật Bản. Trong đó, ngoại giao văn 

hóa được tác giả nhận định là có vai trò chủ chốt. Chính phủ Nhật Bản cùng với 

những chiến lược, đề án cụ thể đã từng bước đẩy mạnh chiến lược quảng bá sức 

mạnh mềm của Nhật Bản trong khu vực một cách hiệu quả. Tác giả cũng đã đồng 

thời đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam trong quá trình xây dựng chiến lược, 

quảng bá hình ảnh đất nước. Bởi theo tác giả, Việt Nam và Nhật Bản có sự tương 

đồng nhất định trong văn hóa. Do đó, những gì Việt Nam có thể tiếp thu được từ 

Nhật Bản sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu. 

Bàn về ngoại giao kinh tế - một trong những yếu tố khác bên cạnh ngoại giao 

văn hóa đã làm nên sức mạnh mềm của Nhật Bản, tác giả Ngô Phương Anh có bài 

Chiến lược ngoại giao kinh tế của Nhật Bản với ASEAN trong hai thập niên đầu thế 

kỷ XXI [Ngô Phương Anh, 2018]. Tác giả đã phân tích và chứng minh chính sách 

ngoại giao kinh tế với ASEAN đã được chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch xây dựng 

từ những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai và ngày càng được phát triển mạnh 

hơn cho đến nay, qua các đời Thủ tướng Nhật Bản khác nhau. Đồng thời, tác giả đã 

trình bày thực tế triển khai chính sách ngoại giao kinh tế của Nhật Bản đối với 

ASEAN qua những số liệu tổng hợp về các khoản đầu tư, viện trợ. Tác giả đã chứng 

minh tính hiệu quả của những nguồn vốn này đối với sự phát triển kinh tế ở các 

nước ASEAN, gián tiếp cải thiện quan hệ giữa các nước này với Nhật Bản. Như 

vậy, ngoài mục tiêu nhằm khôi phục và phát triển kinh tế quốc gia, chính sách ngoại 

giao kinh tế còn là một công cụ hữu hiệu để Nhật Bản gia tăng sức mạnh mềm trong 

khu vực, từ đó, nâng cao vị thế chính trị tương xứng với tiềm năng kinh tế.  
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Ngoài ra, có thể kể đến một số nghiên cứu về sức mạnh mềm của Nhật Bản tại 

Đông Nam Á được công bố ở Việt Nam như: Sức mạnh mềm Nhật Bản những năm 

đầu thế kỉ 21 [Võ Thị Mai Thuận, 2012], Chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật 

Bản từ sau Chiến tranh Lạnh [Hạ Thị Lan Phi, 2012], Chính sách công nghiệp văn 

hóa Nhật Bản: nhìn từ ngân sách dành cho văn hóa từ năm 2000 đến nay [Hạ Thị 

Lan Phi, 2016], Về chiến lược công nghiệp văn hóa của Nhật Bản [Phạm Hồng 

Thái, 2013], Sự phát triển của công nghiệp văn hóa ở Nhật Bản và Hàn Quốc 

[Phạm Hồng Thái (chủ biên), 2015], Những vấn đề nổi bật về quyền lực mềm ở 

Nhật Bản [Hoàng Minh Lợi, 2013], Chủ nghĩa khu vực mới và sức mạnh mềm Nhật 

Bản [Lưu Minh Văn, 2014], Nhật Bản điều chỉnh chính sách đối với Đông Nam Á 

[Trần Việt Thái, 2018] … Nhìn chung, những nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào 

phân tích thành tựu và hạn chế của sức mạnh mềm của Nhật Bản, hoặc phân tích 

một chính sách, một chiến lược cụ thể trong chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật 

Bản nhằm gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Do đó, các nghiên cứu này chưa đưa ra 

một cái nhìn tổng hợp, toàn diện về sức mạnh mềm của Nhật Bản, chưa chỉ ra một 

cách có hệ thống toàn bộ quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông 

Nam Á, đặc biệt trong hai thập kỷ đầu thế kỉ XXI.  

Trong khi đó, nhóm các công trình nghiên cứu quốc tế về sức mạnh mềm và 

chính sách ngoại giao nói chung và chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản nói 

riêng, nhìn chung đều tập trung vào phân tích cơ sở sức mạnh mềm của Nhật Bản. 

Cụ thể là những ưu điểm và hạn chế của sức mạnh mềm của Nhật Bản. Các công 

trình này hoặc tập trung phân tích các chính sách ngoại giao công chúng, văn hóa 

đại chúng của Nhật Bản, hoặc đơn thuần quan hệ giữa Nhật Bản và khu vực Đông 

Nam Á. 

Trong nghiên cứu クール・ジャパン 世界が買いたがる日本 (Cool Japan: 

Nhật Bản hấp dẫn thế giới) [Sugiyama Tomoyuki, 2006], tác giả đã phân tích 

nguyên nhân tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa Nhật Bản như truyện tranh, 

phim hoạt hình, các sản phẩm, thương hiệu Made in Japan…những nhân tố đã góp 

phần xây dựng Nhật Bản thành công với hình ảnh Cool Japan. Các nhân vật trong 
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truyện tranh, phim hoạt hình như Doraemon, Pokemon… đã được khái quát thành 

biểu tượng của Cool Japan mà theo tác giả sẽ góp phần gia tăng sức mạnh mềm 

Nhật Bản. Nghiên cứu cho thấy ngành công nghiệp mới – công nghiệp nội dung số 

(công nghiệp nội dung)1 với sự kết hợp văn hóa và công nghệ sẽ thúc đẩy sự phát 

triển của Nhật Bản trong tương lai. Nói cách khác, đây chính là chìa khóa để gia 

tăng sức mạnh mềm của Nhật Bản, loại hình sức mạnh mà theo tác giả cần được 

duy trì và phát huy để khẳng định vị thế quốc gia. Bên cạnh khẳng định sự phát 

triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa, Sugiyama Tomoyuki cũng đã chỉ ra những 

điểm hạn chế của ngành công nghiệp văn hóa Nhật Bản như vấn đề bản quyền, các 

giải pháp để giải quyết vấn đề này đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật số ở nước 

ngoài… Ở cuối bài viết, tác giả đã nhận định, đánh giá về xu thế phát triển của sức 

mạnh mềm trên thế giới ở hiện tại và trong tương lai.   

Bàn về hoạt động triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản, bài viết Japan’s 

Quest for Soft Power: Attraction and Limitation (Nhiệm vụ của Nhật Bản đối với 

sức mạnh mềm: Hấp dẫn & Hạn chế) [Lam Er Peng, 2007] đã tập trung vào hai lĩnh 

vực chính là manga và anime để phân tích sức hấp dẫn của hai loại hình văn hóa 

này của Nhật Bản. Theo tác giả, sự phát triển và phổ biến của manga và anime thể 

hiện qua thống kê số lượng sản xuất, mức độ tiêu thụ…trên toàn cầu ban đầu chủ 

yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy 

nhiên, chính sự thành công tạo ra từ sức hấp dẫn của nền văn hóa đại chúng này đã 

khiến chính phủ Nhật Bản tập trung hơn vào việc khai thác và sử dụng văn hóa đại 

chúng như một công cụ đắc lực của ngoại giao công chúng, bên cạnh các loại hình 

truyền thống khác nhằm tăng cường sức mạnh mềm. Bên cạnh việc phân tích những 

thế mạnh của Nhật Bản, tác giả đã lưu ý đến những vấn đề lịch sử vẫn còn tồn tại 

như một trong những điểm hạn chế của Nhật Bản trong trong quá trình gia tăng sức 

 
1 Theo Luật cơ bản về Chấn hưng công nghiệp nội dung số (2004) của Nhật Bản: khái niệm nội dung số được 
hiểu là lĩnh vực bao gồm điện ảnh, âm nhạc, sân khấu, văn học nghệ thuật, hình ảnh, truyện tranh, hoạt hình, 
trò chơi máy tính và các thứ khác như văn tự, đồ hình, màu sắc, âm thanh, hành động hoặc hình ảnh, hoặc sự 
kết hợp của chúng, hoặc các chương trình cung cấp thông tin liên quan đến chúng thông qua kỹ thuật số hóa, 
được tạo ra bởi các hoạt động sáng tạo của con người và thuộc phạm vi giáo dục hoặc giải trí. Công nghiệp 
nội dung là một ngành công nghiệp sáng tạo, sản xuất và lưu thông các sản phẩm đó trên thị trường. 
https://kotobank.jp/word/コンテンツ産業振興基本法  
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mạnh mềm thông qua các hoạt động ngoại giao công chúng, mà theo tác giả sẽ ảnh 

hưởng không nhỏ đến hiệu quả của quá trình này.    

Trong nghiên cứu Soft Power Superpowers: Cultural and National Assets of 

Japan and the United States (Những siêu cường sức mạnh mềm: những di sản văn 

hóa và quốc gia của Nhật Bản và Hoa Kỳ) [Yasushi Watanabe và David 

McConnell, 2008], hai tác giả Yasushi Watanabe và David McConnell đã tập hợp 

được các nhà nhân chủng học, khoa học chính trị, sử gia, các nhà kinh tế học, các 

nhà ngoại giao… để phân tích các giá trị làm nên sức mạnh mềm của Nhật Bản và 

Hoa Kỳ. Nhóm đã phân tích và nhận định cách mà chúng góp phần vào thành công 

các mối quan hệ song phương và đa phương, từ đó chứng minh ý nghĩa của sức 

mạnh mềm đối với hai quốc gia này. Đây là nghiên cứu tổng hợp các góc nhìn đa 

dạng và phong phú của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau về sức mạnh 

mềm, khiến người đọc có thể cảm nhận được khả năng biến hóa linh hoạt của sức 

mạnh mềm khi được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Nhưng công trình vẫn 

chưa có những phân tích chuyên sâu về sức mạnh mềm của riêng Nhật Bản, đặc biệt 

là ở khu vực Đông Nam Á.  

Một bài viết khác có điểm qua những hoạt động triển khai sức mạnh mềm của 

Nhật Bản là Soft Power is The Opium of Japan (Sức mạnh mềm quyến rũ Nhật Bản) 

[Regis Arnaud, 2009]. Bài viết mở đầu bằng câu nói châm biếm của vị lãnh tụ 

quyền lực của Liên Xô – Stalin rằng “Đức Giáo hoàng có được mấy sư đoàn trong 

tay?” khi bàn về sức mạnh của Vatican với ngụ ý sức mạnh quốc gia chỉ thật sự tồn 

tại khi gắn liền với sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong chính 

trị quốc tế, đặc biệt là từ sau Chiến tranh Lạnh, quan niệm này đã không còn phù 

hợp. Tác giả bài viết đã phân tích tham vọng phát triển sức mạnh mềm của Nhật 

Bản thể hiện khi quốc gia này cho rằng những yếu tố tạo nên sức mạnh mềm (theo 

quan điểm của Nye) mà họ đang sở hữu là rất có tiềm năng. Điểm thú vị của bài viết 

này chính là dựa trên những phân tích về thống kê số lượng nhà hàng Nhật Bản, số 

lượng người theo học tiếng Nhật ở nước ngoài, số lượng khách du lịch đến Nhật 

Bản, ngân sách ODA của Nhật Bản…, tác giả chỉ ra đó là những biểu hiện của ảnh 
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hưởng văn hóa, chứ chưa đủ để tạo nên sức mạnh cho Nhật Bản. Theo đó, tác giả 

nhận định ở một mức độ nào đó, sức mạnh mềm đang là một gánh nặng đối với 

chính phủ Nhật Bản khi quá tin vào sức mạnh văn hóa mà mình đang có.    

Bàn về thực tiễn triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm tăng cường 

sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á, giáo sư người Nhật Nakamura 

Toshiya đã có bài viết 広報文化外交の最前線：シンガポールとジャパン・ク

リエーティブ・センター (Tiền đề của quan hệ công chúng và ngoại giao văn 

hóa: Trung tâm sáng tạo Nhật Bản – Singapore) [Nakamura Toshiya, 2011] dựa 

trên cuộc phỏng vấn với Đại sứ Nhật Bản tại Singapore Yamanaka Makoto. Bài viết 

đã khái lược tổng quan về Singapore trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố về sự ổn 

định về chính trị xã hội, sự phát triển mạnh về kinh tế; về quan hệ Nhật Bản – 

Singapore; về những hoạt động ngoại giao văn hóa, ngoại giao công chúng của Nhật 

Bản ở Singapore. Trên cơ sở đó, bài viết đã đi sâu vào phân tích sự ra đời, mục đích 

và các hoạt động của Trung tâm sáng tạo Nhật Bản – Singapore (JCC) tại Singapore. 

Sự ra đời của Trung tâm này là một nỗ lực của chính phủ Nhật Bản trong việc tiếp 

cận gần hơn nữa với công chúng ở các quốc gia Đông Nam Á. Đó là sự kết hợp 

giữa ngoại giao công chúng kiểu mới và sự phát triển của khoa học công nghệ (thư 

viện điện tử) nhằm tăng cường tính hiệu quả của hoạt động ngoại giao công chúng 

trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Sự chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ 

chính phủ Nhật Bản thành công hơn trong quá trình gia tăng ảnh hưởng tại Đông 

Nam Á, đặc biệt là trong bối cảnh sức cạnh tranh đến từ các quốc gia khác đang 

ngày một tăng. 

Trong nghiên cứu Japan’s Relations with Southeast Asia: The Fukuda 

Doctrine and Beyond (Quan hệ Nhật Bản – Đông Nam Á: Học thuyết Fukuda và 

hơn thế) [Lam Er Peng, 2012], tác giả chủ yếu tập trung vào giải thích tầm quan 

trọng của học thuyết Fukuda đối với mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và 

ASEAN. Bài viết đã phân tích Học thuyết Fukuda, chỉ ra những đặc điểm chứng 

minh vì sao học thuyết này vẫn là cái khung lý thuyết phù hợp cho chính sách đối 

ngoại của Nhật Bản với các quốc gia Đông Nam Á, dù Nhật Bản đã trải qua những 
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biến động trong chính trị quốc gia như thất bại của Đảng Dân chủ Tự do sau 54 năm 

cầm quyền và sự ra đời của Đảng Dân chủ mới. Bên cạnh đó, tác giả đã nhận định 

về khả năng áp dụng học thuyết này trong quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc nếu 

Cộng đồng Đông Á được hình thành. Ngoài ra, những sự cạnh tranh, dịch chuyển 

trong quan hệ quốc tế ở châu Á cùng với việc phục hồi vai trò an ninh của Nhật Bản 

trong khu vực cũng được tác giả dự báo và phân tích. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã 

có những kết luận sắc sảo về quan hệ Nhật Bản – Đông Nam Á từ cách tiếp cận của 

một học giả châu Á và khẳng định tiềm năng mối quan hệ bình đẳng và gắn kết giữa 

Nhật Bản và ASEAN khi không dựa vào quyền lực chính trị mà thay vào đó là sự 

hợp tác chân thành. Theo đó, đây vẫn sẽ là cơ sở cho mọi hoạt động triển khai trong 

chính sách đối ngoại của Nhật Bản với các quốc gia Đông Nam Á trong những năm 

tiếp theo.  

Một nghiên cứu khác về việc sử dụng ngôn ngữ như một công cụ để tăng 

cường sức mạnh mềm là Japanese Language and Soft Power in Asia (Tiếng Nhật và 

sức mạnh mềm ở châu Á) [Kayoko Hashimoto, 2018]. Trong bài viết, tác giả chỉ tập 

trung xem xét ngôn ngữ tiếng Nhật như là một yếu tố quan trọng như thế nào trong 

việc tăng cường sức mạnh mềm của Nhật Bản tại châu Á. Theo Kayoko Hashimoto, 

việc quảng bá ngôn ngữ thông qua giảng dạy, nghiên cứu là một chiến lược có ý 

nghĩa quan trọng trong chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản. Đồng thời, tác 

giả cũng đã có những đánh giá tích cực về tương lai sức mạnh mềm của Nhật Bản ở 

châu Á khi nước này đang chuẩn bị cho sự kiện Thế vận hội Tokyo 2020. 

1.1.3. Nghiên cứu về tác động của sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông 

Nam Á  

Tại Việt Nam, các công trình nghiên cứu đánh giá về tác động của sức mạnh 

mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á còn rất ít, chủ yếu là các công trình đánh giá về 

tác động của chính sách ngoại giao văn hóa Nhật Bản đến các nước Đông Nam Á.  

Trong nghiên cứu Về sự hợp tác văn hóa giữa Nhật Bản và ASEAN từ những 

năm 1970 đến nay [Ngô Hồng Điệp, 2007], tác giả đã phân tích một số hoạt động 

giao lưu trao đổi văn hóa giữa Nhật Bản và các nước ASEAN từ những năm 1970 
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đến nay. Theo đó các hoạt động hợp tác, giao lưu chủ yếu diễn ra trên các lĩnh vực 

kinh tế, văn hóa, giáo dục. Tác giả đã chứng minh được những tác động của các 

hoạt động này đến các nước ASEAN thông qua mức độ tiếp nhận của các nước khi 

chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của các trung tâm giảng dạy tiếng Nhật cùng 

với sự gia tăng về số lượng người học tiếng Nhật; sự phổ biến các giá trị văn hóa 

của Nhật Bản; sự ảnh hưởng về thời trang, điện ảnh, văn học nghệ thuật… Bài viết 

đã nêu ra bốn thách thức lớn trong quan hệ văn hóa Nhật Bản – ASEAN mà theo tác 

giả bên cạnh những giải pháp cụ thể khác thì việc tăng cường hợp tác, giao lưu 

nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ 

những giá trị chung sẽ là điều kiện thiết yếu để phát triển mối quan hệ này.   

Trong bài viết Ảnh hưởng văn hóa Nhật Bản đến giới trẻ Việt Nam hiện nay 

[Nguyễn Thu Hằng, 2014], tác giả đã có đề cập đến ảnh hưởng của văn hóa Nhật 

Bản tới Việt Nam, chủ yếu là đến giới trẻ. Tuy nhiên, vì đối tượng chính của nghiên 

cứu là văn hóa giới trẻ nên thiếu cái nhìn khái quát về ảnh hưởng chung của văn hóa 

Nhật Bản cũng như mức độ hiệu quả trong quá trình thực thi chính sách. Bài viết 

chỉ dừng ở mức độ tác động trên lĩnh vực văn hóa, do đó chưa thể khái quát lên 

thành tác động của sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Việt Nam hay Đông Nam Á.  

Tương tự như vậy, trong bài viết Thúc đẩy vai trò của truyền thông trong hoạt 

động giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản [Nguyễn Chí Thảo, 2016], tác giả đã 

phân tích vai trò và những thành tựu của truyền thông trong giao lưu văn hóa giữa 

Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời cũng đã chỉ ra được những tác động tích cực của 

văn hóa Nhật Bản đối với đời sống văn hóa Việt Nam. Những tác động này được 

tác giả nhận định là đã làm phong phú và đa dạng hơn đời sống văn hóa Việt Nam, 

các hoạt động giao lưu văn hóa đã thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về văn 

hóa hai quốc gia, đặc biệt là những nét văn hóa truyền thống nổi bật. Tuy nhiên, bài 

viết chỉ dừng lại ở việc trình bày và phân tích một khía cạnh nhỏ trong tổng thể 

những tác động của các yếu tố thuộc về sức mạnh mềm của Nhật Bản. 

 Ngoài ra, trong luận án Ngoại giao văn hóa Nhật Bản đối với Đông Nam Á 

giai đoạn 1977 – 2016 [Phạm Lê Dạ Hương, 2018], tác giả đã trình bày và phân 
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tích quá trình thực hiện ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đối với Đông Nam Á trên 

hai giai đoạn cụ thể là 1977 – 2001 và 2001 – 2006. Thông qua việc phân tích 

những hoạt động này, tác giả đã đánh giá về những tác động của các chính sách 

ngoại giao văn hóa Nhật Bản dựa trên các số liệu khảo sát về thái độ, ấn tượng, suy 

nghĩ của người dân các nước Đông Nam Á đối với Nhật Bản. Kết quả tích cực cũng 

đã phản ánh tính hiệu quả của các chính sách này, gián tiếp cho thấy sức lan tỏa của 

sức mạnh mềm của Nhật Bản trong khu vực. Tác giả luận án nhận định Nhật Bản đã 

đạt được những thành công nhất định trong quá trình thực hiện chính sách ngoại 

giao văn hóa đối với Đông Nam Á và dự báo Nhật Bản sẽ có nhiều điều kiện thuận 

lợi để tiếp tục các hoạt động này trong tương lai.  

Nhìn chung các nghiên cứu trong nước chủ yếu tập trung vào nội dung, hoạt 

động và tác động của các chính sách ngoại giao văn hóa Nhật Bản mà thiếu đi một 

cái nhìn tổng hợp và hệ thống tất cả các yếu tố làm nên sức mạnh mềm của Nhật 

Bản cũng như tác động của nó đến khu vực Đông Nam Á.  

Trong các nghiên cứu quốc tế đánh giá về tác động của sức mạnh mềm của 

Nhật Bản tại Đông Nam Á, các học giả nước ngoài cũng đã có nhiều bài viết dưới 

nhiều góc nhìn khác nhau. Dưới đây tác giả luận án xin điểm lại một số nghiên cứu 

tiêu biểu nhất.  

Trong nghiên cứu 日本の「ソフトパワー」で「共進化（相互進化）」の

実現を— 東アジア連携から、世界の繁栄に向けて — (Hiện thực hóa “cùng 

tiến” bằng sức mạnh mềm của Nhật Bản – Từ hợp tác Đông Á hướng tới thịnh 

vượng toàn cầu) [下村 満子,2005], nhà nghiên cứu Shimomura Mitsuko đã điểm 

qua cơ sở lý luận của sức mạnh mềm sau đó đánh giá về những đóng góp của Nhật 

Bản thông qua việc tham gia kiến tạo hòa bình ở Đông Á và nỗ lực tạo ra sự thịnh 

vượng cho thế giới. Tác giả đã thực hiện một cuộc điều tra khảo sát về sức hấp dẫn 

của Nhật Bản trên toàn cầu với sự tham gia của gần 300 người đến từ 58 quốc gia 

khác nhau ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, châu Phi. Kết quả khảo sát 

cho thấy những ấn tượng về Nhật Bản là rất tích cực, chủ yếu tập trung vào những 

giá trị đặc trưng của văn hóa và lối sống của người Nhật như tính kỷ luật cao, tinh 
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thần cống hiến cho công việc, văn hóa đặc sắc, đáng tin cậy, nhân văn, hài hòa… 

Đồng thời, kết quả khảo sát cho thấy những ảnh hưởng rất tích cực của các hoạt 

động hợp tác, viện trợ phát triển (thông qua ODA), những hoạt động hỗ trợ khắc 

phục hậu quả do thiên tai, tính nhân văn vì cộng đồng của các tập đoàn lớn của Nhật 

Bản như Sony, Toyota, Mitsubishi… Tuy nhiên, vì quy mô của cuộc điều tra không 

quá lớn, trong khi thành phần tham gia là rất đa dạng, không chỉ tập trung riêng ở 

một khu vực nào, nên rất khó để khái quát lên được thành những tác động chung 

của sức mạnh mềm Nhật Bản tại Đông Nam Á.  

Bài viết Contesting soft power: Japanese popular culture in East and 

Southeast Asia (Cạnh tranh sức mạnh mềm: Văn hóa đại chúng của Nhật Bản tại 

Đông và Đông Nam Á) [Nissim Otmazgin, 2008] trình bày về sức mạnh mềm của 

Nhật Bản qua văn hóa đại chúng và đánh giá thái độ tiếp nhận của người dân các 

nước Đông Á. Tác giả đã tập trung phân tích vào vai trò và ảnh hưởng của văn hóa 

đại chúng, mối quan hệ giữa văn hóa đại chúng và sức mạnh mềm của Nhật Bản. 

Dựa trên số liệu về khảo sát thị trường, hoạt động xuất khẩu, tiêu thụ các sản phẩm 

văn hóa Nhật Bản tại các nước Đông Á, tác giả đã nhận định về tác động của nó đối 

với các nước Đông Á. Theo đó, tác giả bài viết đã có những phân tích và đánh giá 

sâu sắc về vai trò của văn hóa đại chúng của Nhật Bản trong việc định hình thị 

trường văn hóa ở khu vực này cũng như đã rất thành công trong việc phổ biến 

những giá trị văn hóa đặc sắc, xây dựng nên một hình ảnh Nhật Bản “mới”, “hấp 

dẫn” tại khu vực này. Tuy nhiên, vì phạm vi bài viết mở rộng ra toàn khu vực Đông 

Á (bao gồm cả Đông Bắc Á và Đông Nam Á) nên chưa có nghiên cứu sâu về vấn đề 

này riêng ở Đông Nam Á.  

Trong bài viết Prospects on the Impacts of Cool Japan in Southeast Asia 

(Triển vọng tác động của Cool Japan tại Đông Nam Á) [Hiroshi Aoyagi, 2009], tác 

giả đã  phân tích và nhận định về những tác động của chính sách Cool Japan – một 

chính sách quan trọng trong quá trình thúc đẩy sức mạnh mềm của Nhật Bản tại 

Đông Nam Á. Tác giả tập trung phân tích một số ví dụ điển hình, tiêu biểu và nổi 

tiếng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản (nhân vật hoạt hình, truyện tranh nổi 
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tiếng, nhóm nhạc được yêu thích…) để chứng minh tiềm năng của nguồn lực này 

trong quá trình Nhật Bản tăng cường sức mạnh mềm. Theo tác giả, tác động của 

Cool Japan là rất tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong khả năng 

tiếp nhận, quốc tế hóa cũng như sử dụng tối đa một cách có hiệu quả nguồn lực tạo 

nên sức mạnh mềm Nhật Bản. 

Hay trong bài viết Japan’s Shrinking ASEAN “Soft Power” (Sức mạnh mềm 

của Nhật Bản với ASEAN đang giảm) [Jing Sun, 2012], tác giả đánh giá sức mạnh 

mềm của Nhật Bản ít nhiều đã có những tác động tích cực nhờ vào những hoạt động 

hiệu quả của các chương trình hỗ trợ, hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đặc biệt 

là từ các tổ chức bán chính phủ như Quỹ tài trợ Nhật Bản, Quỹ Văn hóa ASEAN… 

Cũng theo tác giả, ấn tượng và cảm tình của người dân các nước Đông Nam Á về 

Nhật Bản đã có những thay đổi theo chiều hướng tích cực rõ rệt và Nhật Bản đang 

có nhiều ưu thế khi cạnh tranh với Trung Quốc, nhất là sau những động thái cứng 

rắn của quốc gia này đối với các vấn đề ở Biển Đông. Tuy nhiên, tác giả bày tỏ 

quan ngại về khả năng duy trì sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á khi 

các thế mạnh của Nhật Bản về ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa… ít nhiều bị 

ảnh hưởng do những sụt giảm trong tốc độ phát triển kinh tế của quốc gia này, trong 

khi Trung Quốc lại đang chủ động mở rộng và tranh giành tầm ảnh hưởng.  

Trong luận án Japan’s Public Diplomacy as an Effective Tool in Enhancing its 

Soft Power in Viet Nam – A case study of the Ship for Southeast Asian Youth 

Exchange Program (Ngoại giao công chúng Nhật Bản là một công cụ hiệu quả 

trong việc tăng cường sức mạnh mềm ở Việt Nam – Trường hợp Chương trình trao 

đổi tàu thanh niên Đông Nam Á) [Duong Thi Thu, 2013], tác giả đã đặc biệt nhấn 

mạnh đến vai trò và những tác động tích cực của ngoại giao công chúng trong việc 

góp phần thúc đẩy sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Việt Nam. Tác giả đã sử dụng 

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) làm trường 

hợp nghiên cứu điển hình, từ đó khái quát hóa lên được những tác động của ngoại 

giao công chúng nói riêng và sức mạnh mềm của Nhật Bản nói chung tại Việt Nam. 

Dựa trên kết quả khảo sát, tác giả đã rút ra kết luận ngoại giao công chúng và sức 

mạnh mềm của Nhật Bản đang được triển khai đúng hướng và có hiệu quả. Căn cứ 
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của nhận định này là dữ liệu phân tích chỉ ra những người tham gia trực tiếp vào 

chương trình SSEAYP có quan điểm về Nhật Bản tích cực hơn những người không 

tham gia. Họ cũng sẵn sàng giới thiệu, phổ biến những giá trị văn hóa Nhật Bản mà 

họ đã trực tiếp cảm nhận, tìm hiểu thông qua những hoạt động giao lưu thực tế như 

vậy. Thông qua luận án, tác giả khẳng định được sự thành công của chương trình 

SSEAYP trong nỗ lực nâng cao sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Việt Nam.  

Trong bài Abe Opens New Fronts (Chính quyền Abe và mặt trận mới) 

[Catharin Dalpino, 2015], tác giả đã phân tích ý nghĩa của Đông Nam Á đối với 

Nhật Bản và sự quay trở lại Đông Nam Á của Nhật Bản thông qua các kênh hợp tác 

phòng vệ mở rộng, đầu tư kinh tế… Bên cạnh đó, khi phân tích những thuận lợi của 

Nhật Bản tại Đông Nam Á, tác giả đã đưa ra những lập luận chứng minh những tác 

động tích cực của sức mạnh mềm Nhật Bản tại khu vực này khi hình ảnh Nhật Bản, 

cảm tình của người dân Đông Nam Á với quốc gia này là rất tích cực. Ngoài ra, tác 

giả đã dự báo về những ảnh hưởng gián tiếp của việc Nhật Bản tích cực tăng cường 

sức mạnh mềm thông qua các hoạt động như điều chỉnh hiến chương ODA, nỗ lực 

sửa đổi hiến pháp nhằm đóng góp nhiều hơn cho ổn định và trật tự khu vực. Theo 

tác giả, những hoạt động này của Nhật Bản sẽ gián tiếp trở thành động lực để Bắc 

Kinh tăng cường sự hiện diện hơn ở Đông Nam Á và thậm chí sẽ có những động 

thái gay gắt hơn, cứng rắn hơn với các quốc gia ASEAN.    

1.2. Kết quả và một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

1.2.1. Những kết quả các nghiên cứu đi trước đã đạt được  

 Thông qua việc khảo cứu các công trình trong và ngoài nước có liên quan đến 

đề tài luận án như trên, có thể rút ra một số nhận xét như sau:  

 Thứ nhất, các công trình nghiên cứu của các học giả trong nước và nước ngoài 

bàn về cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình hình thành và phát triển của sức 

mạnh mềm là rất đa dạng và phong phú. Các công trình nghiên cứu này đã tổng hợp 

và trình bày được các khái niệm, các yếu tố cấu thành sức mạnh mềm, phân tích 

được các cách phát triển sức mạnh mềm ở các quốc gia khác nhau cũng như đánh 

giá được các tác động của sức mạnh mềm thông qua vị thế, tầm ảnh hưởng của quốc 
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gia đó trong và ngoài khu vực. Những kết quả này sẽ được luận án kế thừa và vận 

dụng nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của sức mạnh mềm nói chung, từ đó 

áp dụng cho việc phân tích sức mạnh mềm của Nhật Bản nói riêng.  

 Thứ hai, nghiên cứu về sức mạnh mềm của Nhật Bản nói chung và ở Đông 

Nam Á nói riêng là nội dung thu hút được sự quan tâm của nhiều học giả trong và 

ngoài nước. Đó là do đối với Đông Nam Á, Nhật Bản là một trong những nước có 

ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực. Ngược lại, đối với Nhật Bản, Đông Nam Á luôn 

là khu vực có vị trí địa chiến lược và tiềm năng kinh tế quan trọng nhằm thể hiện 

vai trò và vị thế của Nhật Bản. 

 Thứ ba, có khá nhiều các nghiên cứu trong nước và quốc tế cung cấp thông tin 

về chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với Đông Nam Á, trong đó đặc biệt chú 

trọng đến chính sách ngoại giao văn hóa – một trong những chính sách quyết định 

tính hiệu quả của quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản trong khu vực. 

Theo đó, chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đã được các học giả phân tích 

dưới nhiều góc độ và qua nhiều giai đoạn khác nhau. Đồng thời, các học giả cũng 

đã đưa ra được những nhận xét, đánh giá về những ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực 

của chính sách này. Đây là những nguồn tư liệu sẽ được luận án kế thừa và phát 

triển. 

 Thứ tư, hệ thống số liệu về các vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu là khá đa 

dạng, phong phú, có độ tin cậy cao và tương đối cập nhật.  

1.2.2. Những vấn đề đặt ra mà luận án sẽ giải quyết  

 Bên cạnh những kết quả các nghiên cứu đi trước đã được nêu trên thì vẫn còn 

có những hạn chế, những điểm mới, những vấn đề liên quan đến đề tài còn cần được 

tiếp tục nghiên cứu và giải quyết, cụ thể:  

Thứ nhất, chưa có công trình nghiên cứu đi trước nào trùng với thời gian 

nghiên cứu của luận án.  

 Thứ hai, các công trình nghiên cứu có tính tổng hợp, chuyên sâu về sức mạnh 

mềm của Nhật Bản, bao gồm quan điểm về sức mạnh mềm và triển khai sức mạnh 

mềm của Nhật Bản, các nguồn lực tạo nên sức mạnh mềm của Nhật Bản, các nhân 
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tố tác động đến sức mạnh mềm của Nhật Bản, còn tương đối hạn chế.  

Thứ ba, trong quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam 

Á, ngoài ngoại giao văn hóa thì ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị cũng là 

những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của quá trình này. Mặc dù đã có 

một số ít tài liệu đề cập đến một số vấn đề của nội dung này, nhưng hiện vẫn còn 

thiếu một nghiên cứu có tính hệ thống, liên kết được cả ba yếu tố gồm ngoại giao 

văn hóa, ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị với quá trình triển khai sức mạnh 

mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á.  

Thứ tư, các công trình nghiên cứu về tác động của sức mạnh mềm của Nhật 

Bản ở Đông Nam Á còn rất hạn chế cả trong nước và quốc tế. Đối với các công 

trình nghiên cứu trong nước, các học giả chủ yếu tập trung vào tác động của các 

hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản ở Việt Nam hoặc so sánh ảnh hưởng 

của chính sách ngoại giao văn hóa Nhật Bản với Trung Quốc, Hàn Quốc thông qua 

một số hoạt động cụ thể. Đối với các công trình nghiên cứu nước ngoài, các học giả 

cũng thường chọn một chiến lược hoặc một sáng kiến cụ thể trong quá trình triển 

khai các hoạt động nhằm thúc đẩy sức mạnh mềm của Nhật Bản để phân tích tính 

hiệu quả, từ đó khái quát ngược lên và có những nhận định chung về tác động của 

sức mạnh mềm của Nhật Bản. Như vậy, các công trình đã công bố đến nay vẫn 

chưa đánh giá được một cách bao quát và toàn diện về tác động của sức mạnh mềm 

của Nhật Bản ở Đông Nam Á nói chung, ở Việt Nam nói riêng, đặc biệt trong hai 

thập kỉ đầu thế kỉ XXI.  

Trên cơ sở tiếp thu thành quả nghiên cứu của các công trình trước, với mong 

muốn làm sáng rõ những vấn đề còn chưa được phân tích đầy đủ và hệ thống, trong 

luận án này, tác giả sẽ tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề sau:  

Một là, cung cấp một cách chuyên sâu cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình 

triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á, phân tích cơ sở hình 

thành sức mạnh mềm của Nhật Bản, các nhân tố bên trong và bên ngoài tác động 

đến quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á.  

Hai là, nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống các giai đoạn triển khai 
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sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á từ năm 2001 đến năm 2021, trong 

đó tổng hợp và phân tích các chương trình, chính sách, sáng kiến, chiến lược đã 

được sử dụng trong các lĩnh vực ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế, ngoại giao 

chính trị trong từng giai đoạn cụ thể.  

Ba là, đánh giá được những thành tựu và các vấn đề đặt ra trong quá trình triển 

khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á, từ đó đưa ra được những nhận 

định về triển vọng sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á cũng như đề xuất 

một số khuyến nghị đối với Việt Nam rút ra từ kinh nghiệm triển khai sức mạnh 

mềm của Nhật Bản.  
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI  

SỨC MẠNH MỀM CỦA NHẬT BẢN TẠI ĐÔNG NAM Á  

(2001 – 2021) 

2.1. Lý luận về sức mạnh mềm và triển khai sức mạnh mềm  

2.1.1.  Sức mạnh mềm 

Trong nghiên cứu quan hệ quốc tế, khi nói đến sức mạnh, hay quyền lực 

(power), người ta thường nói đến sức mạnh/quyền lực của nhà nước và định nghĩa 

nó theo những cách khác nhau. Theo Barnett và Duvall: “sức mạnh là cách một 

quốc gia sử dụng nguồn tài nguyên vật chất của mình để bắt buộc một quốc gia 

khác làm điều mà quốc gia đó không muốn” [Michael Barnett & Raymond Duvall, 

2005, tr. 22]. Theo đó, nguồn tài nguyên này bao gồm năng lực quân sự và sức 

mạnh kinh tế. Trong lý thuyết quyền lực xã hội của Bertrand Russell, sức mạnh đơn 

giản là “việc tạo ra các ảnh hưởng như dự định” [Ruselll Bertrand, 1938, tr. 25]. 

Chính trị gia người Mỹ Robert Dahl định nghĩa “sức mạnh là khả năng bắt buộc 

mọi người phải làm cái gì đó mà họ không thể làm khác được” [Gareth Morn, 1994, 

tr. 169]. Còn Max Weber lại định nghĩa sức mạnh là “khả năng mà một kẻ hành 

động trong mối quan hệ xã hội có một vị trí để thực hiện ý chí mong muốn của 

mình bất chấp sự chống đối” [Max Weber, 1947, tr. 152]. Từ điển Hán Việt của 

Đào Duy Anh định nghĩa “quyền lực là cái sức mạnh có thể cưỡng chế người ta 

phải phục tùng mình” [Đào Duy Anh, 1996, tr. 1970].  

Ngoài những cách định nghĩa quyền lực truyền thống như trên, một số học giả 

khác cũng đã phát triển những quan điểm khác về quyền lực. Theo Susan Strange, 

quyền lực “bao gồm cả cấu trúc và quan hệ”, trong đó cấu trúc trong quyền lực là 

khả năng tạo ra các quy tắc, chuẩn mực và phương thức hoạt động trong hệ thống 

quốc tế còn quan hệ trong quyền lực là khả năng khiến người khác làm điều họ 

không muốn [Strange Susan, 1996, tr. 17-32]. Một quan điểm cấp tiến khác của 

Steven Lukes lại cho rằng quyền lực là “việc áp đặt các ràng buộc bên trong và 

chính sự tin tưởng của những người chịu sự ràng buộc đó dẫn đến sự đồng ý hoặc 
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sự thích nghi của họ với việc bị thống trị bằng các hình thức cưỡng chế hoặc không 

cưỡng chế” [Steven Lukes, 2005, tr. 87-95]. Tóm lại, quyền lực xét theo phương 

diện, quan điểm nào thì cũng đều nhấn mạnh ở một nội dung quan trọng, đó là năng 

lực thực hiện mục đích của chủ thể trong quan hệ quốc tế. Về mặt ngữ nghĩa, theo 

Hoàng Khắc Nam, “khái niệm này có thể hiểu theo nghĩa tương đương trong tiếng 

Việt là “sức mạnh” và quốc gia nào có khả năng duy trì độc lập và thực hiện lợi ích 

của mình trong quan hệ quốc tế thì đều có quyền lực/sức mạnh” [Hoàng Khắc Nam, 

2010, tr. 221-229]. Trên cơ sở này, khái niệm “sức mạnh” và “quyền lực” được sử 

dụng trong phạm vi nghiên cứu của luận án là đồng nhất.  

Về cơ bản, sức mạnh được chia ra làm hai loại: sức mạnh cứng và sức mạnh 

mềm. Nếu trước kết thúc Chiến tranh Lạnh, sức mạnh cứng là loại hình truyền 

thống của công cụ chính sách đối ngoại thì trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, sức 

mạnh mềm được chú ý hơn bởi tính hiệu quả và sự phù hợp của nó với những xu 

hướng phát triển mới trong quan hệ quốc tế. Joseph Nye (Nye) là học giả đầu tiên 

giới thiệu thuật ngữ “sức mạnh mềm” vào năm 1990 trong tác phẩm nổi tiếng của 

ông: Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Theo đó, sức mạnh 

mềm được Nye định nghĩa “là khả năng khiến người khác muốn cái mà bạn muốn, 

do đó họ sẽ tự nguyện làm điều đó mà không phải ép buộc hay mua chuộc” [Joseph 

Nye, 1990, tr. 6]. Trong một tác phẩm khác - Soft Power: The means to Success in 

World Politics, Nye đã phát triển quan niệm của mình về sức mạnh mềm thành một 

luận thuyết, coi sức mạnh mềm “là khả năng đạt được điều mình muốn thông qua 

sức hấp dẫn thay vì cưỡng bức hay ép buộc” [Joseph Nye, 2004, tr. 12]). Theo Nye, 

nếu sức mạnh cứng là khả năng đạt được điều chúng ta muốn bằng cách mua chuộc 

(củ cà rốt) hoặc đe dọa (cây gậy) thì sức mạnh mềm lại là khả năng đạt được điều 

chúng ta muốn bằng sự thuyết phục hoặc sức hấp dẫn dưới hình thức văn hóa, tư 

tưởng và chính sách đối ngoại. Khi phân tích về mối liên hệ tổng quan giữa các định 

dạng hành vi và các nguồn lực, Nye đã xây dựng một phổ định dạng các chuỗi hành 

vi từ chỉ huy (cưỡng chế, dụ dỗ) đến thu phục (lên lịch trình, quyến rũ). Dựa trên 

phổ hành vi này, có thể thấy các nguồn lực thích hợp nhất để phục vụ cho hành vi 

thu phục chính là các nguồn lực của sức mạnh mềm (Bảng 2.1). 
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Bảng 2.1. Mối liên hệ giữa các định dạng hành vi và các nguồn lực 

 
[Nguồn: Joseph Nye, 2004] 

Như vậy có thể nói ba nguồn lực chính tạo nên sức mạnh mềm theo quan điểm 

của Nye là văn hóa quốc gia, hệ giá trị quốc gia và chính sách quốc gia [Joseph 

Nye, 2004, tr. 255-270].  

Đối với nguồn lực thứ nhất – nguồn lực văn hóa, Nye chia thành hai nhóm: 

văn hóa hàn lâm và văn hóa đại chúng. Văn hóa hàn lâm (giáo dục, văn học, nghệ 

thuật (nhạc thính phòng, kịch cổ điển…) là văn hóa dành cho tầng lớp tinh hoa, trí 

thức của xã hội. Đây là nhóm đối tượng tuy nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng lớn đến xã 

hội thông qua việc tham gia vào bộ máy quản lý, từ đó gián tiếp góp phần quyết 

định các kế hoạch, các chính sách, chủ trương, định hướng của nhà nước. Trái lại, 

văn hóa đại chúng (phim ảnh, chương trình truyền hình, thể thao, các chương trình 

giải trí phổ thông…) là văn hóa dành cho đại đa số quần chúng. Đây là nhóm đối 

tượng chiếm số lượng lớn trong xã hội, mặc dù không trực tiếp tham gia vào việc 

hoạch định xã hội nhưng cũng góp phần rất lớn trong việc phổ biến văn hóa quốc 

gia. Thông qua các lăng kính văn hóa, các quốc gia khác nhau sẽ có những cách tiếp 

cận vấn đề cũng như mong muốn khác nhau. Vì vậy khi văn hóa quốc gia càng 

được phổ biến và yêu thích, sức hấp dẫn và thu hút càng lớn thì khả năng đạt được 

mong muốn lợi ích của quốc gia đó sẽ càng cao. Do đó, văn hóa quốc gia, đặc biệt 

là văn hóa đại chúng là một trong những nguồn lực chính của sức mạnh mềm.   

Đối với nguồn lực thứ hai – hệ giá trị quốc gia, Nye cho rằng nếu hệ giá trị của 

một quốc gia bao gồm những giá trị mà thuyết phục, thu hút được các quốc gia khác 
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chấp nhận hoặc quốc gia đó thực hiện những giá trị mà đa phần các quốc gia khác 

đều chấp nhận thì quốc gia đó sẽ có một phần quyền năng thu phục. Nói cách khác, 

chính sự tương đồng về giá trị riêng cũng như sự chia sẻ một cách tự nguyện, công 

bằng vì những giá trị chung giữa các quốc gia sẽ tạo nên sự hấp dẫn của sức mạnh 

mềm. Đó có thể là những giá trị thể hiện trong văn hóa, là cách một quốc gia tham 

gia xử lý các vấn đề toàn cầu, thể hiện vai trò trong các thể chế quốc tế, thực thi các 

chính sách đối nội và đối ngoại… Tất các những giá trị này của một quốc gia đều 

được xem là có sức ảnh hưởng lớn đến mong muốn của các quốc gia khác.  

Đối với nguồn lực thứ ba – chính sách quốc gia, theo Nye đó phải là chính 

sách (bao gồm cả đối nội và đối ngoại) hợp pháp và đạt được sự tin cậy, tín nhiệm 

cao. Mặc dù đây là điều rất khó để có thể lượng hóa được nhưng lại tác động rất lớn 

đến sức mạnh mềm của một quốc gia. Lý do là bởi một quốc gia chỉ thuyết phục và 

thu hút được các quốc gia khác khi được đánh giá là đáng tin cậy, có trách nhiệm 

với cộng đồng trong nước và quốc tế, tôn trọng lợi ích chung, tôn trọng luật pháp 

quốc tế thông qua quá trình hoạch định và triển khai các chính sách đối nội và đối 

ngoại.    

Tóm lại, một quốc gia được xem là có sức mạnh mềm khi hội tụ đủ cả ba 

nguồn lực là văn hóa quốc gia, hệ giá trị quốc gia và chính sách quốc gia. Đồng thời 

Nye cũng nhấn mạnh nói như vậy không có nghĩa là sức mạnh mềm đối lập với sức 

mạnh cứng hay sức mạnh mềm thì tốt hơn sức mạnh cứng. Tùy thuộc vào từng hoàn 

cảnh lịch sử cụ thể mà một quốc gia nên chọn loại hình sức mạnh nào để thể hiện 

cũng như tùy thuộc vào việc sử dụng cho mục đích tốt hay xấu mà loại hình sức 

mạnh đó được xem là có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực. Ở một mức độ nào đó, 

việc có thể kết hợp và sử dụng linh hoạt, hiệu quả cả hai loại hình sức mạnh này 

chắc chắn sẽ là mục tiêu và mong muốn của bất kì quốc gia nào xét trong cục diện 

chính trị thế giới ngày nay.  

Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển của lý thuyết và thực tiễn quan hệ quốc tế, 

những sự thay đổi trong chính trị thế giới đã đặt ra không ít thách thức cho khung lý 

thuyết về sức mạnh mềm của Nye. Một số nhà nghiên cứu cho rằng khái niệm sức 

mạnh mềm của Nye chỉ đơn thuần phản ánh sức mạnh mềm của Mỹ. Theo những 
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nghiên cứu này, khung lý thuyết sức mạnh mềm của Nye khó có thể được áp dụng 

trên phạm vi toàn cầu bởi sức mạnh mềm của các quốc gia là không đồng nhất về 

hình thức mặc dù nó có thể dựa trên một số cơ sở tương đồng nhất định. Chẳng hạn 

như theo Regis Arnaud, sức mạnh mềm được hiểu theo nghĩa rộng là “khả năng ảnh 

hưởng đến kết quả của một chính sách” [Regis Arnaud, 2009, tr. 24-25]. Steven 

Lukes xác định sức mạnh mềm là “sức mạnh định hình, ảnh hưởng hoặc quyết định 

niềm tin và mong muốn của người khác, từ đó đảm bảo sự tuân thủ của họ” [Steven 

Lukes, 2005, tr. 486]. Trong khi đó thành viên cao cấp của Hội đồng Quan hệ Đối 

ngoại CFR, Elizabeth Economy cũng đã có định nghĩa về sức mạnh mềm khác với 

Nye khi cho rằng sức mạnh mềm là “văn hóa, giáo dục và ngoại giao chứ không 

phải là đầu tư hay phát triển” [Pan Esther, 2006]. Nhà nghiên cứu Pilko bổ sung 

thêm sức mạnh mềm có thể được coi là “sức hấp dẫn của hình ảnh quốc tế của một 

quốc gia”, theo đó hình ảnh quốc gia là một tập hợp bao gồm hệ thống giá trị, hệ 

thống chính trị, trật tự kinh tế, văn hóa, truyền thống và phong tục, di sản lịch sử, tư 

tưởng, tôn giáo… [Aleksey Pilko, 2012].  

Xét trong bối cảnh ở châu Á hiện nay, Kurlantzick, J. định nghĩa sức mạnh 

mềm là “khả năng đạt được điều chúng ta muốn thông qua một loạt các lĩnh vực bao 

gồm văn hóa, chính sách đối ngoại, đầu tư và viện trợ, ngoại trừ lĩnh vực an ninh và 

quân sự” [Joshua Kurlantzick, 2007, tr. 112]. Cùng chia sẻ với quan điểm này của 

Kurlantzick, J., nhà nghiên cứu Ford, Christopher.A. Ford nhìn nhận sức mạnh 

mềm ở một góc độ rộng hơn, khi ông cho rằng: 

 Sức mạnh mềm thường được sử dụng để chỉ ảnh hưởng chung của liên 

kết các trọng số của một quốc gia trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và chính trị - 

mà thực chất là tất cả các khía cạnh của sức mạnh quốc gia ngoại trừ sức mạnh 

cứng cùng với sự ép buộc quân sự” [Christopher A. Ford, 2012, tr. 89-111].  

Rõ ràng những quan điểm này đã mở rộng khái niệm về sức mạnh mềm 

của Nye. Theo đó, nội hàm về sức mạnh mềm này có thể áp dụng cho nhiều quốc 

gia khác nhau với lịch sử phát triển, tiềm năng kinh tế, cũng như tầm ảnh hưởng 

chính trị khác nhau. Trên cơ sở tổng hợp và kế thừa các quan điểm này, sức mạnh 
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mềm là khả năng ảnh hưởng của một quốc gia thông qua hệ thống hoạt động trên 

các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị. Đây là khung lý thuyết được tác giả sử dụng 

làm cơ sở để phân tích sức mạnh mềm trong phạm vi nghiên cứu của luận án.   

2.1.2. Triển khai sức mạnh mềm 

Thực tiễn cho thấy dẫu có sự khác biệt trong quan điểm về sức mạnh mềm, 

nhưng các quốc gia đều có những điểm chung nhất định trong cách thức triển khai 

sức mạnh mềm nhằm phục vụ cho những mục tiêu cốt lõi như bảo vệ lợi ích quốc 

gia, thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế, nâng tầm ảnh hưởng… [Kurata Yasuo, 

2011, tr. 120-121]. Dựa trên những nguồn lực sức mạnh mềm sẵn có, mỗi quốc gia 

sẽ xây dựng những chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể để chuyển hóa những 

nguồn lực đó thành sức mạnh mềm. Những nguồn lực sức mạnh mềm này bên 

cạnh cách phân loại gồm ba nguồn lực cơ bản, phổ biến theo quan điểm của Nye 

là văn hóa, hệ giá trị chính trị và chính sách đối ngoại [Joseph Nye, 2004, tr. 255-

270] thì còn có những cách phân chia nguồn lực khác như phân thành hai nhóm: 

nhóm quốc tế (chính sách đối ngoại và các hành động ở nước ngoài) và nhóm 

trong nước (văn hóa, hệ thống chính trị, các chính sách trong nước) [Giulio 

Gallarotti, 2011, tr. 25-47] hoặc hệ thống nguồn lực sức mạnh mềm gồm sức 

mạnh văn hóa, các giá trị chính trị, tư tưởng, hệ thống giáo dục, kinh tế, xã hội và 

chính sách quốc gia (được công nhận hợp pháp) [Shin Wha Lee, 2011, tr. 11-18]. 

Điều kiện quan trọng để có thể xác định đó có phải là một nguồn lực sức mạnh 

mềm hay không phụ thuộc rất lớn vào khả năng quốc gia đó có thể chuyển hóa nó 

thành hành vi/biểu hiện của sự hấp dẫn mà có thể ảnh hưởng đến các quốc gia 

khác để đạt được kết quả như quốc gia đó mong muốn [Joseph Nye, 2011, tr. 84]. 

Quá trình chuyển hóa những nguồn lực sức mạnh mềm của một quốc gia thành 

sức mạnh mềm của quốc gia đó chính là quá trình triển khai sức mạnh mềm. Tham 

gia vào quá trình này ngoài chính phủ còn các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và 

tư nhân, các tổ chức và người dân các quốc gia đó.  

Tùy thuộc vào mục tiêu, đối tượng khác nhau mà cách thức triển khai của quá 

trình này sẽ khác nhau. Ví dụ như cùng với nguồn lực văn hóa, với đối tượng là giới 
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trí thức, thượng lưu – những tầng lớp có địa vị và có sức ảnh hưởng nhất định trong 

xã hội, thì nguồn lực văn hóa được sử dụng ở đây chủ yếu là văn hóa hàn lâm và 

cách thức tiếp cận cũng sẽ theo những phương thức phù hợp tương ứng (tổ chức các 

chương trình giao lưu, trao đổi nghiên cứu học thuật; tổ chức các buổi hòa nhạc 

giao hưởng thính phòng; tổ chức các cuộc thi nghiên cứu về các tác phẩm văn học 

kinh điển, các loại hình nghệ thuật truyền thống…).   

Đồng thời, trong quá trình triển khai, chính mục tiêu của quá trình này cũng có 

khả năng quyết định liệu nguồn lực đó có tạo nên sức mạnh mềm hay không. Điều 

này có thể nhận biết qua các hoạt động ngoại giao kinh tế, viện trợ phát triển. Bản 

thân nguồn lực kinh tế luôn được xác định là nguồn lực của sức mạnh cứng bên 

cạnh quân sự, dân số… Nhưng thông qua hợp tác kinh tế và viện trợ phát triển với 

mục tiêu sau cùng là nhằm xây dựng một hình ảnh quốc gia năng động, sáng tạo 

trong kinh tế và đầu tư; một quốc gia đề cao tinh thần bác ái, đoàn kết, chia sẻ, giúp 

đỡ các quốc gia kém phát triển hơn để cùng chung tay giải quyết những vấn đề toàn 

cầu như đói nghèo, bất bình đẳng xã hội, các vấn đề về môi trường… thì nguồn lực 

kinh tế cũng sẽ góp phần tạo nên sức mạnh mềm với những ảnh hưởng tích cực. 

Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản… là những quốc gia đã rất thành công trong việc triển 

khai các hoạt động này. Mức độ đạt được các mục tiêu đã đề ra sẽ phản ánh hiệu 

quả của quá trình triển khai sức mạnh mềm. Mức độ này thường được đo lường dựa 

trên một số tiêu chí nhất định thông qua các cuộc khảo sát/điều tra chủ quan và 

khách quan với phạm vi và quy mô ở tầm quốc gia và quốc tế. Dựa trên kết quả của 

các cuộc khảo sát/điều tra này mà chúng ta có thể đánh giá hiệu quả của quá trình 

triển khai sức mạnh mềm và có cơ sở để xếp hạng sức mạnh mềm của các quốc gia. 

Trong xu hướng hiện nay, chính sự đầu tư về sức mạnh mềm giữa các quốc gia đã 

tạo ra sự cạnh tranh mang tính tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn 

cầu. Đó là sự tham gia của những quốc gia có truyền thống như Mỹ, Anh, Đức, 

Nhật Bản… và cả những chủ thể mới nổi như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Liên 

bang Nga… [Nguyễn Thị Thu Phương, 2013].   

Trong quá trình triển khai sức mạnh mềm, mặc dù mỗi quốc gia sẽ thực thi 
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những chính sách khác nhau, gọi tên những chiến lược cũng như chương trình, kế 

hoạch hành động khác nhau nhưng nhìn chung các quốc gia đều chủ yếu tập trung 

vào một số kênh chính như ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế và viện trợ phát 

triển, ngoại giao giá trị2…  

Theo đó, ngoại giao văn hóa – một loại hình của ngoại giao công chúng là 

kênh phổ biến nhất, được hầu hết các quốc gia ưu tiên thúc đẩy trong quá trình triển 

khai sức mạnh mềm nhằm gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và dân 

tộc các nước [Kurata Yasuo, 2011, tr. 125]. Thông qua các hoạt động quảng bá văn 

hóa ở trong và ngoài nước như tổ chức các ngày văn hóa, tuần lễ văn hóa, tuần lễ 

chiếu phim, các chương trình giao lưu văn hóa – giáo dục, đăng cai tổ chức các sự 

kiện văn hóa tầm cỡ thế giới (nghệ thuật, thể thao…), thành lập các trung tâm ngôn 

ngữ - văn hóa… các quốc gia đều hướng đến mục tiêu truyền bá văn hóa và ngôn 

ngữ của quốc gia mình ra thế giới, nâng cao nhận thức về văn hóa quốc gia, góp 

phần thúc đẩy sự đa dạng văn hóa trên thế giới. Đây cũng chính là tinh thần cộng 

sinh, chia sẻ, lan tỏa mà hầu hết các quốc gia đã thành công trong quá trình triển 

khai, xác định là tinh thần cốt lõi – yếu tố làm nên sức mạnh mềm văn hóa của các 

quốc gia này. Do đó, chúng ta có thể thấy điểm chung trong cách thức triển khai 

ngoại giao văn hóa của các quốc gia qua sự ra đời của các chiến lược Anh quốc hấp 

dẫn (Cool Britania), Nhật Bản hấp dẫn (Cool Japan), Hàn Quốc hấp dẫn (Cool 

Korea); sự thành lập và mở rộng của Hội đồng Anh (British Council) của Anh, Viện 

Goethe (Goethe Institute) của Đức, Viện Victor Hugo (Institut Victor Hugo) của 

Pháp, Học viện Khổng tử (Confucius Institute) của Trung Quốc, Quỹ giao lưu quốc 

tế Nhật Bản (Japan Foundation) của Nhật Bản…  

Đối với ngoại giao kinh tế và viện trợ phát triển, các quốc gia thường tập trung 

xây dựng một hình mẫu phát triển kinh tế ổn định, năng động, sáng tạo với nhiều 

hoạt động hợp tác kinh tế và viện trợ phát triển. Chính phủ các quốc gia này chủ 
 

2 Trong bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Aso Taro năm 2007 về các trụ cột mới trong 
chính sách đối ngoại của Nhật Bản, ngoại giao giá trị được xác định là loại hình ngoại giao nhấn mạnh đến 
các giá trị phổ quát bao gồm tự do, dân chủ, nhân quyền, nguyên tắc của pháp luật và kinh tế thị trường,  
https://www.mofa.go.jp/policy/pillar/horizons.pdf  
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trương thực hiện các hoạt động như hỗ trợ các công ty quốc gia phát triển ra thị 

trường quốc tế, tìm kiếm, xây dựng thị trường, vừa đầu tư phát triển ra nước ngoài 

vừa thu hút sự đầu tư của nước ngoài vào trong nước. Bên cạnh việc duy trì sự tăng 

trưởng kinh tế ổn định để trở thành một hình mẫu về nhà nước phát triển, các quốc 

gia thường chủ động trong các hoạt động viện trợ phát triển cả về nhân lực lẫn tài 

chính nhằm tạo ra sự ảnh hưởng tích cực đối với các quốc gia kém phát triển hơn. 

Đây là hoạt động thường thấy ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Nhật 

Bản, Trung Quốc, Thụy Điển, Na Uy, Úc, Pháp… với nguồn viện trợ phát triển 

chính thức ODA [Hằng Nga, 2011]. Các nước kém và đang phát triển, các nước đã 

từng là thuộc địa… sẽ là những quốc gia ưu tiên được tiếp nhận các nguồn viện trợ 

này. Đó là các quốc gia Đông Nam Á, các quốc gia ở Trung Đông, châu Phi…  

Mục tiêu của các hoạt động viện trợ phát triển này là nhằm thông qua các dự 

án phát triển liên quan đến cải thiện điều kiện sống của người dân, thúc đẩy kinh tế 

phát triển, phổ cập giáo dục, bảo vệ môi trường… hướng tới sự phát triển bền vững 

tại các nước nhận viện trợ. Vì vậy, các hoạt động viện trợ này không phải là những 

“củ cà rốt” nhằm mua chuộc lợi ích mà ngược lại, là những hành động mang tính 

nhân văn, tạo sự thiện cảm với người dân và các quốc gia thụ hưởng, từ đó lan tỏa 

sức mạnh mềm của các quốc gia cung cấp viện trợ.   

Trong hoạt động triển khai sức mạnh mềm thông qua kênh ngoại giao giá trị, 

các quốc gia thường thực hiện bằng cách đề cao, bảo vệ các giá trị phổ quát nhân 

loại như nhân quyền, dân quyền, tôn trọng và cổ vũ cho các hoạt động duy trì, bảo 

vệ luật pháp quốc tế. Điều này đòi hỏi các quốc gia này phải luôn nhất quán trong 

mọi đường lối chính sách, trong mọi hoạt động đối ngoại. Chính uy tín về giá trị 

chính trị, sự nhất quán trong chính sách của một quốc gia sẽ làm gia tăng sức mạnh 

mềm của quốc gia đó và ngược lại, sự thiếu tín cẩn, sự bất nhất trong đường lối đối 

ngoại, sự thiển cận trong chính sách (chỉ phục vụ lợi ích quốc gia bất chấp công 

luận, bất chấp luật pháp quốc tế) sẽ làm suy giảm, thậm chí là hủy hoại danh tiếng 

cùng sức mạnh mềm của quốc gia đó [Joseph Nye, 2004].  
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Chính vì vậy, khi triển khai các hoạt động này, các quốc gia thường nhấn 

mạnh các yếu tố tinh thần độc lập, tự chủ; tinh thần hợp tác đối thoại hướng đến hòa 

bình và lan tỏa các giá trị; tích cực tham gia vào các tổ chức quốc tế nhằm đảm bảo 

an ninh, hòa bình thế giới. Thông qua những hoạt động này, các quốc gia sẽ tạo 

dựng cho mình hình ảnh một quốc gia ôn hòa; cọi trọng sự kết nối, hợp tác đa 

phương; là một quốc gia đạt được sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế, luôn 

hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng cùng các giá trị 

phổ quát. Sự thành công trong hoạt động ngoại giao giá trị vì vậy có tác động rất 

lớn đến sự thành công trong quá trình triển khai sức mạnh mềm của một quốc gia.  

Tóm lại, tùy thuộc vào tiềm năng, nguồn lực sức mạnh mềm của mỗi quốc gia 

khác nhau mà cách thức triển khai sức mạnh mềm của các quốc gia này cũng sẽ 

khác nhau. Khả năng chuyển hóa các nguồn lực này thành sức mạnh mềm, cũng 

như mức độ thành công của việc chuyển hóa này phụ thuộc rất nhiều vào cách thức 

mà các quốc gia chọn để triển khai, sức mạnh nội tại của quốc gia đó và sự tương 

tác với đối tượng được lựa chọn để triển khai sức mạnh mềm. Mặc dù có thể có sự 

khác biệt trong việc xác định và ưu tiên sử dụng nguồn lực sức mạnh mềm, nhưng 

vẫn có sự tương đồng nhất định trong cách thức triển khai sức mạnh mềm của các 

quốc gia – đặc biệt là với các quốc gia đã thành công trong việc gia tăng sức mạnh 

mềm.            

2.2. Nhận thức của Nhật Bản về sức mạnh mềm và triển khai sức mạnh 

mềm tại Đông Nam Á trong nửa sau thế kỷ XX  

2.2.1. Nhận thức của Nhật Bản về sức mạnh mềm và triển khai sức mạnh 

mềm 

Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật Bản là nước bại trận, bị đặt dưới sự 

chiếm đóng của quân đội Đồng minh với sự chỉ huy của Bộ tổng tư lệnh tối cao 

quân Đồng minh (GHQ-SCAP). Trong vòng 5 năm (1945-1950), dưới sự chỉ huy 

của GHQ, Nhật Bản đã buộc phải giải giáp quân đội, xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt, 

dân chủ hóa. GHQ cũng đã thực hiện hàng loạt chính sách nhằm cải cách, phục 

hưng và tái thiết Nhật Bản một cách hệ thống và toàn diện trên ba lĩnh vực chính là 
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giáo dục – văn hóa, kinh tế và chính trị - xã hội [山村 明義, 2014]. Chính quyền 

của Thủ tướng Higashikuni Naruhiko lúc bấy giờ (1945) đã được định hướng để 

xây dựng Nhật Bản trở thành quốc gia loại bỏ hoàn toàn chiến tranh, cống hiến cho 

nền hòa bình, dân chủ của nhân loại [東久邇宮稔彦, 1957, tr. 200-201]. Trong 

“Cương lĩnh xác lập chính sách quyết định tự chủ”, Nhật Bản đã thực hiện cải cách 

chế độ chính trị và cách tân chính sách văn hóa thông qua việc xóa bỏ kiểm soát 

ngôn luận tại các cơ sở giáo dục, tách biệt chính trị và giáo dục, loại trừ tư tưởng 

chủ nghĩa quân phiệt [平野健一郎戦後日本国際文化交流研究会, 2005].  

Năm 1946, Hiến pháp Nhật Bản với ba nguyên lý nền tảng là hòa bình – dân 

chủ - tôn trọng nhân quyền được công bố đánh dấu một mốc quan trọng trong quá 

trình phi quân phiệt và dân chủ hóa Nhật Bản. Trong đó, theo quy định của Điều 9 

của Hiến pháp, Nhật Bản không được phép phát triển quân sự [Prime Minister of 

Japan and His Cabinet, 1946]. Điều này đồng nghĩa với việc từ sau Chiến tranh Thế 

giới thứ hai, Nhật Bản là quốc gia thiếu hụt về sức mạnh cứng. Do đó, để có thể tái 

định hình và khôi phục vị trí trong khu vực, Nhật Bản phải sử dụng những công cụ 

khác, đặc biệt là những công cụ thuộc về sức mạnh mềm. Nhật Bản chủ trương cải 

thiện hình ảnh nhằm xóa bỏ ác cảm của người dân châu Á về một nước Nhật quân 

phiệt trước đây đồng thời khôi phục và thiết lập quan hệ với thế giới thông qua hợp 

tác, giao lưu văn hóa, giáo dục…  

Trong thập niên 1950 - 1960, giao lưu văn hóa được chính phủ Nhật ưu tiên sử 

dụng như một công cụ nhằm phát triển quan hệ đối ngoại của Nhật Bản với châu Á, 

đặc biệt là các nước Đông Nam Á khi Cục Văn hóa thông tin bao gồm Ban Văn hóa 

đã được thành lập, trực thuộc Bộ Ngoại giao. Đây là một trong những nỗ lực nhằm 

thể chế hóa văn hóa đối ngoại của chính phủ Nhật Bản, là bước tiến quan trọng 

trong quá trình triển khai chính sách ngoại giao văn hóa của quốc gia này trong khu 

vực. Cũng trong giai đoạn này, chủ trương hợp tác kinh tế, giao lưu, liên kết văn 

hóa… luôn được ưu tiên và được xem là những hoạt động chính nhằm xây dựng 

hình ảnh một nước Nhật hậu chiến tranh hoàn toàn mới. Như vậy, xuất phát từ 

những hạn chế về điều kiện sử dụng sức mạnh cứng (quân sự) sau Chiến tranh Thế 
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giới thứ hai cùng với chủ trương hướng tới một quốc gia yêu chuộng hòa bình, dân 

chủ, Nhật Bản đã chủ động tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục. 

Đây là những tiền đề quan trọng để Nhật Bản phát triển sức mạnh mềm sau này. 

Một điểm đáng lưu ý là cho đến giai đoạn này, mặc dù “giao lưu văn hóa” hay 

“giao lưu văn hóa quốc tế” luôn là thuật ngữ được chính phủ Nhật Bản sử dụng để 

miêu tả hoạt động quan hệ văn hóa của Nhật Bản với nước ngoài, nhưng trong 

chính sách ngoại giao của Nhật Bản công bố trong Sách Xanh trước năm 1964, 

“ngoại giao văn hóa” vẫn chưa được đề cập đến một cách rõ ràng và chính thống. 

Chỉ đến Sách Xanh Ngoại giao năm 1964, vai trò của “ngoại giao văn hóa” mới 

được nhắc đến như sau:  

Mục đích của giao lưu văn hóa quốc tế là làm sâu sắc tình hữu nghị và 

hiểu biết giữa người dân các nước thông qua văn hóa, từ đó cống hiến cho hòa bình 

và phát triển văn hóa thế giới… Cùng với việc làm phong phú tiềm lực sức mạnh 

quốc gia, nâng cao địa vị quốc gia bằng phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa của 

Nhật Bản với các nước khác ngày một sôi nổi hơn… Bộ Ngoại giao Nhật thúc đẩy 

ngoại giao văn hóa với trọng điểm giới thiệu văn hóa Nhật Bản [外務省, 1964].  

Chủ trương thúc đẩy giao lưu văn hóa trong quan hệ đối ngoại tiếp tục được 

chính phủ Nhật Bản duy trì và phát triển song song cùng với các hoạt động hợp tác 

kinh tế. Từ nửa cuối thập niên 1960 trở đi, Nhật Bản đẩy mạnh các hoạt động truyền 

thông nhằm quảng bá văn hóa, ngôn ngữ, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á. Năm 

1972, Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) được thành lập 

và sau đó lần lượt mở các văn phòng đại diện đầu tiên của Quỹ tại Đông Nam Á 

như The Japan Foundation Jakarta, Indonesia (1974), The Japan Foundation 

Bangkok, Thái Lan (1974)… Nhiệm vụ của Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Nhật 

Bản là giới thiệu, giao lưu văn hóa giữa người dân Nhật Bản và các nước Đông 

Nam Á, từ đó hướng tới việc nâng cao hiểu biết của người dân các nước Đông Nam 

Á về văn hóa, ngôn ngữ, con người Nhật Bản; xóa bỏ ấn tượng tiêu cực về Nhật 

Bản trong quá khứ; gia tăng thiện cảm với quốc gia này.  

Như vậy quan điểm sử dụng ngoại giao văn hóa như là một công cụ của sức 

mạnh mềm đã ngày càng được chính phủ Nhật Bản củng cố và phát huy. Trải qua 
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những giai đoạn khác nhau, các hình thức ngoại giao văn hóa của Nhật Bản cũng có 

sự thay đổi nhưng nhìn chung đều tập trung vào một số nội dung chính như: giao 

lưu văn hóa, giao lưu con người, hợp tác văn hóa, viện trợ văn hóa, chương trình 

giao lưu thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau [外務省,1964-2017].  

Những năm đầu 1990, Nhật Bản rơi vào thời kỳ trì trệ kéo dài sau sự sụp đổ 

của nền kinh tế bong bóng nhưng nhờ vào sự phát triển của văn hóa đại chúng, thị 

trường tiêu thụ văn hóa trong và ngoài nước đã được đầu tư và mở rộng. Những 

thành tựu mà các giá trị văn hóa đem lại đã có những ảnh hưởng tích cực nhất định 

đến nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến ngoại giao, giáo dục, góp phần xây dựng 

sức mạnh mềm quốc gia. Các chiến lược phát triển ngoại giao văn hóa của Nhật 

Bản, vì vậy, được xác định là một nội dung quan trọng của sức mạnh mềm của Nhật 

Bản. Mặc dù khái niệm sức mạnh mềm đã được nhắc đến trong nhiều văn bản 

hoạch định chính sách của chính phủ Nhật Bản trước đó nhưng phải đến năm 2004, 

khái niệm này mới chính thức được xuất hiện trong Sách xanh Ngoại giao [MOFA, 

2004] khi sức mạnh mềm của văn hóa đại chúng được Nhật Bản sử dụng để triển 

khai chính sách ngoại giao công chúng. Có thể nói chính thành công và sức ảnh 

hưởng của văn hóa đại chúng đã tác động rất lớn đến việc sử dụng văn hóa đại 

chúng như một phương tiện của sức mạnh mềm trong cách tiếp cận quan hệ quốc tế 

của Nhật Bản trong thế kỉ XXI.  

Dưới thời của chính quyền Thủ tướng Koizumi Junichiro, “Ban cố vấn về xúc 

tiến ngoại giao văn hóa” cũng đã được thành lập nhằm nâng cao sự hiểu biết và tin 

cậy của người dân các nước với Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

văn hóa, gia tăng cảm tình với Nhật Bản. Ngoại giao văn hóa của Nhật Bản ở thời 

kỳ này được xây dựng dựa trên 3 triết lý cơ bản là “truyền bá” – “hấp thụ” – “cộng 

sinh” tập trung vào các hoạt động thúc đẩy giáo dục tiếng Nhật, truyền bá văn hóa 

công nghiệp nội dung, tiếp nhận và hấp thu có tính sáng tạo về văn hóa, thúc đẩy 

đối thoại giữa các nền văn minh, truyền bá quan niệm cơ bản của hợp tác quốc tế 

Nhật Bản, bảo vệ các di sản văn hóa nhân loại. Báo cáo năm 2005 của Ban cố vấn 

cũng nhấn mạnh sức mạnh của ngoại giao văn hóa và đa dạng văn hóa rằng: “Đa 

dạng để thực hiện các lợi ích quốc gia rộng mở trong khi tôn trọng tính độc lập và 
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đa dạng của ngoại giao văn hóa” nhằm: (1) để thúc đẩy sự hiểu biết và cải thiện 

hình ảnh của đất nước mình, (2) để thúc đẩy sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa 

các nền văn hóa và nền văn minh khác nhau để giải quyết xung đột, và (3) tạo nên 

một giá trị chung cho tất cả nhân loại [文化外交の推進に関する懇談会,2005].  

Cũng bắt đầu từ giai đoạn này trở về sau, ý thức phát triển ngoại giao văn hóa 

nhằm tăng cường sức hấp dẫn, mở rộng tầm ảnh hưởng của Nhật Bản càng được 

nâng cao, trong đó vai trò của văn hóa đại chúng được đặc biệt đề cao. Nói cách 

khác, các hoạt động ngoại giao văn hóa, đặc biệt là việc phát triển và quảng bá các 

sản phẩm của ngành công nghiệp nội dung càng ngày càng được chú trọng và xác 

định là công cụ chính để triển khai và thúc đẩy sức mạnh mềm của Nhật Bản. Điều 

này được thể hiện qua hàng loạt các chiến lược, báo cáo, đề án… đã được chính phủ 

Nhật Bản xây dựng và thực thi từ những năm đầu thế kỉ XXI với mục tiêu quảng bá 

văn hóa Nhật Bản ra toàn thế giới, phát huy vai trò quảng bá sức mạnh mềm của các 

ngành công nghiệp văn hóa. Các đề án, chiến lược quan trọng như Chiến lược Quốc 

gia trong thời đại sức mạnh mềm (2004), đề án Chiến lược Tăng trưởng công 

nghiệp giải trí (2010), đề án Hướng tới một cường quốc Công nghiệp văn hóa: Vai 

trò lãnh đạo của công nghiệp văn hóa (2010)… đều chứng minh mục tiêu chiến lược 

trong quan hệ quốc tế của Nhật Bản trong giai đoạn này là nhằm tăng cường sức 

mạnh mềm quốc gia, thông qua việc xây dựng một nước Nhật thu hút, hấp dẫn về 

văn hóa, yêu chuộng hòa bình, kinh tế ổn định, khoa học công nghệ phát triển.  

Trong thời kỳ toàn cầu hóa, bên cạnh việc phát huy ảnh hưởng của văn hóa 

quốc gia, hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao vai trò chính trị trên trường quốc tế 

cũng là những yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh mềm quốc gia. Chiến lược phát 

triển của Nhật Bản ở giai đoạn này là tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu văn hóa Nhật 

Bản ra nước ngoài dựa trên sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa đại chúng. Nhằm 

phục vụ cho mục tiêu này, một chiến dịch quảng bá văn hóa Nhật Bản tổng hợp với 

sự tham gia của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp (phụ trách quảng bá văn hóa ẩm thực); 

Sở Du lịch (xúc tiến thu hút du khách nước ngoài đến tham quan, du lịch); Sở Văn 

hóa Tokyo, phòng văn hóa các địa phương cùng với các trường đại học. cao đẳng 

(đẩy mạnh các hoạt động lễ hội văn hóa và giáo dục) đã được triển khai. Như vậy, 
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có thể thấy quan điểm của Nhật Bản về chiến lược phát triển đất nước là sử dụng 

văn hóa quốc gia làm nguồn lực chính, qua đó đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát 

triển kinh tế và phát huy ảnh hưởng quốc tế.  

Bên cạnh ngoại giao văn hóa, hợp tác kinh tế và viện trợ phát triển cũng được 

xác định là một trong những chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển đất 

nước của Nhật Bản. Trên thực tế, từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật Bản đã 

sử dụng chính sách ngoại giao kinh tế - ngoại giao ODA một cách rất hiệu quả và 

đã góp phần rất lớn cho sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản cũng như khẳng định vai 

trò của Nhật Bản tại Đông Nam Á. Dưới sự lãnh đạo của chính quyền Thủ tướng 

Yoshida Shigeru (1946 - 1954), Nhật Bản đã thực hiện bồi thường thiệt hại chiến 

tranh nhằm sử dụng kinh tế để phát triển quan hệ ngoại giao, tạo ảnh hưởng với các 

nước trong khu vực. Đồng thời thông qua quan hệ thương mại và viện trợ kinh tế 

(ODA) với các thành viên ASEAN, xây dựng và phát triển quan hệ với toàn khu 

vực. Rõ ràng với một khu vực giàu tiềm năng như Đông Nam Á, với các nước 

ASEAN đang trong quá trình hồi phục và có nhu cầu lớn về vốn, về thành tựu khoa 

học thì việc triển khai chính sách ngoại giao kinh tế của Nhật Bản tại đây sẽ không 

những bảo vệ và thúc đẩy lợi ích kinh tế của Nhật Bản mà còn là công cụ hữu hiệu 

giúp Nhật Bản cạnh tranh và hợp tác trong quan hệ quốc tế. 

 Những năm 1970, cùng với học thuyết Fukuda3, Nhật Bản đã có những động 

thái chính thức đầu tiên trong nỗ lực khẳng định vai trò và vị trí ở Đông Nam Á khi 

một lượng lớn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã được rót vào khu vực này 

dưới hình thức hợp tác kinh tế. Một mạng lưới các tập đoàn đa quốc gia của Nhật 

Bản đã được hình thành tại Đông Nam Á, góp phần hỗ trợ nền kinh tế các quốc gia 

trong khu vực phát triển. Kể từ đây chính sách ngoại giao kinh tế - ngoại giao ODA 
 

3 Học thuyết Fukuda được đặt theo tên của Thủ tướng Nhật Bản Takeo Fukuda (nhiệm kỳ 1976 – 1978) sau 
chuyến công du 5 nước ASEAN và Myanmar vào năm 1977. Học thuyết gồm 3 nội dung chính gồm:  
- Nhật Bản quyết tâm theo đuổi hòa bình, không trở thành cường quốc quân sự, và từ vai trò đó sẽ cống 

hiến cho sự hòa bình và thịnh vượng của khu vực Đông Nam Á cũng như toàn thế giới  
- Nhật Bản với tư cách là một người bạn chân thành, sẽ xây dựng quan hệ tin cậy lẫn nhau từ trái tim đến 

trái tim với các nước Đông Nam Á trên nhiều lĩnh vực rộng lớn bao gồm không chỉ chính trị, kinh tế mà 
cả văn hóa, xã hội… 

- Nhật Bản sẽ đứng trên vai trò “đối tác bình đẳng”, sẽ hợp tác tích cực để tăng cường đoàn kết và sức 
phát triển của ASEAN và các nước thành viên cũng như các nước ngoài khu vực có cùng chí hướng, 
bên cạnh đó thúc đẩy quan hệ dựa trên hiểu biết lẫn nhau của ASEAN với các nước Đông Dương, từ đó 
đóng góp vào công cuộc xây dựng toàn bộ khu vực Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng.  
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với ASEAN luôn được chính phủ Nhật Bản duy trì và phát triển. Ngay từ trong nội 

dung của Hiến chương ODA được soạn thảo vào năm 1992, Nhật Bản đã nhấn 

mạnh nguyên tắc: “Hỗ trợ ODA của Nhật Bản là để đóng góp cho hòa bình và sự 

phát triển của cộng đồng quốc tế, nhờ đó đảm bảo an ninh và sự phồn vinh cho đất 

nước Nhật Bản” [MOFA, 1992].  

Như vậy có thể thấy ODA của Nhật Bản ngoài mục tiêu đạt được những lợi 

ích kinh tế còn quan tâm đến ý nghĩa nhân văn. Đây tiếp tục là chủ trương, hướng 

ưu tiên trong chiến lược phát triển của Nhật Bản trong thế kỷ XXI khi ngay trong 

những năm đầu cầm quyền, tại Hội nghị Bộ trưởng về Sáng kiến Phát triển ở Đông 

Á (IDEA) năm 2002, Thủ tướng Koizumi Junichiro đã nhấn mạnh:  

ODA đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ sở cho sự phát 

triển kinh tế. Nhật Bản đã tích cực cung cấp ODA cho các nước Đông Á, đặc biệt là 

các nước ASEAN. Chúng ta có thể khiêm tốn tự hào rằng Nhật Bản đã đóng góp 

đáng kể vào sự ổn định và thịnh vượng ở Đông Á” [MOFA, 2002a].  

Những nỗ lực và đóng góp này của Nhật Bản cũng đã được chính các nước 

ASEAN ghi nhận khi tại Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN – Nhật 

Bản năm 2003, trong Tuyên bố Tokyo về quan hệ đối tác ASEAN – Nhật Bản năng 

động và bền vững trong thiên niên kỷ mới đã viết “Chúng tôi đánh giá cao những 

đóng góp quan trọng của Nhật Bản để phát triển kinh tế và thịnh vượng của các 

nước ASEAN trong ba thập kỷ qua, trong hỗ trợ phát triển chính thức đặc biệt của 

Nhật Bản (ODA) cho ASEAN” [ASEAN, 2003]. 

Cũng trong năm 2003, Hiến chương ODA đã được điều chỉnh theo hướng phù 

hợp hơn với chiến lược phát triển của Nhật Bản nhưng yếu tố nhân văn một lần nữa 

tiếp tục được củng cố và phát huy. Bên cạnh việc đề cao nền hòa bình và phát triển 

của cộng đồng, an ninh con người và các vấn đề toàn cầu cũng được Nhật Bản nhấn 

mạnh [MOFA, 2003]. Kế thừa quan điểm này, dưới thời Thủ tướng Abe Shinzo, 

chính sách ngoại giao kinh tế - ngoại giao ODA tiếp tục được chính phủ Nhật Bản 

tăng cường triển khai. Tại Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 40 năm quan hệ Đối thoại 

ASEAN – Nhật Bản năm 2013, Thủ tướng Abe Shinzo một lần nữa khẳng định 

“Cùng với ASEAN, tôi muốn xây dựng tương lai của châu Á, nơi luật pháp, chứ 
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không phải quyền lực, quy tắc và những con người làm việc chăm chỉ sẽ được tặng 

thưởng, điều này sẽ tạo ra một xã hội thịnh vượng với sự tôn trọng lẫn nhau” 

[ASEAN, 2013]. Năm 2015, Hiến chương ODA được đổi tên thành Hiến chương 

Hợp tác Phát triển, đánh dấu một tầm nhìn mới trong chiến lược phát triển của Nhật 

Bản khi các giá trị phổ quát và một cộng đồng quốc tế phát triển bền vững được 

nhấn mạnh và ưu tiên. Có thể nói, chính quyền Thủ tướng Abe Shinzo đã đạt được 

những thành tựu nhất định trong việc sử dụng ngoại giao kinh tế - ngoại giao ODA 

như một công cụ đắc lực để vừa tranh thủ được sự ủng hộ của các quốc gia 

ASEAN, vừa phát triển kinh tế quốc gia; hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của khu vực; 

góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định chung.  

Cùng với các hợp tác phát triển, ngoại giao ODA, mô hình phát triển kinh tế 

của Nhật Bản cũng đã góp phần khẳng định vai trò và tầm ảnh hưởng của quốc gia 

này trong khu vực. Một ví dụ điển hình là mô hình “đàn nhạn bay” do nhà kinh tế 

học người Nhật Akamatsu Kaname khởi xướng từ những năm 1930. Trong mô hình 

này, Nhật Bản được xem là con nhạn đầu đàn, kéo theo sau là các nền kinh tế mới 

công nghiệp hóa (NIEs), các nước Đông Nam Á và Trung Quốc tạo thành một đàn 

nhạn bay theo một trình tự nhất định hình chữ V [Akamatsu Kaname, 1962]. Mô 

hình này sau đó tiếp tục được “Tây phương hóa” bởi Kojima Kiyoshi khi ông đã bổ 

sung và hoàn thiện bằng sự kết hợp lý thuyết của Akamatsu và các luận thuyết kinh 

tế học tân cổ điển [Kojima Kiyoshi, 1978].  Đây là mô hình phát triển kinh tế đã ảnh 

hưởng rất lớn đến chiến lược hợp tác kinh tế quốc tế của Nhật Bản với vùng Đông 

Á, đặc biệt là các nước ASEAN. “Mô hình công nghiệp hóa mà Nhật Bản đã trải 

qua sẽ được lặp lại từ nền kinh tế này đến nền kinh tế khác trong vùng thông qua 

chuyển giao công nghệ và đầu tư trực tiếp” [小島清,1997].  

Từ cuối những năm 1950, cùng với sự tăng cường sự hiện diện của Nhật Bản 

trong khu vực, mô hình đàn nhạn bay đã càng có ảnh hưởng lớn hơn trong chủ 

trương, đường lối kinh tế đối ngoại của Nhật Bản và trở thành quan điểm chính 

thống về phát triển của chính phủ Nhật Bản, luận giải cho vai trò lãnh đạo kinh tế 

trong vùng của Nhật Bản. Thông qua sự hỗ trợ của hình thức viện trợ chính thức 
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ODA, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đã vận dụng mô 

hình đàn nhạn bay để phổ biến các chuẩn mực phát triển của Nhật Bản trong khu 

vực cũng như trong các tổ chức quốc tế. Năm 1987, METI ban hành Kế hoạch Phát 

triển công nghiệp châu Á mới nhằm “khuyến khích các ngành công nghiệp hướng 

đến xuất khẩu trong khu vực và chuyển giao công nghệ cũng như cấp vốn cho các 

ngành công nghiệp”. Sách trắng Thương mại quốc tế (1992) và Báo cáo Tầm nhìn 

năm 2000 của METI cũng được đánh giá là tác động rất lớn đến tương lai phát triển 

kinh tế của Đông Á trong khuôn khổ APEC [Dương Minh Tuấn, 2007].  

Có thể nói với mô hình “đàn nhạn bay”, Nhật Bản đã đóng vai trò rất quan 

trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như hợp tác kinh tế trong khu vực 

thông qua việc xây dựng, giới thiệu một mô hình phát triển kinh tế kiểu mẫu. Điều 

này không những đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Nhật Bản trong khu vực mà 

còn tạo nên sức ảnh hưởng lớn với các nước ASEAN, qua đó củng cố niềm tin và 

uy tín của Nhật Bản với các quốc gia Đông Nam Á này. 

Ngoài việc sử dụng các hình thức phát triển viện trợ chính thức ODA và xây 

dựng mô hình phát triển kinh tế, Nhật Bản cũng đã chủ trương triển khai sức mạnh 

mềm thông qua việc tập trung phát triển công nghệ hiện đại, xây dựng những tập 

đoàn kinh tế với thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Honda, Toyota, Sony… Sự 

phát triển công nghệ hiện đại đã giúp Nhật Bản xây dựng được hình ảnh một đất 

nước hiện đại, tiên tiến với những kỹ thuật – công nghệ hàng đầu thế giới, với 

những phát minh về công nghệ có ý nghĩa lớn với nền văn minh nhân loại. Việc sở 

hữu những tập đoàn kinh tế khổng lồ cũng đã góp phần đảm bảo được vị trí cường 

quốc kinh tế của Nhật Bản trong mắt cộng đồng quốc tế. Các tập đoàn kinh tế hàng 

đầu của Nhật Bản không chỉ đạt được sự thành công trong quảng bá thương hiệu, uy 

tín về chất lượng mà còn được ghi nhận bởi những hoạt động đóng góp cho cộng 

đồng quốc tế.  

Chẳng hạn như với Honda, có 4 nguyên tắc cơ bản và định hướng của các hoạt 

động đóng góp xã hội của tập đoàn này gồm bảo vệ môi trường toàn cầu, thúc đẩy 

an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu cộng đồng địa phương, hỗ trợ tương lai của 



 

59 

giới trẻ. Theo đó tập đoàn Honda đã thực hiện hàng loạt những chương trình, dự án 

vì cộng đồng ở tất cả các châu lục trên thế giới [Honda, 2021]. Hay với Toshiba, sự 

đóng góp cho cộng đồng của tập đoàn này dựa trên lý tướng hướng tới hiện thực 

hóa một xã hội bền vững thông qua các hoạt động hỗ trợ về môi trường, giáo dục, 

khắc phục thiên tai, y tế (hỗ trợ COVID-19) … [Toshiba, 2021] Hiệu ứng tạo ra từ 

những hoạt động vì cộng đồng của các tập đoàn kinh tế Nhật Bản này sẽ trực tiếp 

quảng bá cho thương hiệu của những sản phẩm “Made in Japan” và gián tiếp gia 

tăng thiện cảm của cộng đồng quốc tế đối với Nhật Bản.   

Như vậy có thể thấy tham gia vào quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật 

Bản thông qua các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế không chỉ có các cơ quan trực 

thuộc chính phủ, các tổ chức mà còn có các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân. Đây 

cũng chính là quan điểm và chủ trương của Nhật Bản xuyên suốt trong quá trình 

triển khai và thúc đẩy sức mạnh mềm cho đến nay.    

Cùng với ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế và viện trợ phát triển thì 

ngoại giao giá trị mà cụ thể ở đây chính là ngoại giao giá trị và chính sách đối 

ngoại cũng được Nhật Bản xác định làm yếu tố quan trọng trong quá trình triển 

khai sức mạnh mềm, đặc biệt là tại Đông Nam Á. Với Nhật Bản, ngay từ sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai, sau quá trình được hệ thống và hoàn thiện bởi GHQ, 

các giá trị phổ quát như tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền đã luôn được đề cao 

và bảo vệ. Là một quốc gia dân chủ, các giá trị này được thể hiện rõ nét qua ba 

nguyên tắc chính của Hiến pháp Nhật Bản (三大原則) gồm chủ quyền nhân dân, 

chủ nghĩa hòa bình và tôn trọng quyền con người cơ bản [MOFA, 1946].  

Trong đường lối đối ngoại của Nhật Bản, tinh thần hợp tác đối thoại hướng 

đến hòa bình, an ninh, thịnh vượng luôn được đề cao, chi phối mọi chương trình 

hành động của Nhật Bản. Các giá trị này là kim chỉ nam cho Nhật Bản trong quan 

hệ đối ngoại và được thực hiện nhất quán từ lời nói đến hành động thực tiễn. Có 

thể thấy trong các chiến lược hợp tác, các Tuyên bố, Tầm nhìn của Nhật Bản với 

ASEAN, các giá trị này luôn được đề cập đến vì sự đoàn kết, phát triển, hòa bình, 

an ninh của khu vực cùng với các mục tiêu phát triển bền vững.  
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Từ những năm 1990, dựa trên khung lý thuyết về sức mạnh mềm của Joseph 

Nye, Nhật Bản đã công bố một số tầm nhìn chiến lược quốc gia như “Tầm nhìn 

Nhật Bản nhỏ nhưng tỏa sáng”, “Tầm nhìn sức mạnh công dân toàn cầu” [Walter 

Hatch & Kozo Yamamura, 1996]. Năm 1996, Hiệp hội Keidanren đã đề xuất một 

chiến lược quốc gia thúc đẩy sức mạnh mềm toàn diện - “Tầm nhìn Keidanren 

2020: Một Nhật Bản hấp dẫn”. Năm 2003, quan điểm này tiếp tục được hoàn thiện 

trong “Tầm nhìn Nhật Bản 2025”. Năm 2007, chiến lược được điều chỉnh thành 

“Tầm nhìn Nhật Bản: Vùng đất của hy vọng”. Năm 2015, Hiệp hội đã điều chỉnh 

nội dung chiến lược trong “Tầm nhìn Hướng tới việc tạo ra một Nhật Bản thịnh 

vượng và mạnh mẽ hơn” nhằm phù hợp hơn với mục tiêu phát triển của Nhật Bản 

[Japan Federation of Economic Organizations, 1996]. Điểm chung của các tầm nhìn 

này là đều nhận định tầm quan trọng của việc Nhật Bản phát huy các giá trị, xây 

dựng một xã hội dân sự năng động và thịnh vượng, xây dựng hình ảnh một quốc gia 

vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu từ đó tăng cường sự hiểu biết, tin tưởng, tôn 

trọng và yêu mến từ cộng đồng quốc tế đồng thời cũng là mục tiêu sau cùng của các 

chiến lược triển khai sức mạnh mềm.  

Ngoại giao giá trị còn được Nhật Bản thể hiện qua Chính sách ngoại giao mới 

được chính quyền Thủ tướng Abe Shinzo công bố vào năm 2006 với ý niệm về 

“vòng cung tự do và thịnh vượng”, về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình 

Dương tự do và rộng mở. Song song với việc nhấn mạnh vai trò của các nguyên tắc 

tự do dân chủ, tôn trọng pháp luật đối với sự phát triển của khu vực thì an ninh, 

trong đó đặc biệt là an ninh con người cũng được Nhật Bản chủ trọng đề cao. Có thể 

nói việc Nhật Bản sớm nhận thức và thực hiện các mục tiêu tăng cường an ninh con 

người một cách toàn diện từ các vấn đề ảnh hưởng đến sự sống còn của con người 

đến các vấn đề liên quan đến nhân phẩm của họ đã là cơ sở, là nền móng cho những 

nỗ lực, khát vọng của quốc gia này về một thế giới nhân văn với các giá trị toàn cầu. 

Qua đó uy tín, vai trò, tiếng nói của Nhật Bản trên trường quốc tế cũng được nâng 

cao. Như vậy có thể thấy điều này chính là một trong những động lực thúc đẩy Nhật 

Bản xác định và triển khai các hoạt động này trong nhận thức và thực hiện mục tiêu 

gia tăng sức mạnh mềm trong khu vực.   



 

61 

Ngoài ra, Nhật Bản cũng rất tích cực tham gia vào các thể chế, hợp tác quốc tế 

song phương và đa phương (APEC, ASEM, ARF, ASEAN+3…), ngày càng được 

các nước trên thế giới tín nhiệm. Nhật Bản cũng là thành viên quan trọng trong 

nhiều tổ chức quốc tế như UNESCO, IMF, WTO, UNDP… và có tiếng nói nhất 

định trong các vấn đề toàn cầu. Sự thành công trong việc thay thế Hoa Kỳ để dẫn 

dắt Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 

2018 là một ví dụ điển hình cho thấy vai trò và uy tín ngoại giao của Nhật Bản trong 

mắt cộng đồng quốc tế. Trong các vấn đề toàn cầu, từ các vấn đề an ninh đến môi 

trường, thiên tai… Nhật Bản luôn đóng vai trò cường quốc, có trách nhiệm với các 

nước trong khu vực. Sự lên tiếng của Nhật Bản trước những động thái của Trung 

Quốc ở Biển Đông, sự tích cực của Nhật Bản khi tham gia vào các diễn đàn chống 

biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường… đã tạo nên những hiệu ứng rất tích cực về 

Nhật Bản. Năm 2019, tại “Hội nghị về chuyển đổi năng lượng và môi trường toàn 

cầu vì sự phát triển bền vững” do G20 tổ chức, Tokyo đã chủ động đề xuất thiết lập 

một khuôn khổ quốc tế nhằm giảm lượng rác thải nhựa ra đại dương. Đồng thời 

chính phủ Nhật Bản cũng đã đưa ra một gói các chính sách liên quan đến vấn đề 

này [環境省,2019]. Chính sự tích cực tham gia hoạt động và thường xuyên đưa ra 

các sáng kiến của Nhật Bản trong các tổ chức quốc tế đã chứng minh tinh thần hợp 

tác đa phương, có trách nhiệm với cộng đồng của Nhật Bản. Trong các vấn đề quốc 

tế phức tạp, còn nhiều tranh cãi, Nhật Bản luôn hướng đến các giải pháp hòa bình 

và đa phương, dựa trên nguyên tắc tôn trọng các quy tắc, luật lệ, luật pháp quốc tế. 

Vì vậy, Nhật Bản ngày các được các quốc gia ghi nhận giá trị của uy tín và lòng tin 

– một trong những điều kiện quan trọng để lan tỏa sức mạnh mềm.  

Đối với Đông Nam Á – khu vực luôn nhận được sự quan tâm lớn của Nhật 

Bản kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, chính sách đối ngoại của Nhật Bản cũng 

luôn đề cao hòa bình, hợp tác bình đẳng, hỗ trợ cùng phát triển vì an ninh, thịnh 

vượng chung. Vai trò của Nhật Bản tại khu vực này cũng ngày càng được khẳng 

định khi sự tiếp nhận các giá trị của Nhật Bản tại các quốc gia này cũng đang ngày 

càng tích cực. Sự đánh giá và nhìn nhận của người dân các quốc gia ASEAN về 

Nhật Bản bên cạnh những giá trị văn hóa, sự hiệu quả của hợp tác kinh tế thì các giá 
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trị chính trị về một quốc gia yêu chuộng hòa bình, có vai trò quan trọng trong việc 

giữ gìn an ninh, ổn định trật tự khu vực cũng chiếm tỉ lệ ủng hộ rất cao. Theo đó, 

giá trị chính trị, chính sách đối ngoại cũng được Nhật Bản xác định là phương tiện 

hữu hiệu để xây dựng hình ảnh, thương hiệu quốc gia – một Nhật Bản hòa bình và 

thân thiện, sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ các quốc gia trong khu vực. Đây cũng chính là 

cơ sở và điều kiện thuận lợi để Nhật Bản tiếp tục triển khai các chiến lược phát triển 

sức mạnh mềm tại Đông Nam Á trong những năm qua.      

Như vậy, dựa trên những nghiên cứu về nhận thức của Nhật Bản cũng như 

cách thức triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản, có thể được tóm lược mô hình 

triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản qua 4 giai đoạn chính như sau (Bảng 2.2):  

(1) Nhật Bản giới thiệu, quảng bá những thông điệp về Nhật Bản ra ngoài thế 

giới. Những thông điệp này mặc dù được triển khai trên nhiều lĩnh vực từ văn hóa, 

kinh tế đến chính trị nhưng đều phải rõ ràng, nhất quán trong tinh thần xây dựng 

hình ảnh một đất nước Nhật Bản phát triển toàn diện và phải dựa trên những cơ sở, 

những giá trị, những nguồn nội lực nổi bật của Nhật Bản.  

(2) Sự giới thiệu, quảng bá các thông điệp từ Nhật Bản sẽ tác động vào nhận 

thức và thu hút sự quan tâm của cộng đồng từ đó dần hình thành nên một hình ảnh 

Nhật Bản yêu chuộng hòa bình, hấp dẫn với những giá trị phổ quát, luôn hướng tới 

sự hợp tác phát triển trên tinh thần cộng sinh, đoàn kết và nỗ lực vì sự phát triển bền 

vững toàn cầu. 

(3) Khi Nhật Bản đã xây dựng được hình ảnh như vậy thì sự yêu thích, ủng hộ 

của cộng đồng quốc tế đối với Nhật Bản cũng được hình thành. Điều này sẽ tác 

động đến thái độ, hành động, phản ứng của cộng đồng quốc tế với Nhật Bản đó là 

sẵn sàng đối thoại, giao lưu, hợp tác để tìm hiểu hơn nữa về Nhật Bản và thể hiện sự 

ủng hộ Nhật Bản trong nhiều vấn đề quốc tế.  

(4) Thông qua những hoạt động đối thoại, giao lưu, hợp tác với Nhật Bản, sự 

yêu thích, hiểu biết của cộng đồng quốc tế cũng sẽ được củng cố và phát huy. Điều 

này có nghĩa cộng đồng quốc tế đã ngày càng bị thu hút và tin tưởng vào những 

thông điệp mà Nhật Bản giới thiệu, vì vậy sự kỳ vọng của họ vào Nhật Bản sẽ ngày 

càng cao. Đây cũng là lúc mà vai trò của Nhật Bản đã được khẳng định với sự đánh 
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giá, tín nhiệm cao từ cộng đồng và từ đó nâng tầm ảnh hưởng của Nhật Bản trong 

khu vực. Đó cũng chính là hiệu ứng mà Nhật Bản mong muốn đạt được qua quá 

trình triển khai sức mạnh mềm.  

Bảng 2.2. Mô hình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản 

 

 

                    

 

 

 

 

 

[Nguồn: 下村 満子,2005] 

Tóm lại, có thể nói đối với Nhật Bản, sức mạnh mềm được nhìn nhận thông 

qua hiệu quả, sức ảnh hưởng của các hoạt động triển khai sức mạnh mềm của Nhật 

Bản trên nhiều lĩnh vực trong đó tập trung vào 3 nội dung cốt lõi là ngoại giao văn 

hóa; ngoại giao kinh tế và viện trợ phát triển; ngoại giao giá trị và chính sách đối 

ngoại. Đây cũng là quan điểm về sức mạnh mềm và triển khai sức mạnh mềm của 

Nhật Bản được tác giả sử dụng làm khung lý thuyết xuyên suốt trong luận án.  

2.2.2. Nguồn lực sức mạnh mềm Nhật Bản  

Mặc dù Nhật Bản luôn được xem là người khổng lồ về kinh tế, năng lực chính 

trị lại là một điểm yếu cố hữu khiến quốc gia này thường bị nghi ngờ về vai trò 

trong hệ thống chính trị thế giới. Điều này đòi hỏi Nhật Bản phải tìm cách cải thiện 

sức mạnh tổng hợp quốc gia, bao gồm cả sức mạnh mềm – một loại hình sức mạnh 

mà Nhật Bản sở hữu nhiều nguồn lực tiềm năng. Chính vì vậy, kể từ những năm 

đầu thế kỉ XXI, Nhật Bản đã chú trọng phát triển sức mạnh mềm bằng sự kết hợp 

của ba yếu tố chính gồm văn hóa, chính trị và kinh tế mà trong đó ngoại giao văn 

hóa là một thế mạnh chủ lực. Có thể nói mục tiêu đồng thời cũng là lợi ích lớn nhất 

của Nhật Bản khi đẩy mạnh việc phổ biến, quảng bá văn hóa quốc gia đó chính là 
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thông qua văn hóa để phát triển kinh tế và gia tăng ảnh hưởng chính trị. Đồng thời, 

sự phát triển ổn định, sự tăng cường hỗ trợ, hợp tác về kinh tế và sự nâng tầm vị thế 

về chính trị cũng sẽ là những chất xúc tác tạo điều kiện thuận lợi cho các giá trị văn 

hóa được mở rộng và thăng hoa. Nói cách khác, việc triển khai và thúc đẩy sức 

mạnh mềm của Nhật Bản sẽ không chỉ tạo dựng nên hình ảnh một nước Nhật với 

những nét văn hóa đặc sắc, được yêu mến trên toàn cầu mà còn thúc đẩy kinh tế, 

đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật phát triển, mở 

rộng thị trường xuất khẩu và tiêu thụ, từ đó làm động lực giúp nền kinh tế Nhật Bản 

phục hồi và tăng trưởng trở lại.  

Bên cạnh đó, cùng với sự gia tăng cảm tình của người dân trên thế giới, Nhật 

Bản hoàn toàn có khả năng hướng tới việc đảm nhận những vai trò lãnh đạo lớn hơn 

trong khu vực và trên thế giới. Điều này sẽ vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với 

quốc gia này. Mối quan hệ giữa văn hóa - kinh tế - chính trị vì vậy, bên cạnh những 

yếu tố chủ quan và khách quan khác, sẽ tạo thành một vòng tròn liên kết chặt chẽ là 

nền tảng vững chắc cho quá trình triển khai và gia tăng sức mạnh mềm của Nhật 

Bản trong khu vực, đặc biệt là ở Đông Nam Á – khu vực có vị trí địa chiến lược rất 

quan trọng ở Ấn Độ - Thái Bình Dương và là trung tâm trong chiến lược của hầu 

hết các nước lớn trong đó có Nhật Bản.   

2.2.2.1. Văn hóa Nhật Bản 

Văn hóa được xem là một nguồn lực quan trọng của quá trình triển khai sức 

mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á. Ngay từ sau những năm 1950 thông qua 

các bộ phim điện ảnh, truyền hình; các hoạt động văn hóa - thể thao như Thế vận 

hội Tokyo 1964; các tổ chức, dự án, chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu 

văn hóa với các nước như Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation), 

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP)… văn hóa Nhật Bản đã 

sớm được thế giới biết đến và đón nhận. Đó có thể là những loại hình văn hóa 

truyền thống như kịch sân khấu, thư pháp, trà đạo, cắm hoa…hay các loại hình văn 

hóa đại chúng như truyện tranh manga, phim hoạt hình anime, nhạc pop, trò chơi 

điện tử… Ngoài ra, những giá trị văn hóa thuộc về phong cách sống, tinh thần, tính 
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cách đặc trưng của con người và xã hội Nhật Bản cũng đã tạo nên những ấn tượng 

riêng. Đó là một xã hội đề cao tính kỷ luật, tinh thần tập thể, tôn trọng thứ bậc, có 

trách nhiệm và luôn đề cao chữ tín. Con người Nhật Bản cũng nổi tiếng với lối sống 

tối giản, đề cao sự hòa hợp với thiên nhiên, nhấn mạnh tinh thần, triết lý Wabi sabi 

(tôn trọng và chấp nhận những điều giản đơn, không hoàn hảo). Cùng với các chính 

sách văn hóa phù hợp, các giá trị văn hóa Nhật Bản đang ngày càng phổ biến và 

được yêu thích, đặc biệt là ở Đông Nam Á.  

Để thúc đẩy các hoạt động phổ biến, quảng bá văn hóa, Nhật Bản có rất nhiều 

dự án giao lưu văn hóa và hai cơ quan trực thuộc chính phủ chịu trách nhiệm chính 

cho các dự án này là Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học & Công nghệ 

(MEXT) và Bộ Ngoại giao (MOFA). Theo đó, MEXT chịu trách nhiệm xúc tiến 

khoa học, thể thao và văn hóa; thúc đẩy toàn diện khoa học và công nghệ; tăng 

cường khả năng nghiên cứu và phát triển; thúc đẩy cải cách hệ thống nghiên cứu và 

phát triển [衛藤瀋吉, 1989]. Còn MOFA (phối hợp với Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật 

Bản) phụ trách các hoạt động trao đổi văn hóa - một trong bốn trụ cột của ngoại 

giao Nhật Bản. Cụ thể, MOFA sẽ tập trung vào các dự án “Giới thiệu về văn hóa 

Nhật Bản”, “Ngoại giao văn hóa đại chúng”, “Giáo dục tiếng Nhật”, “Nghiên cứu/ 

trao đổi trí thức Nhật Bản” và "Giao lưu con người” (trao đổi sinh viên quốc tế, trao 

đổi thanh niên) [外務省,2021].  

Đến những năm đầu thế kỷ 21, khi Nhật Bản chủ động tăng cường các hoạt 

động ngoại giao văn hóa nhằm triển khai và gia tăng sức mạnh mềm trong khu vực, 

vai trò của văn hóa quốc gia càng được khẳng định. Trong Chiến lược ngoại giao 

văn hóa thế kỷ 21 của Nhật Bản được Thủ tướng Koizumi Junichiro phê duyệt năm 

2005, “truyền bá” được coi là trụ cột tinh thần lớn nhất bên cạnh “hấp thu” và “cộng 

sinh”. Đây cũng là một trong những mục tiêu lớn nhất của Nhật Bản trong việc phát 

triển văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là ở thị trường nước ngoài. Những thuật ngữ như 

“thương hiệu quốc gia”, “thương hiệu Nhật Bản’ cũng đã dần trở nên phổ biến, gắn 

liền với những sản phẩm của Nhật Bản. Tháng 3 năm 2009, báo cáo “Chiến lược 

Thương hiệu Nhật Bản - Biến ngành công nghiệp sức mạnh mềm trở thành động lực 

tăng trưởng” đã được Ủy ban Chuyên gia Nội dung và Thương hiệu Nhật Bản trình 
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lên Trụ sở Chiến lược Sở hữu Trí tuệ trực thuộc chính phủ Nhật Bản. Báo cáo xác 

định công nghiệp nội dung và các ngành liên quan đến việc tạo ra giá trị thương 

hiệu Nhật Bản (thực phẩm, thời trang, thiết kế) là hai yếu tố tiềm năng của ngành 

công nghiệp sức mạnh mềm góp phần vừa tăng trưởng kinh tế vừa gia tăng mức độ 

phổ biến của Nhật Bản trong cộng đồng quốc tế [知的財産戦略本部,2009].  

Thông qua việc quảng bá, phổ biến hình ảnh một quốc gia hòa bình, Nhật Bản 

cũng ngầm khẳng định sức mạnh của các giá trị văn hóa quốc gia khi tỷ lệ yêu thích 

văn hóa Nhật Bản đang ngày càng tăng, hình ảnh Nhật Bản trong mắt người dân các 

nước Đông Nam Á ngày càng được cải thiện. Tháng 11/2019 Bộ Ngoại giao Nhật 

Bản (MOFA) đã tiến hành một cuộc khảo sát (phỏng vấn trực tiếp và điều tra 

online) với hơn 3,000 người trong độ tuổi từ 18 đến 59 ở 10 quốc gia ASEAN nhằm 

thu thập ý kiến của người dân các quốc gia này về hình ảnh của nước Nhật. Kết quả 

khảo sát đã cho thấy những phản hồi rất tích cực càng chứng minh được vai trò và 

vị trí của Nhật Bản tại khu vực này. Cụ thể, có đến 93% người dân các nước 

ASEAN đánh giá mức độ quan hệ giữa nước mình và Nhật Bản là tốt và rất tốt, 

93% thừa nhận Nhật Bản là quốc gia đáng tin cậy, 90% tin rằng Nhật Bản là quốc 

gia yêu chuộng hòa bình. Trong phân tích báo cáo kết quả khảo sát, chính sự phổ 

biến và yêu thích văn hóa Nhật Bản ở các nước ASEAN đã tác động rất lớn đến thái 

độ, suy nghĩ, cảm tình của người dân các nước này đối với Nhật Bản. Ngoài ra, các 

con số thống kê khác còn cho thấy tiếng Nhật là ngoại ngữ được quan tâm nhiều 

nhất; ấn tượng chủ yếu của người dân về Nhật Bản là một quốc gia có nền kinh tế 

phát triển và công nghệ cao, có truyền thống văn hóa đặc sắc và phong phú. 

Đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa thì ẩm thực, phong cách sống và phim hoạt 

hình (anime) là những nét văn hóa được người dân các nước ASEAN yêu thích và 

bình chọn cao nhất, bên cạnh trà đạo, truyện tranh (manga), Sumo hay nghệ thuật 

cắm hoa Ikebana [MOFA, 2020a]. Có thể nói, thông qua kết quả khảo sát, Nhật Bản 

đã khẳng định được sức mạnh văn hóa quốc gia bởi khi sức lan tỏa và mức độ phổ 

biến của văn hóa càng lớn, sức hấp dẫn của Nhật Bản vì thế sẽ càng tăng, sức mạnh 

mềm của Nhật Bản cũng vì vậy càng được mở rộng. Điều này lý giải thực tế vì sao 

yếu tố văn hóa luôn được xem là một trong những nguồn lực chính, đóng vai trò 
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quyết định trong quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản trong khu vực, 

đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.    

2.2.2.2. Hợp tác kinh tế & viện trợ phát triển  

Bên cạnh văn hóa, hợp tác kinh tế và viện trợ phát triển cũng là nguồn lực 

quan trọng không kém trong quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại 

Đông Nam Á. Từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật Bản đã nỗ lực duy trì 

chính sách ngoại giao kinh tế với các nước trong khu vực thông qua các khoản viện 

trợ kinh tế (chủ yếu là ODA). Nhật Bản trực tiếp hỗ trợ và tạo điều kiện cho các 

quốc gia này hồi phục, đổi mới và phát triển kinh tế, nâng cao trình độ dân trí, cải 

thiện môi trường và chất lượng cuộc sống. Có thể nói chính giá trị nhân văn, mục 

tiêu tích cực trong quan điểm thực hiện các hoạt động viện trợ kinh tế đã làm cho 

những sự hỗ trợ về mặt vật chất này dẫu thuộc về sức mạnh cứng trong lý thuyết 

nhưng đã đạt được những hiệu quả của sức mạnh mềm trên thực tế.  

Nói cách khác chính các khoản viện trợ ODA đã là những chiếc cầu nối vô 

hình nhưng rất hữu ích, gắn kết Nhật Bản với các quốc gia Đông Nam Á, xây dựng 

một hình ảnh Nhật Bản rất tích cực trong mắt cộng đồng khu vực khi đã có những 

những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khu vực nói riêng và toàn cầu nói 

chung. Kết quả khảo sát của MOFA tháng 11/2019 cũng đã cho thấy 46% người 

dân các nước ASEAN đánh giá rất cao vai trò của Nhật Bản trong việc ổn định và 

phát triển kinh tế toàn cầu, 41% cho rằng vai trò của Nhật Bản là tương đối còn lại 

chỉ có 6% và 1% đánh giá vai trò của Nhật Bản là không cao lắm và không cao, 6% 

không có ý kiến [MOFA, 2020a]. Khi được hỏi lý do tại sao Nhật Bản là quốc gia 

đáng tin cậy thì hầu hết những người tham gia khảo sát đều đồng ý là vì Nhật Bản 

có các mối quan hệ kinh tế tốt với các nước, cùng chia sẻ những giá trị chung, luôn 

mong muốn góp phần ổn định và phát triển kinh tế toàn cầu, cung cấp hợp tác phát 

triển trong cộng đồng quốc tế… Bên cạnh đó, sự uy tín và nổi tiếng của các sản 

phẩm của Nhật Bản với thương hiệu “Made in Japan” mà Nhật Bản đã tạo dựng rất 

thành công trong suốt thời gian qua cũng đã góp phần tạo nên nguồn lực sức mạnh 

mềm kinh tế cho Nhật Bản.  
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Điều này cũng tạo ra một hiệu ứng dây chuyền rất tích cực khi ấn tượng tốt 

của người dân các nước trong khu vực về những tiến bộ trong khoa học công nghệ, 

về các sản phẩm Made in Japan ngày càng tăng kéo theo sự yêu mến văn hóa Nhật 

Bản, nhu cầu tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản tăng. Cảm tình, thiện cảm dành cho xứ 

sở hoa anh đào vì thế cũng tăng theo đồng nghĩa với việc những ác cảm trong quá 

khứ vô thức dần được xóa bỏ; từ đó gián tiếp khẳng định và nâng cao vai trò, uy tín 

chính trị của Nhật Bản trong khu vực. Bên cạnh đó, kinh nghiệm phát triển kinh tế; 

các mô hình phát triển kinh tế của Nhật Bản khi được truyền đạt, quảng bá cho các 

nước kém phát triển hơn thì bản thân nó đã là một nguồn sức mạnh mềm. Thực tế 

cho thấy dựa vào kinh nghiệm, mô hình học được từ Nhật Bản, nền kinh tế của một 

số quốc gia ASEAN đã phát triển và đạt được những thành tựu nhất định cho đến 

nay.     

Sức mạnh mềm của Nhật Bản vì vậy đã được triển khai và thúc đẩy một cách 

hiệu quả; đồng thời những hiệu ứng tích cực lan tỏa từ quá trình này, ngược lại, đã 

tạo cơ hội cho nền kinh tế Nhật Bản khởi sắc. Việc duy trì vị trí là một trong ba 

cường quốc kinh tế trên thế giới giúp Nhật Bản không chỉ đảm bảo nguồn lực cho 

các hoạt động chiến lược của chính phủ mà còn tiếp tục tăng cường tầm ảnh hưởng 

trong khu vực thông qua các hoạt động trong các tổ chức quốc tế, các hoạt động hỗ 

trợ, hợp tác kinh tế. Nói cách khác, những thành tựu về kinh tế sẽ giúp Nhật Bản 

nâng cao vị thế trong khu vực và toàn cầu khi Nhật Bản luôn là một trong những đối 

tác thương mại và đầu tư, hợp tác quan trọng hàng đầu trong khu vực và trên thế 

giới. 

 Do đó, bên cạnh văn hóa, các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế cũng sẽ là một 

nguồn lực then chốt trong quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản trong 

khu vực. Nếu như văn hóa đã tạo nên sức hút vô hình thì kinh tế sẽ gây dựng thêm 

niềm tin để hoàn thiện hơn hình ảnh một Nhật Bản thú vị, độc đáo, yêu chuộng hòa 

bình và luôn nỗ lực vì sự phát triển và thịnh vượng chung, đặc biệt là tại khu vực 

Đông Nam Á.  
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2.2.2.3. Giá trị chính trị Nhật Bản & chính sách đối ngoại 

Nguồn lực quan trọng cơ bản thứ ba trong quá trình triển khai sức mạnh mềm 

của Nhật Bản tại Đông Nam Á là giá trị chính trị và chính sách đối ngoại. Các giá 

trị chính trị Nhật Bản bao gồm sự chân thành, đề cao sức mạnh cộng đồng, sự đồng 

thuận và đặc biệt là lý tưởng về một cộng đồng, xã hội đồng thịnh vượng với những 

giá trị phổ quát chung [中野 康人,2016].  

Trong thời gian đầu triển khai, đây là nguồn lực có phần hạn chế hơn hai 

nguồn lực đầu tiên (văn hóa; hợp tác kinh tế và viện trợ phát triển) xét về mức độ 

phổ biến. Điều này có thể được lý giải là vì sau thất bại trong Chiến tranh Thế giới 

thứ hai cùng những tổn thất nặng nề, Nhật Bản chủ trương ưu tiên khôi phục và 

phát triển kinh tế, đặt an ninh quốc gia dưới sự bảo hộ của Mỹ do vậy vai trò chính 

trị của Nhật Bản trong khu vực thời gian này là tương đối mờ nhạt. Tuy nhiên, việc 

Nhật Bản tích cực tham gia vào các tổ chức quốc tế, đề xuất thành lập Khu vực mậu 

dịch tự do Thái Bình Dương (1965) – tiền thân của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu 

Á – Thái Bình Dương (APEC) ngày nay, thành lập Ngân hàng Phát triển châu Á 

(ADB) (1966)… - những diễn đàn, tổ chức kinh tế quan trọng, có ảnh hưởng lớn và 

có mối liên hệ chặt chẽ với an ninh - chính trị các nước trong và ngoài khu vực; đã 

gián tiếp phần nào củng cố vai trò và vị trí của Nhật Bản. Tầm ảnh hưởng của Nhật 

Bản vì thế, ở một chừng mực nào đó, cũng đã được duy trì và mở rộng.  

Đến những năm đầu thế kỷ XXI, yếu tố chính trị càng được nhấn mạnh hơn 

khi chính sách đối ngoại của Nhật Bản ở thời kỳ này đã có những thay đổi nhất 

định. Đặc biệt là dưới thời của chính quyền Thủ tướng Abe Shinzo, Nhật Bản đã 

không giấu diếm tham vọng mở rộng vai trò của mình, khẳng định vị thế quốc gia 

trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định khu vực cũng như có tiếng nói lớn hơn trong 

việc duy trì và xây dựng luật pháp quốc tế. Trước sự nổi lên mạnh mẽ của Trung 

Quốc, sự cạnh tranh gay gắt từ Hàn Quốc, Đài Loan hay mối đe dọa ngầm từ Bắc 

Triều Tiên, Nhật Bản buộc phải chủ động gia tăng tầm ảnh hưởng về chính trị như 

một đối sách nhằm tăng cường sức mạnh quốc gia đồng thời góp phần kiềm chế tầm 
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ảnh hưởng của Trung Quốc. Những điều chỉnh chiến lược, những thay đổi trong 

chính sách đối ngoại của Nhật Bản sẽ tạo điều kiện cho quốc gia này theo đuổi và 

thực hiện mục tiêu duy trì tự do dân chủ, ổn định trật tự và phát triển khu vực. Đây 

rõ ràng không chỉ là mục tiêu, mong muốn của riêng Nhật Bản mà còn là của các 

quốc gia khác trong khu vực. Việc Nhật Bản có thể chia sẻ những giá trị, những lợi 

ích chung sẽ gián tiếp củng cố hơn nữa lòng tin, sự ủng hộ của các quốc gia từ đó 

gia tăng tầm ảnh hưởng của cường quốc này trong khu vực, đặc biệt là Đông Nam 

Á.  

Chính sách đối ngoại phản ánh và là một biểu hiện ngoại giao của các giá trị 

của một thể chế chính trị. Để đảm bảo uy tín quốc gia các giá trị này cần được nhất 

quán trong cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại. Đối với Nhật Bản, điều này được thể 

hiện rất rõ khi trong Hiến pháp Nhật Bản chủ nghĩa tự do, tôn trọng nhân quyền, 

chủ nghĩa hòa bình dựa trên chủ quyền quốc gia, hòa hợp quốc tế. Đây cũng là mục 

tiêu hướng tới trong các chính sách của Nhật Bản với các nước ASEAN. Nhật Bản 

bắt đầu cam kết về an ninh con người trong bài phát biểu của Thủ tướng Keizo 

Obuchi lúc bấy giờ có tựa đề “Đối thoại trí tuệ để tạo ra ngày mai ở châu Á” vào 

tháng 12 năm 1998 [小渕総理大臣,1998]. Sau đó, Nhật Bản đã thành lập “Quỹ An 

ninh con người” tại Liên hợp quốc vào tháng 3 năm 1999. Đến tháng 1 năm 2001, 

“Ủy ban An ninh con người” đã được thành lập tại Liên hợp quốc theo sáng kiến 

của Nhật Bản. Cho đến nay vấn đề “an ninh con người” luôn được chính phủ Nhật 

Bản đặc biệt lưu tâm, trở thành một trong những chính sách cơ bản và xuất hiện 

trong đề án kế hoạch quốc phòng của Nhật Bản từ sau năm 2011 với mục tiêu đóng 

góp vào hòa bình và ổn định của thế giới và an ninh của con người. Mặc dù khái 

niệm an ninh con người còn tương đối mới nhưng việc Nhật Bản nhấn mạnh tầm 

quan trọng của nó cho thấy sự bảo đảm trong cam kết tôn trọng hòa hợp quốc tế và 

chủ nghĩa hòa bình của quốc gia này [外務省,2019].      

Sức mạnh mềm vốn dĩ chỉ đạt được khi xuất phát từ sự tự nguyện, vì vậy, bất 

kì động thái nào của Nhật Bản, đặc biệt là trong nỗ lực nâng cao vai trò chính trị mà 
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ảnh hưởng đến sự tin tưởng và ủng hộ của các nước sẽ gián tiếp làm giảm đi sức 

hấp dẫn của Nhật Bản. Do đó, dẫu Nhật Bản có điều chỉnh chính sách và tính toán 

chiến lược như thế nào, dưới bất kì chính quyền nào thì sự cân bằng giữa ba yếu tố 

này là điều cần thiết và cực kì quan trọng. Có thể nói chính các giá trị văn hóa độc 

đáo, ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, nỗ lực tích cực tham gia nhiều hơn 

vào các vấn đề toàn cầu đã tạo nên sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Nhật Bản. Vì 

vậy, Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh mềm thông qua các 

hoạt động phát triển văn hóa, hợp tác kinh tế, chủ động và tích cực hơn nữa trong 

quá trình duy trì tự do dân chủ, hòa bình và trật tự trong khu vực.  

Tóm lại, trong quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam 

Á, mặc dù văn hóa vẫn là nguồn lực chính nhưng kinh tế và chính trị cũng sẽ là 

những nguồn lực không nhỏ của Nhật Bản trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của các 

quốc gia khác trong khu vực. Trước những năm đầu thế kỷ XXI, văn hóa cùng với 

chính sách ngoại giao văn hóa, hợp tác kinh tế và viện trợ đóng vai trò chủ lực trong 

nỗ lực cải thiện sức mạnh mềm của Nhật Bản. Từ sau những năm đầu thế kỷ XXI, 

trước những chuyển biến mới từ chính trong nội tại Nhật Bản cũng như từ bối cảnh 

khu vực và thế giới, các giá trị chính trị và chính sách đối ngoại cũng đã có vai trò 

quan trọng hơn trong quá trình triển khai và thúc đẩy sức mạnh mềm Nhật Bản. Mối 

liên hệ giữa ba nguồn lực này, vì vậy, sẽ ngày càng chặt chẽ và sâu sắc hơn nữa khi 

những vận động, chuyển biến trong khu vực đang ngày càng phức tạp và khó lường. 

Mục tiêu và cũng là lợi ích đạt được từ quá trình chuyển hóa các nguồn lực này sẽ 

là những nền tảng quan trọng góp phần giúp Nhật Bản đảm bảo không chỉ là cường 

quốc về kinh tế mà còn là quốc gia có vai trò lãnh đạo, có tiếng nói quan trọng và 

quyết định trong các vấn đề quốc tế. Sức mạnh mềm Nhật Bản khi đó rất có thể sẽ 

hướng tới một sức mạnh có tính tổng hợp hơn – sức mạnh thông minh.  

2.2.3. Quá trình triển khai sức mạnh mềm Nhật Bản tại Đông Nam Á giai 

đoạn trong nửa sau thế kỷ XX 

Thất bại sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật Bản từ một đế quốc hùng 

mạnh trở nên khó khăn khi kinh tế cạn kiệt, mất hết thuộc địa, thiếu tài nguyên, 

nguyên liệu, lương thực. Nhật Bản buộc phải dựa vào sự bảo trợ về an ninh và “viện 
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trợ” kinh tế (dưới hình thức vay nợ) của Mỹ để phục hồi và phát triển đất nước. Vì 

vậy, 5 năm đầu thời kì hậu chiến (1945-1950), kinh tế Nhật Bản phát triển chậm 

chạp và phụ thuộc chặt chẽ vào Mỹ.  

Trong giai đoạn 20 năm tiếp theo, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh chóng, 

thần kỳ, vượt mặt hàng loạt các nền kinh tế Tây Âu và chính thức trở thành cường 

quốc kinh tế thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Đây cũng là thời kỳ chính sách đối ngoại 

Nhật Bản bắt đầu chú trọng đến giao lưu văn hóa – những hoạt động đặt nền móng 

cho quá trình triển khai sức mạnh mềm sau này. Có thể kể đến hai nhân tố chính tác 

động đến sự thay đổi này trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là Mỹ & các 

nước Đông Nam Á.  

Đối với nhân tố đầu tiên, đó là những thay đổi trong chính sách châu Á của 

Mỹ thể hiện qua Học thuyết Guam4, qua chuyến đi thăm Trung Quốc (1972) của 

Tổng thống Richard Nixon hay qua một loạt những hoạt động hạn chế, cấm vận của 

Mỹ (từ chối cho phép Nhật tiếp cận nguồn dầu Alaska trong đợt khủng hoảng dầu 

mỏ năm 1973, hạn chế xuất khẩu dệt may, đánh giá lại đồng Yên…) đã gây bất lợi 

cho nền kinh tế Nhật Bản. Những động thái này của Mỹ đã buộc Nhật Bản phải 

hướng tới việc thực hiện một chính sách đối ngoại độc lập hơn với Mỹ.  

Đối với nhân tố thứ hai, đó là phản ứng gay gắt của các nước Đông Nam Á 

trước sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ kèm theo đó là sự xâm nhập ồ ạt của các 

doanh nghiệp, sự phủ sóng rộng rãi của hàng hóa tiêu dùng của Nhật Bản tại các 

nước Đông Nam Á. Đây là tác động tiêu cực của chính sách trọng thương của Nhật 

Bản khi trong suốt những năm 50,60 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã khai thác tối đa 

nguyên nhiên liệu tại các nước Đông Nam Á nhằm phục vụ cho các mục tiêu kinh 

tế của mình. Điều này dẫn đến tâm lý bị bóc lột và lo sợ sẽ bị Nhật Bản thống trị, 

xâm lược một lần nữa, dẫu chỉ trên phương diện kinh tế của người dân các nước 

này. Thậm chí đã có những cuộc biểu tình chống Nhật như biểu tình đòi loại bỏ 

 
4 Học thuyết ra đời qua bài diễn thuyết của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tại đảo Guam về chính sách phòng 
vệ dành cho châu Á mới của Mỹ (1969). Học thuyết bao gồm 03 nội dung chính:  

- Mỹ tôn trọng các cam kết quốc tế 
- Mỹ bảo vệ các nước đồng minh khỏi sự hủy diệt của các nước sở hữu vũ khí hạt nhân 
- Trong trường hợp các nước đồng minh bị đe dọa, Mỹ sẽ viện trợ kinh tế - quân sự, song các nước 

đồng minh phải chịu trách nhiệm tự vệ.  
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đồng Yên Nhật tại Thái Lan năm 1972, biểu tình phản đối chuyến viếng thăm 

Indonesia, Thái Lan của Thủ tướng Tanaka Kakuei tại Jakarta và Bangkok năm 

1974… Phản ứng này của các quốc gia Đông Nam Á đã cảnh tỉnh Nhật Bản và 

buộc Nhật Bản phải xem xét lại thái độ, chính sách của mình tại khu vực. Rõ ràng 

chính sách “kinh tế chủ nghĩa” dẫu đã giúp Nhật Bản đạt được các mục tiêu về kinh 

tế nhưng gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực trong quan hệ đối ngoại. Vì vậy, giao lưu 

văn hóa – một hoạt động ít gây nghi ngại, dễ tạo thiện cảm đã được chính phủ Nhật 

Bản xác định là một trong những nội dung chính trong điều chỉnh chính sách đối 

ngoại của Nhật Bản đối với các quốc gia Đông Nam Á. Chuyến viếng thăm các 

nước ASEAN năm 1977 cùng sự ra đời của Học thuyết Fukuda của Thủ tướng 

Fukuda Takeo đã chính thức khẳng định sự hỗ trợ, hợp tác của Nhật Bản với 

ASEAN trên các lĩnh vực đồng thời thể hiện mong muốn, nỗ lực cải thiện hình ảnh, 

vai trò chính trị của cường quốc kinh tế số hai trên thế giới. Có thể nói, bắt đầu từ 

giai đoạn này Nhật Bản bước đầu thực hiện quan hệ ngoại giao văn hóa với các 

nước Đông Nam Á nhằm cải thiện hình ảnh, gia tăng thiện cảm, tăng cường sức ảnh 

hưởng trong khu vực.  

Như vậy nếu như giai đoạn trước thập niên 1970, Nhật Bản đã có kết hợp giao 

lưu văn hóa cũng các hoạt động kinh tế thì từ thập niên 1970, cụ thể là từ sau Học 

thuyết Fukuda năm 1977, Nhật Bản đã xác định giao lưu văn hóa – ngoại giao văn 

hóa là trọng tâm trong chính sách đối ngoại với Đông Nam Á. Quan hệ giao lưu này 

không chỉ đơn thuần là quan hệ song phương giữa Nhật Bản và một quốc gia Đông 

Nam Á mà đã được mở rộng, nâng tầm lên thành quan hệ đa phương giữa Nhật Bản 

và “khu vực” Đông Nam Á với mục tiêu vì hòa bình, thịnh vượng chung của cả khu 

vực trong đó Nhật Bản đóng vai trò dẫn dắt. Các hoạt động ngoại giao văn hóa – 

một công cụ chính để Nhật Bản triển khai sức mạnh mềm giai đoạn này chủ yếu tập 

trung vào các nội dung chính bao gồm: Hợp tác văn hóa – giáo dục với các nước 

đang phát triển; Các sự kiện giới thiệu văn hóa Nhật Bản; Giao lưu con người và Hỗ 

trợ giáo dục tiếng Nhật – Nghiên cứu Nhật Bản [外務省,1957～2016].  

Giai đoạn thập niên 1980, nếu như ở giai đoạn đầu khi tình hình khu vực Đông 

Nam Á còn đang căng thẳng với vấn đề Campuchia cùng sự chia rẽ giữa các nước 
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ASEAN và Đông Dương khiến Nhật Bản chỉ có thể thúc đẩy giao lưu, hợp tác với 5 

nước ASEAN thì ở giai đoạn sau, bối cảnh thế giới và khu vực đã thuận lợi hơn cho 

Nhật Bản gia tăng vai trò trong khu vực. Dưới thời Thủ tướng Takeshia Noboru 

(nhiệm kỳ 1987-1989), Nhật Bản tiếp tục nhấn mạnh ngoại giao văn hóa là một 

trong ba trụ cột của ngoại giao Nhật Bản. Chính sách “Kế hoạch hợp tác quốc tế” 

cùng mục tiêu “mở rộng hoạt động giao lưu văn hóa đối với Đông Nam Á” đã được 

chính phủ Nhật Bản thông qua vào giai đoạn này [平野健一郎戦後日本国際文化

交流研究会, 2005, tr. 64].  

Đây cũng là thời điểm vấn đề Campuchia đã đi đến hồi kết thúc, căng thẳng đã 

tạm lắng xuống tạo cơ hội cho Nhật Bản thực hiện mong muốn là cầu nối giữa 3 

nước Đông Dương và 5 nước ASEAN. Vai trò chính trị với tư cách là trung gian 

hòa giải của Nhật Bản trong giai đoạn này đã là động lực cho Nhật Bản tăng cường 

đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm nâng cao hình ảnh, củng cố niềm 

tin của các nước trong khu vực. Các hoạt động giao lưu văn hóa, con người, giáo 

dục, ngôn ngữ… tiếp tục được triển khai bên cạnh sự tăng cường các chương trình 

hỗ trợ cho việc bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á. Trung tâm Văn hóa 

ASEAN trực thuộc Quỹ Giao lưu quốc tế cũng được thành lập (1990) nhằm vừa 

quảng bá giới thiệu văn hóa Nhật Bản đến các nước Đông Nam Á và ngược lại. 

Như vậy ở giai đoạn này, Nhật Bản tiếp tục kế thừa và phát huy triết lý, tư tưởng 

trong Học thuyết Fukuda đồng thời đã chủ động hơn, tích cực hơn trong vai trò dẫn 

dắt, lãnh đạo các nước Đông Nam Á.  

Giai đoạn thập niên 1990 đánh dấu sự công khai chính thức của Nhật Bản về 

tham vọng nâng cao vai trò chính trị trong khu vực bằng sự ra đời của Học thuyết 

Hashimoto5 sau chuyến công du thăm 5 nước ASEAN của Thủ tướng Hashimoto 

 
5 Học thuyết Hashimoto được đặt theo tên của Thủ tướng Nhật Bản Hashimoto Ryutaro (nhiệm kỳ 1996 – 
1998) sau chuyến công du 5 nước ASEAN vào năm 1997. Học thuyết gồm 3 nội dung chính gồm: 

- Tăng cường trao đổi sâu hơn, rộng hơn giữa Nhật Bản – ASEAN trên mọi lĩnh vực 
- Củng cố quan hệ Nhật Bản – ASEAN thông qua mở rộng hợp tác văn hóa nhằm làm sâu sắc hơn 

nữa sự hiểu biết lẫn nhau 
- Cùng nhau chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm để cũng giải quyết những vấn đề toàn cầu. 
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Ryutaro vào tháng 1/1997. Đúng 20 năm sau Học thuyết Fukuda, Nhật Bản một lần 

nữa khẳng định mối quan tâm đối với Đông Nam Á, khẳng định văn hóa là cầu nối 

quan trọng trong quan hệ với các quốc gia trong khu vực [MOFA, 1997].  

Điểm mới đáng lưu ý trong Học thuyết Hashimoto chính là sự nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc mở rộng và nâng tầm quan hệ chính trị bên cạnh nền tảng quan 

hệ kinh tế và văn hóa đã được phát triển. Học thuyết cũng khẳng định sự cần thiết 

của vai trò lãnh đạo chính trị mạnh mẽ, vững vàng nhằm cải thiện hơn nữa hợp tác 

Nhật Bản – ASEAN. Theo đó Nhật Bản sẽ tăng cường đối thoại với ASEAN, tổ 

thức thường xuyên hơn các Hội nghị cấp cao ASEAN chính thức và không chính 

thức, hỗ trợ để Diễn đàn ASEAN-Nhật Bản hoạt động tích cực và hiệu quả hơn. 

Nhật Bản cũng đã cam kết đối thoại thẳng thắn về vấn đề an ninh khu vực với các 

quốc gia ASEAN trên cơ sở quan hệ song phương nhằm đảm bảo hòa bình và ổn 

định của khu vực châu Á Thái Bình Dương.  

Bên cạnh đó, ngoại giao văn hóa với mục tiêu mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa 

hiểu biết lẫn nhau cũng được Nhật Bản duy trì và đẩy mạnh trong giai đoạn này. 

Trung tâm Văn hóa ASEAN được cải tổ thành Trung tâm châu Á (1996) là một sự 

mở rộng sự giao lưu, trao đổi văn hóa – giáo dục của Nhật Bản với sự tham gia của 

cả các nước trong châu Á bên cạnh các quốc gia Đông Nam Á. Đồng thời ở giai 

đoạn này Nhật Bản cũng đã bắt đầu nhấn mạnh đến mục tiêu giải quyết các vấn đề 

chung toàn cầu – lĩnh vực đòi hỏi sự thống nhất trong quan điểm cũng như chia sẻ 

hiểu biết, kinh nghiệm giữa Nhật Bản và các nước. Do đó để hiện thực hóa nhiệm 

vụ này, Nhật Bản đã tổ chức “Đối thoại tri thức xây dựng tương lai châu Á” (1998, 

1999, 2000), “Diễn đàn đối thoại văn hóa Nhật Bản – ASEAN” (2000), đề xuất “Đề 

án tăng cường giao lưu và đào tạo nhân tài Đông Á” (1999) …  [MOFA, 1998a]. 

Tóm lại, trong giai đoạn từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến trước năm 

2001, quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản chỉ chủ yếu tập trung vào 

ngoại giao văn hóa trong đó giao lưu văn hóa-giáo dục-ngôn ngữ-con người, tăng 

cường hiểu biết lẫn nhau là những hoạt động trọng tâm. Chính sự tăng cường triển 
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khai chính sách ngoại giao văn hóa đã giúp Nhật Bản dần lấy lại được niềm tin, 

thiện cảm của người dân các nước Đông Nam Á. Cùng với việc duy trì các hoạt 

động viện trợ, đầu tư phát triển kinh tế, xác định Đông Nam Á là thị trường quan 

trọng thì từ cuối thập niên 1980, Nhật Bản cũng bắt đầu nhấn mạnh hơn đến mục 

tiêu nâng cao vai trò chính trị trong khu vực. Như vậy có thể thấy đây là những tiền 

đề tạo điều kiện cho Nhật Bản thúc đẩy quá trình triển khai sức mạnh mềm từ giai 

đoạn 2001 trở đi với ba trụ cột trọng tâm là văn hóa, kinh tế và chính trị.   

2.3.  Những nhân tố tác động đến quá trình triển khai sức mạnh mềm Nhật Bản 

tại Đông Nam Á giai đoạn 2001-2021  

2.3.1. Nhân tố bên trong 

2.3.1.1. Sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc gia khu 

vực Đông Nam Á 

Lịch sử quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản với các quốc gia Đông Nam Á bắt 

đầu từ những năm giữa thế kỷ XV khi các thương nhân người Nhật đã đến Hội 

An, Việt Nam – cảng biển lớn nhất trong khu vực thời bấy giờ. Đông Nam Á khi 

đó là một thị trường rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực 

phong phú. Vì vậy nơi đây có sức hút rất lớn đối với một quốc gia nghèo nàn về 

tài nguyên và đang trên đà phát triển kinh tế, có nhu cầu cao về nhân lực giá rẻ và 

thị trường tiêu thụ như Nhật Bản. Quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và các quốc gia 

Đông Nam Á vì thế đã gắn bó mật thiết trong một thời gian dài.  

Đặc biệt từ sau chuyến công du các nước ASEAN năm 1977 của Thủ tướng 

Fukuda Takeo, mối quan hệ này càng phát triển khi Nhật Bản tăng cường nguồn 

vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) cũng như đẩy mạnh đầu tư trực tiếp 

(FDI) tại các nước ASEAN. Cho đến nay thông qua mậu dịch, ODA và FDI, có 

thể nói Nhật Bản vẫn đang là một trong những nước có vai trò rất quan trọng đối 

với kinh tế các nước trong khu vực. Theo thống kê của Sách trắng ODA Nhật Bản 

năm 2019, tỷ lệ phần trăm nguồn vốn ODA song phương của Nhật Bản dành cho 

khu vực châu Á luôn cao nhất và được duy trì từ những năm 1970 cho đến nay 

(Biểu đồ 2.1).   
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Biểu đồ 2.1. Phần trăm phân bổ ODA song phương của Nhật Bản 

 
[Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản] 

 

Theo một thống kê khác trong báo cáo của Thông tấn xã AFP, tổng giá trị đầu 

tư của Nhật Bản tại Đông Nam Á cũng tăng từ đầu những năm 2000, tính đến tháng 

7/2013, tổng giá trị đầu tư đã lên đến 8.2 tỷ USD (Biểu đồ 2.2). 

Biểu đồ 2.2. Thống kê giá trị đầu tư của Nhật Bản vào Đông Nam Á 

 
[Nguồn: China Daily, 2013] 
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Tính đến năm 2017, tổng giá trị thương mại hai chiều giữa các nước 

ASEAN với Nhật Bản đã lên tới hơn 23 nghìn tỷ Yên, chiếm khoảng 15% tổng 

giá trị thương mại của Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, thương mại với Nhật Bản 

cũng chiếm khoảng 9% tổng giá trị thương mại các nước ASEAN và Nhật Bản 

hiện vẫn đang là đối tác thương mại lớn thứ hai của ASEAN. Các nước ASEAN 

là thị trường chính cung cấp nguyên liệu thô, nông sản, hải sản cho Nhật Bản 

đồng thời nhập khẩu các sản phẩm điện tử, máy móc, dệt may… Như vậy có thể 

thấy các nước ASEAN và Nhật Bản đang ngày càng trở thành những đối tác 

thương mại quan trọng trong nhiều năm qua.  

Một trong những ngành công nghiệp đã góp phần không nhỏ đối với sự 

phát triển kinh tế của Nhật Bản và các nước ASEAN đồng thời cũng cho thấy sự 

hợp tác, cùng phát triển giữa các quốc gia này chính là ngành công nghiệp du 

lịch. Theo thống kê của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), lượng 

khách du lịch người Nhật đến các nước ASEAN luôn tăng dần đều trong các năm 

qua, tỷ lệ thuận với lượng khách du lịch từ các nước ASEAN đến Nhật Bản 

(Biểu đồ 2.3,2.4).  

Biểu đồ 2.3. Lượng khách du lịch Nhật Bản đến các nước Đông Nam Á 

 
[Nguồn: Japan National Tourism Organization, 2020] 
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Biểu đồ 2.4. Lượng khách du lịch từ Đông Nam Á đến Nhật Bản 

 
Nguồn: [Japan National Tourism Organization, 2020] 

Rõ ràng đối với Nhật Bản, Đông Nam Á luôn là một trong những thị trường 

lớn, có sự ảnh hưởng nhất định với sự phát triển kinh tế của quốc gia này mà giờ 

đây thị trường này đang bị Trung Quốc cạnh tranh gay gắt. Việc Nhật Bản tăng 

cường hợp tác kinh tế với các quốc gia Đông Nam Á không những cho thấy tầm 

quan trọng của thị trường này đối với nền kinh tế Nhật Bản mà còn thể hiện nỗ lực 

duy trì lợi thế ảnh hưởng của mình trong khu vực so với Trung Quốc. Bởi khi lợi 

ích kinh tế càng nhiều thì mức độ phụ thuộc giữa Nhật Bản và các nước Đông Nam 

Á càng cao. Vì vậy sự ràng buộc lẫn nhau trong kinh tế sẽ gián tiếp dẫn đến những 

ràng buộc về lợi ích trong chính trị, mà trong trường hợp này Nhật Bản đang muốn 

nắm phần chủ động.  

Chính vì vậy việc tăng cường hợp tác kinh tế với các nước Đông Nam Á một 

mặt đảm bảo những lợi ích kinh tế, mặt khác tạo điều kiện giúp Nhật Bản thuận lợi 

hơn trong việc tạo ra những ảnh hưởng nhất định, chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp 

đến các quyết định mang tính chiến lược của các quốc gia Đông Nam Á. Hơn nữa 
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sự hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản với các quốc gia Đông Nam Á cho đến nay đã góp 

phần không nhỏ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở khu vực này. Điều này tạo nên sự tin 

tưởng và tín nhiệm rất lớn với Nhật Bản – một chất xúc tác quan trọng cho việc 

triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản. Đây cũng là những lý do vì sao việc tăng 

cường hợp tác kinh tế lại là một trong những nhân tố chủ quan, tác động đến quá 

trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á.  

2.3.1.2. Nhu cầu nâng cao vai trò và ảnh hưởng chính trị của Nhật Bản trong 

khu vực Đông Nam Á 

Nhân tố chủ quan thứ hai tác động đến quá trình triển khai sức mạnh mềm của 

Nhật Bản tại Đông Nam Á xuất phát từ thực tiễn nhu cầu nâng cao vai trò và ảnh 

hưởng chính trị của Nhật Bản trong khu vực. Trong bối cảnh là một quốc gia đang 

bị hạn chế về việc sử dụng sức mạnh quân sự, Nhật Bản đã rất tích cực trong việc 

xây dựng hình ảnh một nước lớn có uy tín, có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu 

trên nhiều lĩnh vực nhằm thu phục được sự ủng hộ của các quốc gia ASEAN trong 

quan hệ quốc tế. Việc Nhật Bản sử dụng sức mạnh mềm để đạt được mục tiêu này 

cho thấy mong muốn thu phục được cả “con tim và khối óc” của người dân các 

quốc gia này.  

Ngay trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, mặc dù đây đang là 

thời kỳ kinh tế Nhật Bản bị suy thoái nặng nề, Nhật Bản vẫn đã có những hành 

động rất thiết thực khi ban hành những chính sách rất tích cực, thể hiện trách nhiệm 

của một nước lớn trong khu vực. Đó là việc Nhật Bản đã đưa ra Sáng kiến 

Miyazawa (1998), Chương trình Special Yen Loan (1998) nhằm hỗ trợ cho các 

nước châu Á bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc khủng hoảng. Cùng với việc hỗ trợ 

các vấn đề về tiền tệ, chính phủ Nhật Bản trong thời gian này cũng đã có những 

cam kết hỗ trợ các quốc gia châu Á về xây dựng cơ sở hạ tầng, phục hồi sản xuất để 

nhanh chóng vượt qua khó khăn. Có thể nói những động thái trên của Nhật Bản 

trong cuộc khủng hoảng tài chính đã để lại những dấu ấn rất tích cực với các quốc 

gia châu Á trong giai đoạn này. Vai trò của Nhật Bản trong khu vực vì thế càng 

được khẳng định bất chấp sự canh tranh mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. 
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Qua đầu những năm 2000, Nhật Bản bắt đầu tăng cường hơn nữa quan hệ với 

khu vực Đông Nam Á thông qua “Hiệp định hữu nghị và hợp tác Nhật Bản – 

ASEAN” (2003). Theo đó, quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và các nước ASEAN đã 

được đẩy mạnh phát triển không chỉ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục 

mà còn về quân sự. Đây cũng là thời điểm mà Biển Đông đang nổi sóng khi Trung 

Quốc liên tục có những tuyên bố và hành động đơn phương thách thức trật tự và 

luật pháp quốc tế. Do vậy Nhật Bản với tư cách là một cường quốc trong khu vực; 

bản thân lại có những lợi ích sống còn, liên quan trực tiếp trong việc duy trì Biển 

Đông hòa bình và ổn định; đã có những động thái dứt khoát, thể hiện rõ ràng quan 

điểm của Nhật Bản trong vấn đề này. Cụ thể, Nhật Bản đã đưa ra những tuyên bố 

mạnh mẽ ủng hộ việc giữ gìn và duy trì hòa bình ở Biển Đông, tích cực tham gia 

vào các diễn đàn khu vực và quốc tế để để khẳng định quyền tự do và an ninh 

hàng hải trên Biển Đông, chủ động liên kết các nước nhằm bảo đảm an ninh Biển 

Đông. Như vậy, thông qua vấn đề Biển Đông, Nhật Bản một lần nữa đã thể hiện 

vai trò của một nước lớn trong việc giữ gìn trật tự, hòa bình và ổn định trong khu 

vực khi công khai ủng hộ, bảo vệ các nước ASEAN; từ đó nâng tầm ảnh hưởng 

của mình trong các vấn đề an ninh – chính trị trong khu vực.   

Dưới thời Thủ tướng Abe Shinzo, với quyết tâm mở rộng qui mô và phạm vi 

ảnh hưởng của Nhật Bản, chủ trương và định hướng nâng cao vai trò nước lớn của 

chính phủ Nhật Bản càng được thể hiện rõ nét. Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên (2006 

- 2007), trong bài phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ, Thủ tướng Shinzo Abe đã sử 

dụng thuật ngữ “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” khi mô tả về “sự hợp lưu của 

hai đại dương” và là “sự kết nối năng động của hai vùng biển tự do và thịnh vượng 

ở châu Á”, hàm ý về một sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản 

[MOFA, 2007].  

Tuy nhiên, tầm nhìn chiến lược về một “vòng cung tự do và thịnh vượng” của 

chính quyền Abe Shinzo sau đó đã bị gián đoạn và chỉ được hồi sinh từ năm 2013 

cùng với sự trở lại của Thủ tướng Abe ở nhiệm kỳ mới. Nỗ lực khôi phục kinh tế 

thông qua chính sách Abenomics cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao 
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văn hóa ở giai đoạn này đã thổi một luồng gió mới vào Nhật Bản khi kinh tế bắt đầu 

tăng trưởng trở lại sau một thời gian dài, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát giảm, hình 

ảnh về một Nhật Bản yêu chuộng hòa bình, dân chủ được quảng bá rộng rãi tạo ấn 

tượng tích cực trong mắt cộng động quốc tế.  

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đã tái khởi động tầm nhìn về Ấn Độ Dương – 

Thái Bình Dương khi tại Hội nghị Quốc tế và Phát triển châu Phi (TICAD) năm 

2016, Thủ tướng Abe một lần nữa khẳng định “Nhật Bản chịu trách nhiệm thúc đẩy 

kết nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, kết nối châu Á với châu Phi, tạo ra một 

khu vực tự do dựa trên pháp luật và nền kinh tế thị trường, không bị áp lực hoặc ép 

buộc, các bên cùng thịnh vượng” [MOFA, 2016]. Đây được xem là một phần trong 

nội dung chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở (FOIP) 

của Nhật Bản. Có thể nói việc chính quyền Thủ tướng Abe Shinzo tăng cường đầu 

tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh kết nối châu Á với Trung 

Đông và châu Phi; thúc đẩy tự do thương mại; nhấn mạnh vai trò của tự do dân 

chủ… đã phản ánh rõ mong muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng cả về kinh tế lẫn 

chính trị, khẳng định vai trò cường quốc trong và ngoài khu vực, gián tiếp kìm hãm 

sự bành trướng cũng như tham vọng bá quyền của Trung Quốc.    

Ngoài ra, trong các thỏa thuận thương mại quan trọng trong khu vực, Nhật 

Bản cũng đã rất nỗ lực và cũng đã đạt được những thành công nhất định trong vai 

trò chi phối của mình. Sự ra đời của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2018 là một minh chứng cụ thể khi Nhật Bản thay 

thế thành công vai trò cầm trịch của Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump 

quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Mặc dù đây 

là một hiệp định về kinh tế nhưng qua đó đã phản ánh uy tín, mức độ tin cậy đặc 

biệt là trong quan hệ ngoại giao giữa các nước trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái 

Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng đối với Nhật Bản; đồng thời qua 

đó gia tăng ảnh hưởng chính trị của Nhật Bản trong khu vực. Khi vai trò và ảnh 

hưởng chính trị của Nhật Bản được nâng cao, Nhật Bản sẽ thuận lợi hơn trong nỗ 

lực trở thành thành viên chủ chốt của các tổ chức quốc tế, có khả năng ảnh hưởng 
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lớn hơn đến các vấn đề an ninh - chính trị thế giới với tư cách là người làm chủ “trò 

chơi”, từ đó tác động đến việc sắp xếp trật tự khu vực theo hướng có lợi cho Nhật 

Bản. Lợi ích quốc gia bao gồm cả an ninh và kinh tế, sự tự do, ổn định, phát triển và 

phồn thịnh của Nhật Bản vì thế sẽ được duy trì và củng cố. Xét trong điều kiện tình 

hình thực tế là quốc gia có những hạn chế về việc triển khai sức mạnh cứng đồng 

thời lại có nhiều nguồn lực sức mạnh mềm, rõ ràng việc lựa chọn sức mạnh mềm 

làm công cụ chính để đạt được những mục tiêu trên là một lựa chọn hợp lý và khôn 

ngoan của Nhật Bản hiện nay.   

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành, Nhật Bản lại vừa có sự 

xáo trộn về chính trị trong nước khi Thủ tướng Abe từ chức (08/2020) để lại rất 

nhiều thách thức cho chính quyền kế nhiệm. Nhật Bản càng cần phải nỗ lực hơn nữa 

trong việc ổn định được kinh tế - xã hội, đưa đất nước vượt qua đại dịch đồng thời 

tiếp tục kế thừa, triển khai các chính sách đối ngoại của chính quyền Thủ tướng Abe 

– vốn được đánh giá là đã khá thành công. Sự mạnh mẽ, quyết đoán trong chính 

sách cũng như sự khéo léo trong quan hệ với lãnh đạo các nước lớn (Tổng thống 

Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir 

Putin…) của cá nhân Thủ tướng Abe đã giúp Nhật Bản một mặt đảm bảo quan hệ 

đồng minh với Mỹ, mặt khác duy trì được quan hệ kinh tế với Trung Quốc đồng 

thời củng cố vị trí “nhà lãnh đạo của trật tự tự do ở châu Á” [Lowy Institute, 2019, 

tr. 9]. Có thể nói Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Abe Shinzo đã tạo nên được tầm 

ảnh hưởng lớn về mặt ngoại giao, là nhân tố quan trọng trong việc củng cố trật tự 

khu vực dựa trên luật lệ quốc tế. Do đó, Nhật Bản cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt 

động triển khai sức mạnh mềm để đảm bảo và phát huy được những lợi ích đã đạt 

được khi vai trò và ảnh hưởng chính trị của mình được nâng cao.   

Tóm lại, nỗ lực nâng cao vai trò và ảnh hưởng chính trị của mình trong khu 

vực đã cho thấy quyết tâm của Nhật Bản trong việc hướng tới trở thành một cường 

quốc toàn diện, một người khổng lồ trên mọi lĩnh vực. Nỗ lực này cho đến nay dẫu 

đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng những biến động phức tạp của tình 

hình quan hệ quốc tế, sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu buộc Nhật Bản phải luôn 
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chủ động và tích cực triển khai các chiến lược, chương trình, sáng kiến nhằm tiếp 

tục duy trì, củng cố và nâng cao vị thế. Do vậy, Nhật Bản chủ trương sử dụng sức 

mạnh mềm như một công cụ để gia tăng sức hấp dẫn, thu hút đầu tư và phát triển 

kinh tế, từ đó tăng cường ảnh hưởng, khẳng định và nâng tầm vị thế quốc gia. Nói 

cách khác khi sức mạnh mềm của Nhật Bản càng lớn, phạm vi ảnh hưởng của Nhật 

Bản sẽ càng rộng, vai trò của Nhật Bản sẽ càng được nâng cao.     

2.3.1.3. Nhu cầu tăng cường giao lưu và quảng bá văn hóa Nhật Bản ra thế giới 

Từ những năm 1990, nhờ những tiến bộ trong công nghệ truyền thông, văn 

hóa Nhật Bản đã bắt đầu được quảng bá và yêu thích, truyền thông Nhật Bản cũng 

đã có một vị trí nhất định trong khu vực. Nhưng phải đến đầu những năm 2000, các 

sản phẩm truyền thông do Nhật Bản sản xuất mới thật sự được lan rộng và phổ biến 

trên toàn thế giới. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản cũng được điều chỉnh với sự 

tập trung đầu tư vào ngoại giao văn hóa, tăng cường xuất khẩu các sản phẩm công 

nghiệp nội dung ra nước ngoài, hình ảnh Cool Japan được cộng đồng quốc tế ghi 

nhận ngày càng nhiều.  

Từ năm 2001 đến năm 2006, dưới thời của Thủ tướng Koizumi, hàng loạt các 

tổ chức, chương trình đã được thành lập và triển khai. Đó là sự ra đời của Trụ sở 

Chiến lược Sở hữu Trí tuệ (2002), Ủy ban Du lịch Quốc gia (2003), Ủy ban Truyền 

thông Thông tin (2003), Ủy ban Nghiên cứu Công nghiệp Nội dung (2005), Sáng 

kiến Thương hiệu J (2003), Hội đồng Xúc tiến Trao đổi Quốc tế (2006)… Những 

năm sau đó, chính phủ Nhật Bản cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Bộ Ngoại giao Nhật 

Bản (MOFA) và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đã 

tăng cường đẩy mạnh chính sách công nghiệp văn hóa, định hướng chiến lược xây 

dựng ngành công nghiệp này trở thành trụ cột kinh tế và quảng bá văn hóa Nhật 

Bản ra toàn thế giới. Các sự kiện văn hóa tầm cỡ như Hội nghị Thượng đỉnh 

Cosplay Thế giới (World Cosplay Summit), Dự án Đại sứ Anime, Giải thưởng 

Manga Quốc tế (IMA)… đã góp phần quảng bá văn hóa đại chúng của Nhật Bản, 

tạo nên sự kết nối gần gũi giữa văn hóa Nhật Bản với giới trẻ các quốc gia Đông 

Nam Á.  
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Bên cạnh đó các chính sách thúc đẩy công nghiệp nội dung cũng được Nhật 

Bản tập trung phát triển. Nếu văn hóa quốc gia là yếu tố then chốt của sức mạnh 

mềm thì công nghiệp nội dung là hạt nhân của công nghiệp văn hóa bởi vai trò quan 

trọng cả về phương diện văn hóa và kinh tế của nó. Cơ sở của nhận định này được 

ghi trong bản báo cáo “Nghiên cứu liên quan đến chiến lược phát triển công nghiệp 

nội dung” (2010) khi METI Nhật Bản khẳng định “Công nghiệp nội dung là mũi 

nhọn” (Content is King), đồng thời đưa ra bản đề án “Chiến lược tăng trưởng công 

nghiệp nội dung” (2010). Chính phủ Nhật Bản nêu rõ mục tiêu: “Đẩy mạnh vai trò 

“sức mạnh mềm” của nền công nghiệp văn hóa” ở thế kỉ XXI được nhấn mạnh 

trong đề án “Hướng tới một cường quốc công nghiệp văn hóa: Vai trò lãnh đạo của 

công nghiệp hóa” (2010). Năm 2012, ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ Thủ tướng 

Abe Shinzo cùng với chính sách Abenomics đã đề ra Chiến lược Cool Japan với 

mục tiêu phổ biến sức hấp dẫn của Nhật Bản và thông qua tăng trưởng kinh tế toàn 

cầu để kích thích tăng trưởng kinh tế quốc gia, đã càng khẳng định định hướng phát 

triển kinh tế, tăng cường ảnh hưởng chính trị thông qua việc đầu tư văn hóa của 

Nhật Bản. Một trong những mục tiêu của chính sách phát triển kinh tế của Nhật Bản 

là đẩy mạnh sự phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo tiếp tục được cụ thể hóa 

bằng “Chính sách công nghiệp sáng tạo” vào năm 2013. Hình ảnh Thủ tướng Abe 

hóa trang thành nhân vật Super Mario trong lễ bế mạc Olympic Rio năm 2016 là 

một ví dụ điển hình cho sự sáng tạo cũng như mong muốn quảng bá văn hóa của 

Nhật Bản với thế giới.  

Chính lợi ích kinh tế và ảnh hưởng tích cực mà các sản phẩm văn hóa, các sản 

phẩm của ngành công nghiệp nội dung đem lại đã tạo điều kiện cho Nhật Bản phát 

triển kinh tế và xây dựng hình ảnh một Nhật Bản đầy ấn tượng đối với các nước 

trong khu vực. Trong công bố điều tra của MOFA Nhật Bản năm 2008 về ấn tượng 

của các nước ASEAN về Nhật Bản, hầu hết những ấn tượng tích cực của người dân 

đều tập trung vào những tiến bộ trong khoa học công nghệ, sự phát triển về kinh tế, 

phong cách sinh hoạt, thiên nhiên, văn hóa, các giá trị cuộc sống (yên bình, dân 

chủ…). Trong khi đó ấn tượng về một quốc gia thích chiến tranh trước kia hầu như 
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không còn khi điều này chiếm tỷ lệ phần trăm thấp nhất trong 11 tiêu chuẩn được 

đưa ra trong đợt điều tra.   

Có thể nói cùng với sự phát triển của truyền thông, các sản phẩm văn hóa của 

Nhật Bản mang các giá trị văn hóa và các thông điệp có ý nghĩa ngoại giao đã rất 

thành công trong việc thu hút sự quan tâm, yêu thích của người dân các nước trong 

khu vực; kích thích nhu cầu tìm hiểu của họ về văn hóa Nhật Bản thông qua du lịch, 

ngôn ngữ…; kích cầu tăng trưởng kinh tế; củng cố niềm tin và sự ủng hộ đối với 

Nhật Bản từ đó gia tăng sức mạnh mềm của Nhật Bản trong khu vực. Nói cách khác 

khi Nhật Bản càng lan tỏa được sức hấp dẫn của mình thông qua các hoạt động giao 

lưu, quảng bá văn hóa thì thiện cảm của người dân các nước ASEAN đối với Nhật 

Bản sẽ càng tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhật Bản triển khai các chính sách, 

chiến lược trong khu vực. Đó cũng là lý do vì sao nhu cầu tăng cường giao lưu, 

quảng bá văn hóa Nhật Bản ra thế giới là một trong những nhân tố chủ quan tác 

động đến quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản trong khu vực.  

2.3.2. Nhân tố bên ngoài 

2.3.2.1. Bối cảnh thế giới và khu vực 

Sau Chiến tranh Lạnh, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô, cục diện thế giới đã 

chứng kiến những sự thay đổi lớn mang tính chất toàn cầu. Trong vòng một thập 

niên đầu cuối thế kỉ XX, Mỹ nổi lên như một siêu cường duy nhất với ưu thế không 

còn đối trọng đã đơn phương lãnh đạo thế giới, triển khai “cuộc thập tự chinh”, áp 

đặt các giá trị Mỹ nhằm “Mỹ hóa toàn cầu”. Tuy nhiên, “khoảnh khắc đơn cực” này 

của Mỹ kéo dài không lâu khi từ thập niên đầu thế kỉ XXI, cùng với sự phát triển, 

sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nước trên thế giới, xu hướng toàn cầu hóa đã làm suy 

giảm vị thế siêu cường của Mỹ [Lê Thế Mẫu, 2017]. Đây là xu thế chung tất yếu 

của lịch sử khi xu hướng toàn cầu hóa đã thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế phát 

triển, xu thế vừa hợp tác vừa cạnh tranh được; sự thay đổi về mô hình, cấu trúc, số 

lượng thành viên của các tổ chức quốc tế (điển hình là Liên minh châu Âu EU; sự ra 

đời của nhiều diễn đàn hợp tác khu vực, liên châu lục (ARF, ASEM…) …  
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Trong bối cảnh đó, hệ thống lý thuyết quan hệ quốc tế đòi hỏi phải có những 

nghiên cứu mới nhằm giải thích một cách thỏa đáng những xu hướng vận động mới 

của chính trị thế giới. Một trong những thay đổi quan trọng trong hệ thống lý thuyết 

quan hệ quốc tế đó chính là sự thay đổi trong quan niệm về sức mạnh khi vai trò của 

sức mạnh cứng suy giảm đồng nghĩa với sự nổi lên của sức mạnh mềm. Nói cách 

khác, sức mạnh mềm đã trở thành một trong những khái niệm trung tâm trong hệ 

thống lý thuyết quan hệ quốc tế và trở thành một công cụ hiệu quả trong việc nâng 

cao sức mạnh quốc gia từ đầu những năm 2000 đến nay.  

Có thể kể ra ba lý do quan trọng nhất lý giải cho sự đổi ngôi này đó là: thứ 

nhất, cùng với quá trình toàn cầu hóa, hàng loạt các quốc gia bắt đầu mở cửa và hội 

nhập kinh tế quốc tế khiến cho nhu cầu hợp tác và sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng 

tăng. Điều này có liên quan chặt chẽ với lý do thứ hai đó là khi xu hướng hòa bình – 

hợp tác – phát triển ngày càng tăng, nhu cầu được giao lưu, tìm hiểu, đối thoại với 

nhau, cùng nhau hướng tới những giá trị chung phổ quát, hướng tới sự phát triển 

bền vững. Thứ ba, sự ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của 

công nghệ truyền thông đã tạo điều kiện cho các nội dung truyền thông lưu thông 

nhanh chóng và dễ dàng trên phạm vi toàn cầu. Sự phát triển trong các quá trình 

truyền thông đại chúng đã khiến cho việc duy trì một cấu trúc chính trị trong nước 

khép kín trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Điều này một mặt làm cho việc sử dụng 

sức mạnh cứng trở nên khó khăn hơn, mặt khác lại tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

sử dụng sức mạnh mềm.   

Vì vậy, từ những năm đầu thế kỉ XXI là thời điểm mà tất cả các quốc gia đều 

có xu hướng ưu tiên sử dụng sức mạnh mềm để đạt được các mục tiêu trong chính 

sách đối ngoại. Chính điều này đã tác động không nhỏ đến những điều chỉnh trong 

chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong việc triển khai và gia tăng sức mạnh mềm 

của Nhật Bản. Những điều chỉnh này được cho là rất phù hợp với điều kiện tài 

nguyên của Nhật Bản khi một yếu tố quan trọng trong sức mạnh cứng là quân sự lại 

là một điểm hạn chế lớn của quốc gia này bởi những quy định trong Điều 9 của 

Hiến pháp hòa bình năm 1947 của Nhật Bản.  
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Bên cạnh đó, mặc dù sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ không còn giữ được vị thế bá 

chủ nhưng rõ ràng với vai trò là một siêu cường thế giới cả về kinh tế lẫn quân sự 

thì bất kỳ thay đổi nào trong chính sách đối ngoại của quốc gia này đều sẽ ảnh 

hưởng rất lớn đến cục diện chính trị thế giới. Vì vậy, trong nhiệm kỳ của Tổng 

thống Barack Obama, sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ với chính sách 

xoay trục châu Á – Thái Bình Dương đã thể hiện sự quan tâm của siêu cường này 

với khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Ngay 

cả khi đến nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, chiến lược Ấn Độ - Thái Bình 

Dương Tự do và Rộng mở (FOIP) ra đời, thay thế cho chính sách xoay trục châu Á 

– Thái Bình Dương cùng với sự hồi sinh của Tứ giác kim cương (Quad 2) thì sự 

điều chỉnh này, xét về bản chất, được xem là không có nhiều khác biệt so với chính 

sách đối ngoại thời Tổng thống Obama khi trọng tâm của chiến lược vẫn tập trung ở 

Đông Nam Á. Khác biệt, có chăng, là phạm vi của chiến lược đã được mở rộng ra 

thành Ấn Độ - Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh hơn vai trò của Ấn Độ so 

với trước đây. Thông qua chiến lược FOIP, Mỹ cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Úc 

một lần nữa khẳng định vị trí trung tâm của khu vực Đông Nam Á, khẳng định vai 

trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì trật tự và ổn định trong khu vực. Đồng 

thời đây cũng là chiến lược được xem là nhằm để đối trọng với Sáng kiến Vành đai 

– Con đường (BRI) của Trung Quốc, gián tiếp hạn chế tầm ảnh hưởng của quốc gia 

này. Việc Nhật Bản là một trong bốn nhân tố quan trọng trong chiến lược FOIP sẽ 

tạo điều kiện cho Nhật Bản khẳng định vai trò trong khu vực khi với trọng tâm của 

chiến lược là Đông Nam Á, Nhật Bản sẽ phải tăng cường đầu tư và thúc đẩy hơn 

nữa quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các quốc gia trong khu vực.    

Không chỉ riêng Mỹ, sự vươn lên mạnh mẽ của các nền kinh tế ở châu Á – 

Thái Bình Dương cùng với sự phát triển năng động, nguồn nhân lực dồi dào, thị 

trường sản xuất và tiêu thụ tiềm năng đã khiến cho khu vực này mà đặc biệt là Đông 

Nam Á cùng với ASEAN giờ đây trở thành trung tâm chiến lược trong chính sách 

đối ngoại của bất kỳ nước lớn nào trong khu vực và trên thế giới. Cuộc đua tranh 

giành tầm ảnh hưởng đối với khu vực này trở nên nóng hơn bao giờ hết trong những 
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năm gần đây. Từ cuối thập niên đầu thế kỉ XXI đến nay Nga cũng với hệ thống 

chính trị được củng cố, nền kinh tế được vực dậy và sự phục hồi của sức mạnh quân 

sự đã cho thấy sự trở lại của một quốc gia từng là cường quốc của thế giới. Bên 

cạnh sự trở lại của Nga, sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng là một sự chấn động lớn, 

có tác động mạnh mẽ đến việc hình thành một trật tự thế giới mới đồng thời ảnh 

hưởng trực tiếp đến vai trò và vị trí của Nhật Bản tại Đông Nam Á.  

Bắt đầu thập niên 1990, kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng suy thoái, trì trệ 

kéo dài mà đỉnh điểm là cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã khiến cho 

nền kinh tế quốc gia này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhu cầu tiêu dùng sụt giảm; 

hàng loạt các tập đoàn, ngân hàng lớn chao đảo, sụp đổ; vốn đầu tư bị ứ đọng; 

nguồn xuất khẩu qua thị trường chính là Đông Nam Á bị tắc nghẽn… Chính sự suy 

thoái kinh tế kéo dài đã buộc Nhật Bản phải tập trung giải quyết các vấn đề trong 

nước nhằm giải quyết khó khăn và phục hồi kinh tế, chính sách đối ngoại đối với 

khu vực trong thời gian này vì thế ít được chú ý hơn.  

Trong bối cảnh đó, đây lại chính là thời điểm Trung Quốc bắt đầu chuyển 

hướng trọng tâm vào Đông Nam Á trên nhiều phương diện, từ kinh tế thương mại, 

văn hóa giáo dục đến an ninh chính trị.... Đây là dấu hiệu của sự trỗi dậy mạnh mẽ 

của con rồng đang thức giấc, đánh dấu quá trình hiện thực hóa giấc mộng Trung 

Hoa cùng với sự xuất hiện của sức mạnh mềm của Trung Quốc, hướng tới một mục 

tiêu xa hơn là thiết lập một trật tự mới ở châu Á. Năm 2002 Trung Quốc ký “Hiệp 

định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Trung Quốc”, tiến tới thành 

lập “Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN” (CAFTA – sau này đã được 

thành lập vào năm 2010) [WTO, 2003].  

Hàng loạt các chương trình, hiệp định về kinh tế thương mại đã được Trung 

Quốc thực thi và ký kết với ASEAN trong những năm tiếp theo. Đây có thể xem là 

một chiến lược rất dứt khoát và hấp dẫn của Trung Quốc đối với các nước ASEAN 

ở thời điểm đó khi Trung Quốc không những chấp nhận đơn phương mở cửa thị 

trường cho các nước ASEAN mà còn tuyên bố đầu tư xây dựng nhiều dự án cơ sở 

hạ tầng kinh tế. Sự ra đời của Sáng kiến BRI, ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu 
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Á (AIIB)… càng chứng minh quyết tâm của Trung Quốc trong nỗ lực trở thành 

quốc gia lãnh đạo khu vực. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc và sự xâm 

nhập thị trường mạnh mẽ, thị phần của Trung Quốc tại Đông Nam Á đã tăng lên 

nhanh chóng, cạnh tranh quyết liệt với Nhật Bản. Trung Quốc cũng đã triển khai 

hàng loạt các chương trình, kế hoạch nhằm truyền bá văn hóa Trung Hoa, phổ cập 

Hán ngữ trên phạm vi toàn cầu mà điển hình là sự ra đời của Học viện Khổng Tử 

vào năm 2003. Thông qua các dịp kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao với các 

nước Đông Nam Á, Trung Quốc cũng đã tổ chức các hoạt động triển lãm văn hóa 

Trung Hoa (thư pháp, hội họa, phim ảnh…), tổ chức các chương trình biểu diễn 

nghệ thuật.  

 Bên cạnh đó, hàng loạt các Tuyên bố, Hiệp ước đã được ký kết giữa Trung 

Quốc và ASEAN, đánh dấu một bước tiến lớn của Trung Quốc trong khu vực. Đó là 

“Tuyên bố chung Trung Quốc – ASEAN hướng tới thế kỷ XXI” (1997), “Tuyên bố 

về hành vi ứng xử của các bên ở Biển Đông” (2002), “Tuyên bố chung Trung Quốc 

– ASEAN trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống” (2002), “Tuyên bố chung về 

quan hệ đối tác chiến lược” (2003), “Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ở Đông Nam Á” 

(2003)…Như vậy tại thời điểm những năm đầu thập niên 1990, mặc dù Nhật Bản có 

lịch sử quan hệ lâu đời với các nước Đông Nam Á, đã viện trợ kinh tế cho các nước 

ASEAN nhiều hơn nhưng Trung Quốc cùng với nền kinh tế đang phát triển mạnh 

mẽ, sự tích cực trong chính sách đối ngoại với mục tiêu chiến lược rõ ràng đã buộc 

Nhật Bản phải nhanh chóng có những điều chỉnh chiến lược trong chính sách đối 

ngoại để chống lại sự tranh giành ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.  

Chuyến thăm các nước ASEAN vào năm 2002 của Thủ tướng Koizumi cùng 

với Học thuyết Koizumi về việc xây dựng một cộng đồng bao gồm Nhật Bản, các 

nước ASEAN và một số quốc gia khác được xem là một trong những bước đi đầu 

tiên trong nỗ lực hạn chế vai trò chi phối của Trung Quốc trong khu vực. Năm 

2003, Nhật Bản đã tổ chức “Hội nghị thượng định đặc biệt Nhật Bản – ASEAN” 

cùng với sự ra đời của Tuyên bố Tokyo và Kế hoạch hành động trung và dài hạn. 

Theo đó, Nhật Bản sẽ tập trung ưu tiên hỗ trợ hơn nữa cho các nước ASEAN phát 



 

91 

triển, đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các nước ASEAN. Như vậy với 

những cam kết hỗ trợ, hợp tác lâu dài của Nhật Bản với các nước ASEAN, Nhật 

Bản đã một lần nữa khẳng định nỗ lực và quyết tâm thực thi các chiến lược tranh 

giành ảnh hưởng với Trung Quốc, đặc biệt là thông qua việc sử dụng các công cụ 

của sức mạnh mềm. 

Bên cạnh sự trỗi dậy của Trung Quốc thì sự xuất hiện của Làn sóng Hàn Quốc 

(Hallyu) trong khu vực cũng đã tác động không nhỏ đến quá trình triển khai sức 

mạnh mềm của Nhật Bản. Cũng như các quốc gia châu Á khác, Hàn Quốc phải chịu 

những tổn thất lớn trong cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997. Một trong 

những giải pháp được chính phủ Hàn Quốc lựa chọn để khắc phục khó khăn ở thời 

điểm đó chính là ưu tiên phát triển văn hóa (chủ yếu là âm nhạc (K-Pop) và điện 

ảnh (K-Drama)) để xuất khẩu các sản phẩm văn hóa từ đó hỗ trợ và khôi phục nền 

kinh tế. Nếu như trước đây các sản phẩm điện tử, gia dụng của các thương hiệu lớn 

như Samsung, LG, Huyndai…là những mặt hàng thống trị thị trường xuất khẩu của 

Hàn Quốc thì giờ đây các sản phẩm văn hóa đã chiếm ưu thế. Việc chính phủ Hàn 

Quốc thực hiện hàng loạt những điều chỉnh trong các quy định, chính sách đối với 

việc kiểm duyệt, xuất khẩu sản phẩm văn hóa vào thời gian này càng tạo điều kiện 

cho các sản phẩm mang nhiều thông điệp ý nghĩa, giá trị văn hóa Hàn Quốc được 

quảng bá, phổ biến rộng rãi ra nước ngoài. Đây được xem là một chiến lược rất 

thành công của chính phủ Hàn Quốc khi chỉ trong một thời gian ngắn, Hallyu đã tạo 

được những cơn sốt văn hóa Hàn rất mạnh mẽ, doanh thu xuất khẩu sản phẩm văn 

hóa Hàn Quốc đã tăng trưởng đầy ấn tượng. 

Như vậy, có thể nói cùng với K-Pop và K-Drama, làn sóng văn hóa Hàn Quốc 

Hallyu đã không những góp phần rất lớn trong công cuộc hồi phục nền kinh tế của 

quốc gia này mà còn tạo nên một sức hút toàn cầu về văn hóa Hàn Quốc. Rõ ràng 

mức độ phổ biến của Hallyu càng tăng thì phạm vi ảnh hưởng của Hàn Quốc vì thế 

càng được mở rộng. Chính vì vậy sự gia tăng sức mạnh mềm của Hàn Quốc trong 

khu vực sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích, vị thế của Nhật Bản tại Đông Nam Á. 

Trong bối cảnh đó Nhật Bản buộc phải tập trung triển khai chiến lược tăng cường 
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sức mạnh toàn diện, trong đó có sức mạnh mềm nhằm duy trì vai trò và vị thế tại 

khu vực này.  

Ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc là hai nhân tố chính thì Ấn Độ, Đài 

Loan…cũng là những nhân tố đã có những tác động nhất định. Một trong những lợi 

thế nổi bật của Ấn Độ chính là một trong những nền văn minh lớn trên thế giới, là 

trung tâm của nền văn minh châu Á. Do vậy sự thúc đẩy liên kết về văn hóa của Ấn 

Độ với các quốc gia trong khu vực được đánh giá là gặp nhiều thuận lợi. Ngoài ra, 

trong những năm gần đây, Ấn Độ cũng đang tích cực hơn nữa trên các diễn đàn 

chính trị quốc tế, chủ động tham gia vào các vấn đề quốc tế nhằm khẳng định tiếng 

nói và vị thế quốc gia. Trong khi đó Đài Loan cũng đã có lịch sử quan hệ ngoại giao 

và đầu tư thương mại với các quốc gia Đông Nam Á từ thập kỷ 1990 thông qua 

Chính sách Hướng Nam. Tuy nhiên trải qua một thời gian thực thi, chính sách này 

đã không thật sự phát huy được hiệu quả. Chỉ từ năm 2016 trở đi, Đài Loan đã trở 

lại với Chính sách Hướng Nam Mới, nhằm “tăng cường sức sống và tính tự chủ của 

nền kinh tế Đài Loan, tăng cường liên kết khu vực và quốc tế, tích cực tham gia hợp 

tác kinh tế song phương, đa phương cũng như các vòng đàm phán thương mại tự 

do” [MOFA, Republic of China (Taiwan), 2016]. Như vậy với trọng tâm là thúc đẩy 

quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục đến văn hóa, 

du lịch… Đài Loan cũng đang nỗ lực đẩy mạnh liên kết với các quốc gia Đông Nam 

Á.  

2.3.2.2. Nhu cầu hợp tác và tiếp thu các giá trị văn hóa Nhật Bản từ các nước 

Đông Nam Á  

Một nhân tố quan trọng khác tác động đến quá trình triển khai sức mạnh mềm 

của Nhật Bản tại Đông Nam Á chính là nhu cầu hợp tác và tiếp thu các giá trị văn 

hóa Nhật Bản từ các nước Đông Nam Á. Điều này được xem là không những phù 

hợp với tình hình thực tiễn mà còn phù hợp với nhu cầu lợi ích của chính các quốc 

gia trong khu vực.  

Xét trên lĩnh vực kinh tế, Nhật Bản là nước có lịch sử quan hệ giao thương 

cũng như có các khoản viện trợ lớn nhất cho các nước Đông Nam Á. Đây là nguồn 
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vốn quan trọng cho các nước này phục hồi và phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng, cải thiện môi trường và chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí. Đây là 

cơ sở, là nền móng vững chắc cho sự tin tưởng của các quốc gia này đối với Nhật 

Bản. Cho đến nay, Nhật Bản vẫn đang là một trong ba cường quốc kinh tế lớn nhất 

thế giới, là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại thị trường Đông Nam Á. Nói 

cách khác, đối với các quốc gia Đông Nam Á, Nhật Bản vẫn là một cường quốc có 

quy mô thị trường lớn, là một đối tác tin cậy lâu năm, là một quốc gia có đầy đủ 

những phẩm chất hàng đầu về ngoại giao thương mại. Do vậy, mặc dù vẫn bị thu 

hút trước sức hấp dẫn của các dự án kinh tế từ Trung Quốc và một số quốc gia khác, 

hầu hết các nước Đông Nam Á vẫn thể hiện quan điểm và mong muốn duy trì các 

mối hợp tác kinh tế với Nhật Bản. Điều này để một mặt đảm bảo thị trường và 

nguồn vốn hỗ trợ nền kinh tế quốc gia phát triển, mặt khác nhằm tránh sự phụ thuộc 

và chi phối độc quyền của Trung Quốc. Hơn nữa đây cũng sẽ nhân tố góp phần tích 

cực giúp các quốc gia này nói riêng và ASEAN nói chung duy trì được vị thế trung 

lập của mình trong các vấn đề quan hệ quốc tế trong khu vực.  

Xét trên lĩnh vực chính trị, vai trò và tầm ảnh hưởng của Nhật Bản đang ngày 

càng được củng cố và nâng cao trong khu vực. Cùng với những nỗ lực tích cực 

tham gia vào các diễn đàn, hợp tác, các vấn đề an ninh – chính trị, Nhật Bản đang 

thể hiện thái độ và trách nhiệm của một nước lớn. Nhật Bản luôn khẳng định định 

hướng vì hòa bình và ổn định, dân chủ và an ninh trên nền tảng quan hệ ngoại giao 

đáng tin cậy với hầu hết các nước trong khu vực. Chính vì vậy, các quốc gia Đông 

Nam Á kỳ vọng sự hiện diện và can thiệp của Nhật Bản sẽ có những tác động tích 

cực nhất định đến các vấn đề mâu thuẫn, xung đột trong khu vực. Điều này được thể 

hiện rõ trong vấn đề an ninh ở Biển Đông khi các nước Đông Nam Á đã rất hoan 

nghênh sự quan tâm của Nhật Bản đối với vấn đề này. Tổng thống Philippines 

B.Aquino đã khẳng định: “Chúng tôi rất kỳ vọng vào Nhật Bản trong vấn đề Biển 

Đông” [毎日新聞,2011], Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát 

biểu trong buổi họp báo tại Tokyo rằng: “Để đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực 
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này rất cần sự hợp tác nhiều mặt của các nước, trong đó có Nhật Bản” [産経新

聞,2012], Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marti Natalegawa cũng cho rằng: “Mối 

quan hệ giữa ASEAN và Nhật Bản có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, 

ổn định và thịnh vượng ở châu Á” khi được hỏi về vai trò của Nhật Bản trong khu 

vực [Thông tấn xã Việt Nam, 2012].  

Rõ ràng trước sự trỗi dậy mạnh mẽ cùng những hành động thách thức luật 

pháp quốc tế của Trung Quốc, các quốc gia Đông Nam Á không thể không quan 

ngại về tham vọng bá quyền của cường quốc này. Trong khi đó Nhật Bản hiện đang 

là nhân tố chủ chốt trong các chiến lược của các nước lớn, là đồng minh thân cận 

của Mỹ - một điểm tựa lớn giúp Nhật Bản thuận lợi hơn trong việc vận động, liên 

kết các cường quốc. Đây là những yếu tố khiến cho các nước Đông Nam Á muốn 

duy trì và mở rộng hợp tác an ninh – chính trị với Nhật Bản cũng như các cường 

quốc khác. Có thể nói sự hợp tác này vừa đảm bảo được lợi ích, an ninh quốc gia 

của các nước vừa duy trì được hòa bình và ổn định trong khu vực. Các quốc gia 

Đông Nam Á cũng sẽ vững tâm hơn trong việc thực hiện đường lối đối ngoại tự do, 

trung lập; tránh bị lôi kéo vào cuộc chạy đua tranh giành quyền lực và sắp xếp lại 

trật tự khu vực.  

Xét trên lĩnh vực văn hóa – giáo dục, Nhật Bản tuy không phải là một nền văn 

hóa lớn trong khu vực như Trung Quốc nhưng lại nổi bật bởi tính độc đáo, sáng tạo 

mà trên hết là luôn ẩn chứa tinh thần nhân văn và mang những thông điệp có ý 

nghĩa đạo đức, giáo dục. Các sản phẩm văn hóa của Nhật Bản, từ văn hóa tinh thần 

đến văn hóa vật chất, văn hóa dịch vụ đều tạo được ấn tượng mạnh mẽ trên phạm vi 

toàn cầu. Bên cạnh viện trợ về kinh tế, Nhật Bản cũng là một trong những nước 

đứng đầu trong các khoản hỗ trợ giáo dục, cung cấp học bổng cũng như các chương 

trình giao lưu văn hóa, dạy và học tiếng Nhật tại các nước Đông Nam Á. Đây là 

nguồn động lực rất lớn để người dân các nước này, đặc biệt là giới trẻ quan tâm, tìm 

hiểu hơn nữa về văn hóa, về đất nước Nhật Bản, từ đó đẩy mạnh nhu cầu du lịch 

hoặc sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Điều này cũng đồng thời lý giải cho nhu 

cầu học tiếng Nhật cũng như mức độ yêu thích văn hóa Nhật Bản trong giới trẻ ở 
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châu Á nói chung và các nước Đông Nam Á nói riêng ngày càng tăng.  

Như vậy, nhu cầu tăng cường hợp tác về kinh tế, chính trị; nhu cầu giao lưu 

văn hóa, giáo dục; nhu cầu tiếp nhận những tiến bộ về khoa học công nghệ… của 

các nước Đông Nam Á với Nhật Bản để thông qua đó phát triển kinh tế, cải thiện và 

nâng cao chất lượng, môi trường sống; đảm bảo an ninh quốc gia, ổn định khu vực; 

thúc đẩy sự đa dạng văn hóa dựa trên tinh thần hấp thu và sáng tạo… đã tác động 

đến quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại khu vực.   

Tóm lại, những biến đổi của thế giới và khu vực trước tác động của xu hướng 

toàn cầu hóa, của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, của xu thế hòa bình – hợp tác – 

phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nhật Bản triển khai sức mạnh mềm làm 

công cụ gia tăng sức ảnh hưởng. Bên cạnh đó, từ thập niên đầu thế kỉ XXI, khu vực 

châu Á – Thái Bình Dương với trọng tâm là Đông Nam Á, với sự phát triển mạnh 

mẽ về kinh tế và nguồn nhân lực dồi dào cùng thị trường tiêu thụ lớn mạnh đã thu 

hút rất nhiều sự quan tâm của các cường quốc trên thế giới và trong khu vực. Chính 

sách đối ngoại của các nước lớn ở giai đoạn này đều có sự điều chỉnh với trọng tâm 

hướng về khu vực này. Trong bối cảnh đó, xét trong điều kiện hạn chế về sức mạnh 

cứng nhưng giàu tiềm năng về sức mạnh mềm cùng mục tiêu phát triển toàn diện, 

thay đổi hình ảnh để trở thành một quốc gia phát triển về kinh tế, ổn định về chính 

trị, có vai trò và vị thế của một nước lớn có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực thì 

việc Nhật Bản tập trung ưu tiên phát triển sức mạnh mềm là một chiến lược được 

xem là không những phù hợp với tình hình khách quan mà còn phù hợp với điều 

kiện chủ quan cũng như chiến lược phát triển của quốc gia này.  

Tiểu kết 

Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, hệ thống lý thuyết trong quan hệ quốc tế đã 

có những thay đổi lớn khi chứng kiến sự nổi lên của sức mạnh mềm như một xu 

hướng mới – một hình thức sức mạnh mà các quốc gia lớn, vừa và nhỏ đều muốn 

triển khai và tăng cường. Là một quốc gia có những hạn chế về việc sử dụng sức 

mạnh quân sự, Nhật Bản đã sớm ý thức sử dụng sức mạnh mềm nhằm gia tăng sức 

ảnh hưởng trong khu vực. Điều này thể hiện rõ qua việc Nhật Bản rất chủ động và 

tích cực triển khai sức mạnh mềm dựa trên ba nguồn lực sức mạnh mềm chính là 
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văn hóa, hợp tác kinh tế và viện trợ phát triển, giá trị chính trị và chính sách đối 

ngoại trong hai thập niên đầu thế kỉ XXI. Đây cũng là cơ sở lý luận mà tác giả luận 

án lựa chọn khi phân tích nội hàm và quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật 

Bản.  

Trong bối cảnh thế giới đang trong giai đoạn hình thành nên trật tự mới, toàn 

cầu hóa cùng với sự phát triển của thông tin truyền thông cũng như những điều 

chỉnh trong chính sách đối ngoại của các nước lớn, từ siêu cường thế giới như Mỹ 

đến các cường quốc trong khu vực như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc với sự tăng 

cường tập trung vào khu vực Đông Nam Á đã tác động rất lớn đến quá trình triển 

khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại khu vực này. Rõ ràng với vị trí địa chiến lược 

quan trọng, là một thị trường rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng 

nguồn nhân lực trẻ và rẻ, lại là nơi có sự hiện diện của ASEAN – thể chế chính trị - 

kinh tế duy nhất hiện này trong khu vực; Đông Nam Á hiện đang là khu vực có ý 

nghĩa & tầm quan trọng chiến lược với hầu hết các quốc gia trong và ngoài khu vực. 

Do vậy, trước tác động của các nhân tố khách quan cùng với nhu cầu tăng cường 

hợp tác kinh tế, nhu cầu nâng cao vai trò và ảnh hưởng chính trị - an ninh, nhu cầu 

tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa ra thế giới của Nhật Bản cũng như việc đáp 

ứng nhu cầu hợp tác và tiếp thu các giá trị văn hóa Nhật Bản từ chính các quốc gia 

Đông Nam Á đã là những cơ sở thực tiễn cho quá trình triển khai sức mạnh mềm 

của Nhật Bản tại Đông Nam Á.  
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CHƯƠNG 3 

THỰC TIỄN TRIỂN KHAI SỨC MẠNH MỀM CỦA NHẬT BẢN  

TẠI ĐÔNG NAM Á TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2021 
 

Trong quá trình 20 năm triển khai sức mạnh mềm tại Đông Nam Á (2001 – 

2021), Nhật Bản đã có sự điều chỉnh trong nội dung chính sách cũng như chương 

trình hành động trên cả ba lĩnh vực chính là văn hóa, kinh tế, chính trị. Căn cứ theo 

sự điều chỉnh này, quá trình triển khai sức mạnh mềm tại Đông Nam Á được chia 

thành hai giai đoạn lớn là 2001 – 2012 và 2013 – 2021. Trong giai đoạn đầu, Nhật 

Bản tập trung phát huy các nguồn lực sức mạnh mềm thông qua các chính sách, 

chiến lược tăng cường hợp tác, phát triển với Nhật Bản là trung tâm. Trong giai 

đoạn sau, trên cơ sở tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác, giao lưu, Nhật Bản chú 

trọng hơn đến yếu tố hòa hợp, bình đẳng, “cộng sinh” trong đó nhấn mạnh đến vai 

trò đối tác của các quốc gia Đông Nam Á đối với sự phát triển, thịnh vượng chung 

của khu vực.          

3.1. Giai đoạn 2001 – 2012  

3.1.1. Phát triển công nghiệp văn hóa – Tập trung văn hóa đại chúng  

Bước vào thế kỉ XXI, Nhật Bản đối mặt với rất nhiều khó khăn với một nền 

kinh tế suy thoái, trì trệ; tình trạng xã hội già hóa ngày càng nghiêm trọng khi tỷ lệ 

tử vong giảm do chính sách phúc lợi, hệ thống y tế ngày càng được hoàn thiện còn 

tỷ lệ sinh cũng liên tục giảm bất chấp mọi chính sách, nỗ lực của chính phủ trong 

việc khuyến khích giới trẻ kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà 

Nhật Bản chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa, đặc biệt là văn hóa đại 

chúng khi đã đem lại cho quốc gia này không chỉ là những lợi ích kinh tế mà còn là 

những ảnh hưởng chính trị. Chính vì vậy, ngay trong nhiệm kỳ của vị Thủ tướng 

đầu tiên của thế kỉ XXI (2001 – 2006) – Koizumi Junichiro, Nhật Bản đã tiếp tục 

tăng cường các hoạt động ngoại giao văn hóa thông qua nhiều chương trình, chiến 

dịch, các chính sách và chiến lược cụ thể.  

Thừa kế luận điểm của học thuyết Fukuda, trong chuyến công du đầu tiên đến 

5 nước ASEAN vào năm 2002, trong bài phát biểu tại Singapore, Thủ tướng 
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Koizumi đã khẳng định tầm quan trọng của ASEAN đối với Nhật Bản đồng thời đề 

xuất thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa Nhật Bản và ASEAN nhằm tạo được thế chủ 

động trước những biến động đầy thách thức trong khu vực trong thế kỉ XXI. Theo 

đó, mặc dù còn tồn tại những khoảng cách về mức độ phát triển kinh tế hay những 

khác biệt về nền tảng văn hóa, tôn giáo, nhưng dựa trên lịch sử quan hệ lâu dài cũng 

như việc chia sẻ những giá trị cơ bản của dân chủ và kinh tế thị trường, Thủ tướng 

Koizumi cho rằng đây là giai đoạn mà Nhật Bản và ASEAN cần “cùng nhau hành 

động – cùng nhau tiến lên”, cùng hợp tác trong ba lĩnh vực cụ thể bao gồm:  

v Cải cách và phát triển để hướng tới sự thịnh vượng chung 

v Củng cố hợp tác vì sự ổn định chung của từng quốc gia và của cả khu vực 

v Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và nước ASEAN trong tương lai. 

Nhằm cụ thể hóa nội dung trong lĩnh vực hợp tác thứ ba nói trên, Thủ tướng 

Koizumi cũng đã đề xuất năm sáng kiến cụ thể như sau:  

Một là tập trung phát triển giáo dục và nguồn nhân lực bởi đây là một trong 

nhưng điều kiện cơ bản và thiết yếu để phát triển quốc gia. Theo đó, Nhật Bản sẽ 

thúc đẩy trao đổi và hợp tác với các trường đại học ở các nước ASEAN, tăng cường 

các chương trình học bằng tiếng Anh ở trường đại học ở Nhật cũng như các khóa 

học tiếng Nhật cho sinh viên các nước ASEAN, tiếp tục xúc tiến các chương trình 

đào tạo và trao đổi kỹ sư công nghệ thông tin và truyền thông giữa Nhật Bản và các 

nước ASEAN.  

Hai là xác định năm 2003 là “Năm Giao lưu Nhật Bản – ASEAN” nhằm 

khuyến khích các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa và học thuật, hướng tới 

duy trì và mở rộng mạng lưới liên kết các tổ chức nghiên cứu ở Nhật Bản và các 

nước ASEAN.  

Ba là triển khai “Sáng kiến vì Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện Nhật Bản – 

ASEAN” nhằm mở rộng quan hệ đối tác kinh tế trong các lĩnh vực mới như khoa 

học công nghệ, phát triển nhân lực và du lịch ngoài các lĩnh vực thương mại và 

đầu tư.  
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Bốn là tổ chức hội nghị “Sáng kiến vì sự phát triển ở Đông Á” nhằm tạo cơ 

hội cho Nhật Bản và các nước ASEAN cùng nhau nhìn nhận lại và xem xét các 

mô hình phát triển trong tương lai, từ đó nâng cao tiêu chuẩn sống của người dân 

trong khu vực.  

Năm là tăng cường hợp tác an ninh giữa Nhật Bản và ASEAN, đặc biệt là 

trong các vấn đề xuyên quốc gia như khủng bố bởi an ninh của từng quốc gia chỉ 

được bảo đảm khi an ninh khu vực được bảo đảm; đồng thời tăng cường hợp tác an 

ninh năng lượng trong bối cảnh khoảng cách giữa nguồn cung và nhu cầu năng 

lượng ở châu Á đang ngày càng lớn [ASEAN, 2002].  

Thông qua việc chọn các nước ASEAN để viếng thăm ngay sau khi nhậm 

chức cũng như nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Koizumi, có thể thấy vị trí 

chiến lược hết sức quan trọng của ASEAN trong chính sách đối ngoại nói chung 

và chính sách ngoại giao văn hóa nói riêng của Nhật Bản trong thế kỉ XXI. Điều 

này thể hiện rất rõ trong mục tiêu hợp tác của Nhật Bản với ASEAN là nhằm 

hướng tới sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực. Trong năm sáng kiến 

nhằm thực hiện mục tiêu đó, có đến bốn sáng kiến nhấn mạnh đến tăng cường 

hợp tác giáo dục, trao đổi văn hóa, giao lưu con người, nâng cao chất lượng đời 

sống. Nói cách khác, bên cạnh mục tiêu đẩy mạnh hợp tác kinh tế và an ninh thì 

các hoạt động ngoại giao văn hóa tiếp tục được Nhật Bản chú trọng đầu tư và 

phát triển trong giai đoạn này.  

Năm 2003, nhằm triển khai sáng kiến của Thủ tướng Koizumi, đồng thời 

nhân kỉ niệm 25 năm thiết lập Quỹ văn hóa ASEAN, 30 năm thiết lập quan hệ 

ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – 

Cambodia, Nhật Bản và các nước ASEAN đã thực hiện “Năm Giao lưu Nhật Bản 

- ASEAN”, qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác giữa các nước. Một nhân vật 

được tạo ra bằng đồ họa máy tính đã được Nhật Bản chọn làm đại sứ thiện chí của 

“Năm Giao lưu Nhật Bản – ASEAN” và được đặt tên là Sakura Sanae, trong đó 

Sakura nghĩa là hoa anh đào – hình ảnh tượng trưng cho Nhật Bản còn Sanae là sự 
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sắp xếp lại các chữ cái trong từ ASEAN. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Nhật 

Bản, trong năm 2003, tổng cộng 843 chương trình/sự kiện đã được tổ chức. Trong 

đó, 225 chương trình/sự kiện được tổ chức ở Nhật và 618 chương trình/sự kiện 

được trải đều ở 10 nước ASEAN (Bảng 3.1). Đó là các chương trình triển lãm 

nghệ thuật kiến trúc, trao đổi thể thao, các cuộc thi, biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật 

truyền thống, các diễn đàn về văn hóa – kinh tế, các workshop dành cho giáo viên 

dạy tiếng Nhật tại các nước ASEAN, hội chợ tư vấn giáo dục, du lịch, các chương 

trình đối thoại giữa sinh viên Nhật Bản và sinh viên các nước ASEAN, các tuần lễ 

chiếu phim, các chương trình đào tạo quản lý nhân sự… 

Bảng 3.1. Số lượng chương trình/sự kiện được tổ chức trong  

Năm Giao lưu Nhật Bản – ASEAN 

Nước Chương trình/Sự kiện  

Nhật Bản  225 

Indonesia  93 

Malaysia  86 

Singapore 85 

Philippines 76 

Thái Lan 74 

Việt Nam  63 

Cambodia 49 

Lào 32 

Myanmar 32 

Brunei 28 

Tổng 843 

[Nguồn: MOFA, 2003] 

Có thể thấy chủ đề, nội dung của các chương trình/sự kiện được tổ chức trong 

“Năm Giao lưu Nhật Bản – ASEAN” là rất đa dạng, phong phú, trải đều trên nhiều 

lĩnh vực nhưng vẫn tập trung chủ yếu vào văn hóa – giáo dục – xã hội. Điều này 

không những thể hiện đúng mục tiêu của sự kiện này mà còn phản ánh trọng tâm 
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của các hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản tại Đông Nam Á. Những hoạt 

động này đã tạo điều kiện cho người dân Nhật Bản và các nước ASEAN chia sẻ và 

quảng bá văn hóa, mở rộng các mạng lưới liên kết và gắn bó hơn trên nền tảng 

những giá trị chung nhất định. Qua đó, các giá trị văn hóa của Nhật Bản và các 

nước ASEAN được chia sẻ, hấp thu sáng tạo, gia tăng thêm sự hiểu biết và yêu mến 

lẫn nhau. Sức mạnh mềm của Nhật Bản nhờ vậy sẽ được tăng cường và phát triển.   

Tháng 03/2004, trong đề án “Chính sách khuyến khích kinh doanh giải trí: 

Chiến lược của quốc gia trong thời đại sức mạnh mềm”, chính phủ Nhật Bản đã xác 

định được ba mục tiêu chính của chính sách công nghiệp nội dung (thuộc công 

nghiệp văn hóa) gồm: 

(1) Chuẩn bị nền móng cơ sở như nhân lực, nguồn vốn…tiến tới một ngành 

công nghiệp nội dung hiện đại hóa, phù hợp với sự phát triển của thời đại 

(2) Thu hút nhân lực hướng tới nền công nghiệp nội dung gánh vác vai trò 

lãnh đạo xã hội 

(3) Mở rộng loại hình và mở rộng thị trường của các lĩnh vực mới ở nước 

ngoài [METI, 2004]. 

Để thực hiện được các mục tiêu nói trên, chính phủ Nhật Bản cũng đã giao 

cho Cục Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa – Giáo dục phối hợp cùng Bộ Ngoại giao 

(MOFA), Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI), Bộ Đất đai, Cơ sở 

hạ tầng, Giao thông và Du lịch (MLIT), Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư 

nghiệp (MAFF)…thúc đẩy triển khai chính sách công nghiệp văn hóa. Với việc 

kết hợp hỗ trợ từ các Bộ, ngành…chính phủ Nhật Bản đã nhìn nhận chính sách 

công nghiệp nội dung nói riêng và chính sách công nghiệp văn hóa nói chung là 

một chính sách văn hóa cơ bản của quốc gia. Những vấn đề chính của chính 

sách này như chuẩn bị nguồn vốn đầu tư cho việc sản xuất và quảng bá các sản 

phẩm công nghiệp văn hóa; đầu tư đào tạo nguồn nhân lực quản lý văn hóa và 

sáng tạo văn hóa từ trong nước và nước ngoài; nghiên cứu mở rộng các loại 

hình văn hóa mới trong thời đại công nghệ thông tin; nghiên cứu mở rộng thị 

trường nước ngoài, tăng cường sức hút của công nghiệp văn hóa ở nước ngoài; 

tạo điều kiện cho người dân được tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa 
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thông qua việc tổ chức các hoạt động sáng tạo văn hóa cũng như xây dựng các 

công trình văn hóa phục vụ cho người dân; chế tài hóa các vấn đề liên quan đến 

bản quyền, sở hữu trí tuệ…đã được chính phủ Nhật Bản ưu tiên thực hiện. 

Tháng 12/2004, chính quyền Thủ tướng Koizumi tuyên bố thành lập Hội đồng 

xúc tiến ngoại giao văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết của công chúng nước 

ngoài về Nhật Bản bởi đây được xem là một trong những yếu tố có sức ảnh 

hưởng nhất đối chính phủ của các nước đó trong việc đưa ra các quyết sách và 

hành động đối với Nhật Bản.  

Tháng 12/2005, nhận thức rõ tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa đối với 

sự phát triển đất nước, Thủ tướng Koizumi đã công bố “Chiến lược ngoại giao văn 

hóa của Nhật Bản thế kỉ XXI” gồm ba mục tiêu và ba trụ cột, trong đó:  

v Ba mục tiêu:  

- Tăng cường hiểu biết của thế giới về Nhật Bản và nâng cao hình tượng Nhật 

Bản cũng như củng cố lòng tin của các quốc gia đối với Nhật Bản  

- Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa và văn minh khác 

nhau nhằm tránh khỏi xung đột 

- Nuôi dưỡng những giá trị văn hóa chung của toàn nhân loại  

v Ba trụ cột tinh thần:  

- Truyền bá văn hóa: Bên cạnh việc giới thiệu các loại hình văn hóa hàn lâm 

như phổ cập tiếng Nhật, giao lưu văn hóa nghệ thuật, văn học…, văn hóa đại chúng 

như hoạt hình, âm nhạc, điện ảnh…cũng được tăng cường phổ biến. Chính phủ 

Nhật Bản quan niệm khi công chúng nước ngoài hiểu và đồng cảm với văn hóa 

Nhật Bản thì cũng sẽ cảm thấy gần gũi với đất nước và con người Nhật Bản, thiện 

cảm đối với Nhật Bản trong cộng đồng quốc tế vì thế sẽ tăng lên. 

- Hấp thu văn hóa: Mặc dù xuất phát điểm của lịch sử văn hóa Nhật Bản là có 
sự hấp thu văn hóa ngoại lai nhưng ở đây “hấp thu” được nhấn mạnh là hấp thu có 
tính sáng tạo tức sử dụng ngoại giao văn hóa để hấp thu các giá trị văn hóa khác 
nhau để tăng tính sáng tạo trong văn hóa Nhật Bản, làm cho văn hóa Nhật Bản trở 
nên phong phú, đa dạng, đầy sức sống. Các kênh công cụ chính thúc đẩy việc hấp 
thu văn hóa hiệu quả đó chính là tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài, tạo điều kiện 
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cho người nước ngoài được nhập cư và lưu trú tại Nhật Bản, thực hiện nhiều 
chương trình giao lưu, trao đổi thu hút nhân tài trên thế giới đến Nhật Bản. 

- Cộng sinh văn hóa: Trong xu hướng toàn cầu hóa, khi xung đột giữa các nền 
văn hóa và văn minh rất dễ xảy ra thì việc đối thoại giữa các nền văn minh, thúc đẩy 
hợp tác quốc tế, ghi nhận và bảo tồn các di sản văn hóa nhân loại…được xem là 
những giải pháp thúc đẩy sự cộng sinh văn hóa, nâng cao nhận thức của người dân 

về vấn đề này [日本の首相官邸, 2005].  

Có thể nói trong suốt những năm cầm quyền của Thủ tướng Koizumi, chính 
phủ Nhật Bản đã rất chú trọng đến việc tăng cường ngoại giao văn hóa Nhật Bản, 
xem đây là một công cụ chủ lực để phát triển kinh tế và nâng cao tầm ảnh hưởng 
chính trị quốc gia trong thế kỉ XXI. Thủ tướng Koizumi cũng được xem là vị Thủ 
tướng đầu tiên đề cập đến việc tăng cường các chính sách văn hóa nhằm thúc đẩy 
xuất khẩu văn hóa truyền thông và xây dựng thương hiệu quốc gia; củng cố hiệu 
ứng quốc tế của những hình ảnh thương hiệu có sức hút của Nhật Bản bằng cách 
thúc đẩy công nghiệp nội dung như điện ảnh, phim hoạt hình và thời trang. Để phục 
vụ cho mục tiêu này thì ngoài những chương trình, chiến lược, hoạt động nổi bật đã 
kể ra ở trên, chính quyền Thủ tướng Koizumi còn thành lập một số Ủy ban tập trung 
vào việc quảng bá văn hóa truyền thông Nhật Bản như Trụ sở chính cho Chiến lược 
sở hữu trí tuệ (2002), Ủy ban du lịch quốc gia (2003), Ủy ban phần mềm truyền 
thông – thông tin (2003), Sáng kiến thương hiệu J (2003), Ủy ban nghiên cứu công 
nghiệp nội dung (2005)… Nói cách khác, ngay từ những năm đầu của thế kỉ XXI, 
Nhật Bản đã sớm xác định đẩy mạnh ngoại giao văn hóa là một trong những công 
cụ hữu hiệu để tăng cường sức mạnh mềm.  

 Năm 2006, dưới thời chính quyền Thủ tướng Abe Shinzo, vai trò của văn 
hóa đại chúng trong quá trình tăng cường chính sách ngoại giao văn hóa tiếp tục 
được nhấn mạnh khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã chính thức công nhận việc xây 
dựng hình ảnh, thương hiệu Nhật Bản bằng cách phổ biến văn hóa truyền thông là 
một chính sách của ngoại giao văn hóa đại chúng. Tháng 4/2006, trong bài phát 
biểu có tựa đề “Một cách nhìn mới về ngoại giao văn hóa”, Bộ trưởng Ngoại giao 
Aso Taro khẳng định:  

Chúng tôi muốn văn hóa đại chúng, loại hình văn hóa rất hiệu quả trong 
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việc thâm nhập vào công chúng, trở thành đồng minh của chúng tôi trong ngoại 
giao. Có thể nói thành công của ngoại giao một phần nằm ở việc quốc gia có một 
hình ảnh thương hiệu cạnh tranh hay không. Hơn bao giờ hết, điều này là không thể 
nếu cứ mặc định đó hoàn toàn là công việc của các nhà ngoại giao. Điều chúng ta 
cần làm bây giờ là tiếp tục xây dựng trên nền tảng này (thực tế là Nhật Bản đã đạt 
được một hình ảnh tốt đẹp) và thu hút mọi người dân trên thế giới đến với văn hóa 
Nhật Bản, cho dù đó là văn hóa hiện đại hay văn hóa truyền thống [MOFA, 2006].  

Có thể thấy đây là giai đoạn chính phủ Nhật Bản tập trung phát huy sức ảnh 
hưởng của văn hóa đại chúng, sử dụng văn hóa đại chúng, văn hóa truyền thông đẩy 
mạnh tốc độ phổ biến và mở rộng quy mô lan tỏa của văn hóa Nhật Bản ra thế giới, 
gián tiếp thúc đẩy nền kinh tế trong nước và sức mạnh mềm quốc gia phát triển 
mạnh mẽ. Năm 2006 cũng là năm đánh dấu lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Nhật Bản 
(MOFA) kết hợp cùng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch (MLIT) tài 
trợ cho sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Cosplay Thế giới (WCS - World Cosplay 
Summit). Trên thực tế sự kiện này đã bắt đầu được tổ chức từ năm 2003 nhằm nhấn 
mạnh tính phổ biến quốc tế của phim hoạt hình anime và truyện tranh manga của 
Nhật Bản thông qua cosplay cũng như quảng bá cho Triển lãm Expo 2005 ở 
Nagoya. Sự thành công và sức hút của WCS đã càng khẳng định vai trò của văn hóa 
đại chúng khi WCS đã trở thành một sự kiện lớn thường niên trong chuỗi các hoạt 
động văn hóa của Nhật Bản. Thống kê cho thấy tính đến nay, sự kiện này đã thu hút 
được hơn 40 quốc gia tham gia với hơn 80 đại diện cosplay, tổ chức được nhiều 
hoạt động lớn như Diễu hành Cosplay Osu hay Giải vô địch Cosplay [Cosplayer 
Global, 2019].   

Tháng 3/2007, nhằm phục vụ cho mục tiêu ngày càng lớn hơn của công 
nghiệp văn hóa, chính phủ Nhật Bản đã nâng tầm “Chính sách khuyến khích kinh 
doanh công nghiệp nội dung” đã được ban hành vào tháng 4/2004 thành “Hướng tới 
một cường quốc về công nghiệp văn hóa mũi nhọn trên thế giới”. Tháng 9/2007, 
Nhật Bản tiếp tục công bố “Chiến lược toàn cầu của nền công nghiệp nội dung”. 
Việc Nhật Bản ban hành hàng loạt những chương trình, chiến lược trong thời gian 
này đã cho thấy một bước tiến lớn trong mục tiêu phát triển đất nước của quốc gia 
này khi hướng tới trở thành một cường quốc công nghiệp văn hóa, từ đó phục vụ 
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cho chiến lược phát triển sức mạnh mềm.  
Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi Nhật Bản phải tăng cường đầu tư hơn nữa 

trên nhiều lĩnh vực, phối hợp đồng bộ các chương trình, kế hoạch hành động ở trong 
và ngoài nước. Bên cạnh các hình thức quảng bá văn hóa truyền thống thông qua 
phim ảnh, báo chí, áp phích quảng cáo tại sân bay, ga tàu điện ngầm, bến xe buýt 
trung tâm thì những hình thức mới như tổ chức các tour du lịch có chủ đề là các đặc 
điểm văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản như du lịch anime, du lịch manga (tham quan 
những địa điểm nổi tiếng, thăm bảo tàng các nhân vật nổi tiếng trong phim hoạt hình, 
truyện tranh) … cũng được khuyến khích phát triển. Những hình thức hoạt động 
ngoại giao văn hóa mới này không những đáp ứng được nhu cầu quan tâm, tìm hiểu 
về văn hóa Nhật Bản của người dân các nước mà còn tạo nên được một hệ thống khai 
thác các giá trị văn hóa một cách triệt để, đóng góp một nguồn thu lớn cho nền kinh 
tế quốc gia.  

Nhiều chương trình, lễ hội văn hóa, nghệ thuật cũng được tổ chức định kỳ 
hàng năm như Liên hoan quốc tế Nhật Bản về truyện tranh, phim hoạt hình; Tuần lễ 
thời trang Nhật Bản… không những hỗ trợ cho các loại hình du lịch mới này mà 
còn trực tiếp tạo ra sức hấp dẫn về văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản đối với 
cộng đồng quốc tế. Có thể nói ảnh hưởng của các loại hình văn hóa đại chúng như 
anime, manga đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong quá trình triển khai và thúc 
đẩy sức mạnh mềm của Nhật Bản. Giải thưởng Manga quốc tế được ra đời trong 
năm 2007 dựa trên ý tưởng của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản – Aso Taro, nhằm 
tôn vinh các nghệ sĩ manga cũng đã được tổ chức rất thành công khi thu hút được sự 
tham gia của đông đảo các nghệ sĩ nước ngoài trên thế giới. Bên cạnh văn hóa đại 
chúng thì văn hóa hàn lâm cũng tiếp tục được chính quyền Thủ tướng Abe Shinzo 
chú trọng quan tâm. Với sự hỗ trợ của Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản, các hoạt 
động giao lưu văn hóa nghệ thuật, các chương trình trao đổi, đào tạo nguồn nhân 
lực cũng rất đa dạng và phong phú.   

Đặc biệt xuất phát từ sáng kiến của Thủ tưởng Abe, “Chương trình giao lưu 

thế hệ Đông Á thế kỉ 21” (JENESYS) đã được đề ra với mục tiêu mời khoảng 6000 

thanh thiếu niên từ các nước sang thăm Nhật Bản. Trên thực tế chương trình này đã 

được bắt đầu triển khai từ năm 2008 và đã gặt hái được nhiều thành công (vượt chỉ 
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tiêu số lượng thanh thiếu niên đề ra ban đầu). Hầu hết các thanh thiếu niên này sau 

khi tham gia chương trình đều có ấn tượng rất tốt về Nhật Bản và thể hiện mong 

muốn được tiếp tục có cơ hội học tập và làm việc tại đây. Đây cũng chính là một 

trong những mục tiêu quan trọng mà Nhật Bản đã đề ra khi thực hiện chương trình 

này đó là thông qua giao lưu, kết nối con người để nuôi dưỡng thiện cảm với Nhật 

Bản. Cũng trong khuôn khổ của chương trình JENESYS, từ 2007 đến 2012 Quỹ 

Giao lưu quốc tế Nhật Bản đã thực hiện “Chương trình Nhà lãnh đạo tương lai 

Đông Á” – một chương trình nhắm đến thế hệ nhân tài trẻ của khu vực. Trong 5 

năm, chương trình đã thu hút được 488 nhà lãnh đạo trẻ từ 15 quốc gia trong đó có 

đến 10 quốc gia Đông Nam Á với tổng số 353 người (Bảng 3.2).  

Bảng 3.2. Số lượng các quốc gia và thành viên tham gia  

Chương trình Nhà lãnh đạo tương lai Đông Á (2007-2012) 

Quốc gia Số lượng 

Indonesia 42 

Philippines 40 

Myanmar 38 

Thái Lan 38 

Úc 36 

Malaysia 36 

Việt Nam 35 

Brunei 32 

Campuchia 32 

Lào 31 

Singapore 29 

Ấn Độ 28 

Hàn Quốc 24 

New Zealand 24 

Trung Quốc 23 

Tổng cộng 488 

[Nguồn: Japan Foundation, 2012] 
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Đây là chương trình được các quốc gia trong khu vực đánh giá là rất thành 
công khi không những giúp các thành viên tham gia hiểu biết sâu sắc hơn về xã hội 
và văn hóa Nhật Bản mà còn xây dựng được một mạng lưới liên kết nguồn nhân tài 
của các nước tại Đông Á đã được củng cố và mở rộng dựa trên nền tảng chia sẻ 
những giá trị và nguyên tắc chung về văn hóa, dân chủ.   

Tiếp nối các hoạt động đẩy mạnh sức hút của văn hóa đại chúng, tháng 
3/2008, chú mèo máy Doraemon đã được Bộ Ngoại giao (MOFA) “bổ nhiệm” làm 
Đại sứ Anime của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng dựa trên sự yêu mến và 
mức độ nổi tiếng toàn cầu của bộ phim hoạt hình này, Đại sứ Anime – Doraemon sẽ 
giúp cộng đồng quốc tế hiểu thêm về những mặt tích cực của Nhật Bản [MOFA, 
2003]. Tháng 5/2008, nhân vật hoạt hình Hello Kitty tiếp tục được Bộ Đất đai, Cơ 
sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch (MLIT) chọn làm Đại sứ du lịch ở Trung Quốc và 
Hồng Kông với mục tiêu sẽ thu hút khoảng 10 triệu du khách quốc tế đến với Nhật 
Bản hàng năm [NBC News, 2008]. Có thể nói ngoài nhiệm vụ đi du lịch khắp thế 
giới để quảng bá về văn hóa Nhật Bản, các đại sứ Anime này còn gián tiếp góp 
phần vào việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển thông qua việc xuất khẩu các 
sản phẩm văn hóa bởi ngoài truyện tranh, phim hoạt hình thì các sản phẩm công 
nghiệp văn hóa khác của Nhật Bản như âm nhạc, thời trang, phần mềm trò chơi trên 
máy vi tính, các sản phẩm – đồ chơi công nghệ…cũng rất được yêu thích.  

Chỉ riêng với ngành công nghiệp hoạt hình anime, theo thống kê của Hiệp hội 

Hoạt hình Nhật Bản (The Association of Japanese Animation – AJA), doanh thu 

của ngành công nghiệp anime đã tăng từ 1,094 tỷ Yên (2002) lên 1,379 tỷ Yên 

(2008), tỷ lệ phần trăm của ngành này trong tổng GDP của cả nước cũng tăng từ 

khoảng 3% (2000) đến khoảng 5% (2008) [AJA, 2016]. Nói cách khác, bên cạnh 

việc truyền bá văn hóa, gia tăng cảm tình của người dân các nước đối với Nhật Bản 

thì văn hóa đại chúng còn đóng góp một nguồn lợi nhuận rất lớn cho quốc gia. Vì 

vậy, văn hóa đại chúng được xem là một trong những nguồn lực chính của sức 

mạnh mềm của Nhật Bản trong giai đoạn này.   

Nhằm tăng cường hơn nữa trao đổi hợp tác giữa Nhật Bản và các nước khu 

vực sông Mekong (Cambodia, Lào, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar), năm 2009 đã 
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được chọn là “Năm Giao lưu Mekong – Nhật Bản” [MOFA, 2009]. Nhóm các nước 

ở khu vực sông Mekong (ngoại trừ Thái Lan) được xem là nhóm các thành viên mới 

của ASEAN, do đó phát triển tương đối chậm hơn so với các thành viên còn lại. 

Chính điều này, ở một mức độ nào đó, đã làm ảnh hưởng chung đến tốc độ phát 

triển chung của toàn khối. Vì vậy, thông qua các chương trình hợp tác hỗ trợ, đặc 

biệt là viện trợ ODA, chính phủ Nhật Bản tin rằng thúc đẩy sự phát triển ở khu vực 

Mekong sẽ đem lại những lợi ích trực tiếp cho ASEAN khi những sự chênh lệch nội 

bộ được giải quyết; đồng thời cũng sẽ đem lại những ảnh hưởng tích cực nhất định 

cho Nhật Bản trong quá trình tăng cường thắt chặt hơn mối quan hệ giữa ASEAN 

và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực. Năm 2009 là năm cuối trong “Chương trình hợp 

tác Nhật Bản – Mekong” kéo dài trong 3 năm và cũng là năm cuối trong chương 

trình “Thập kỷ của Sự Hợp tác phát triển tiểu vùng sông Mekong” của Ủy ban Kinh 

tế và Xã hội về châu Á và Thái Bình Dương - Liên Hiệp Quốc (ESCAP). Đây được 

xem là thời điểm quan trọng và phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của khu vực này 

thông qua các chương trình hợp tác và trao đổi.  

Để đạt được mục tiêu đã đề ra của “Năm Giao lưu Mekong – Nhật Bản”, 

Nhật Bản và 5 nước khu vực Mekong đã tổ chức được 411 sự kiện trên nhiều lĩnh 

vực từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, giáo dục, thể thao dưới chủ đề “Mekong và 

Nhật Bản, cùng nhau hướng tới tương lai” với sự tham gia của Bộ Ngoại giao, Đại 

sứ quán, cơ quan chính phủ các nước, các tổ chức, công ty, NGO, NPO, các đơn vị 

địa phương, trường đại học… Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Nhật Bản thì 

trong số 411 sự kiện này có đến 152 sự kiện là nhằm giao lưu – giới thiệu văn hóa 

Nhật Bản và 66 sự kiện giao lưu con người – giao lưu thể thao, hơn 73 chương 

trình giao lưu trí tuệ, xúc tiến đầu tư, thương mại, 28 chương trình về giáo dục 

tiếng Nhật [MOFA, 2009]… Có thể thấy số lượng các chương trình/sự kiện đã 

được thực hiện trong năm giao lưu này là rất lớn, nội dung đa dạng và phong phú 

với sự tham gia của đông đảo thành phần, phản ánh nỗ lực phát triển quan hệ hợp 

tác của chính phủ Nhật Bản với các nước khu vực Mekong. Các hoạt động văn 

hóa – xã hội – thể thao – giáo dục luôn được Nhật Bản đặc biệt quan tâm và triển 

khai dựa trên tinh thần “truyền bá”, “hấp thu” và “cộng sinh”. Nói cách khác, 
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thông qua các hoạt động này, văn hóa Nhật Bản, cả văn hóa truyền thống lẫn văn 

hóa hiện đại đã được truyền bá tích cực, rộng rãi ra ngoài đồng thời Nhật Bản 

cũng đã chủ động hấp thu và cộng sinh với các nền văn hóa khác khi trong chương 

trình này, các nước khu vực sông Mekong cũng đã tham gia trình diễn, quảng bá 

các giá trị văn hóa độc đáo, riêng biệt của từng quốc gia. Ngoài ra, việc các đơn 

vị, chủ thể tại Nhật cũng tham gia tổ chức đến hơn 60 sự kiện có nội dung giới 

thiệu về các nước khu vực Mekong cũng đã càng chứng minh tinh thần hấp thu 

sáng tạo và cộng sinh trong chiến lược phát triển ngoại giao văn hóa của Nhật 

Bản.  

Tháng 11/2009, Trung tâm Sáng tạo Nhật Bản (Japan Creative Center – JCC) 
được thành lập tại Singapore nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu, quảng bá 
văn hóa Nhật Bản tại Đông Nam Á, đặc biệt là các loại hình văn hóa mới, độc đáo. 
Đây là kết quả của các cuộc họp Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản – Singapore trong 
năm 2007, khi một bản thỏa thuận đã được kí kết giữa hai nước về việc xây dựng 
một địa điểm để thông tin về văn hóa và công nghệ Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên 
Nhật Bản mở một trung tâm văn hóa ở nước ngoài mà không trực thuộc Quỹ Giao 
lưu Quốc tế và việc chọn Singapore – một đại diện ở Đông Nam Á để làm cơ sở đã 
càng chứng minh trọng tâm chiến lược phát triển ngoại giao văn hóa của Nhật Bản. 
Do vậy cùng với chủ đề chính của JCC là “Đổi mới và Truyền thống”, JCC 
Singapore đã thể hiện rõ mục đích của Nhật Bản trong việc tăng cường phổ biến các 
yếu tố tinh thần làm nên sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á. 

Bảng 3.3. Số lượng các sự kiện văn hóa tổ chức tại JCC Singapore  

(2009 – 2012) 

Năm Văn hóa đại chúng Văn hóa truyền thống Khác 

2009 03 02 03 

2010 10 06 03 

2011 09 05 04 

2012 24 11 14 

Tổng 46 24 24 

[Nguồn: Tổng hợp từ JCC Singapore] 
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Theo thống kê của JCC Singapore thì từ 2009 đến 2012, có đến 94 sự kiện văn 

hóa đã được tổ chức tại đây với 46 sự kiện có nội dung thuộc văn hóa đại chúng, 27 

sự kiện liên quan đến văn hóa truyền thống còn lại là 24 sự kiện khác (Bảng 3.3). 

Như vậy sau 4 năm kể từ ngày thành lập, số lượng sự kiện đã tăng lên đáng kể đồng 

thời vẫn tập trung chính vào phát triển văn hóa đại chúng khi chiếm đến gần 50% 

tổng số các sự kiện đã được tổ chức. Rõ ràng đến thời điểm này, văn hóa đại chúng 

vẫn đang được xác định là mũi nhọn của ngoại giao văn hóa Nhật Bản, là phương 

tiện đem lại nhiều hiệu quả tích cực để thúc đẩy sức mạnh mềm của Nhật Bản trong 

khu vực [JCC, 2020].  

Bắt đầu từ năm 2010, Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn 

hóa mà trong đó công nghiệp nội dung (content industry) được xác định là hướng 

ưu tiên chiến lược. Vì vậy, hàng loạt các báo cáo, đề án, chiến lược liên quan đến 

công nghiệp nội dung đã được công bố. Tiêu biểu là Báo cáo “Nghiên cứu liên quan 

đến chiến lược phát triển công nghiệp nội dung” (05/2010), trong đó khẳng định 

công nghiệp nội dung là mũi nhọn (Content is King). Bên cạnh đó là các Đề án 

“Chiến lược tăng trưởng công nghiệp nội dung” (05/2010), Đề án “Hướng tới một 

cường quốc công nghiệp văn hóa: Vai trò lãnh đạo của công nghiệp hóa” (06/2010), 

Đề án “Chấn hưng ngành công nghiệp văn hóa Nhật Bản” với chiến lược xây dựng 

“Phòng văn hóa Nhật Bản” (06/2010). Theo đó, Phòng văn hóa Nhật Bản không chỉ 

phục vụ mục tiêu quảng bá văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, tăng 

cường sức ảnh hưởng của Nhật Bản trên phạm vi toàn cầu mà còn đào tạo và hỗ trợ 

các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Vì vậy, dự án 

Phòng văn hóa Nhật Bản được kỳ vọng sẽ là một điểm nhấn mới trong chiến lược 

tăng cường sức mạnh mềm của Nhật Bản.  

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng các cơ sở văn hóa, chính phủ Nhật Bản cũng 

rất chú trọng trên việc đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho ngành công nghiệp 

văn hóa cũng như đẩy mạnh khai thác thị trường nước ngoài. Để cụ thể hóa mục 

tiêu này, cuối năm 2010, tại Hội nghị chiến lược về công nghiệp văn hóa, các Bộ 

ban ngành đã được phân công nhiệm vụ cụ thể trong đó Bộ Nông nghiệp, Lâm 
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nghiệp và Ngư nghiệp (MAFF) đảm nhận các chiến dịch về giới thiệu, quảng bá văn 

hóa, ẩm thực; Sở Du lịch tiến hành các chiến dịch thu hút khách nước ngoài đến 

tham quan, du lịch Nhật Bản; Cục Văn hóa Tokyo, các phòng văn hóa địa phương 

phối hợp với các trường đại học, cao đẳng phụ trách các chiến dịch về lễ hội, trao 

đổi giao lưu văn hóa, giáo dục. Ngoài ra các tổ chức như Quỹ Giao lưu Quốc tế 

Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), các Đại sứ 

quán…cũng sẽ tham gia đẩy mạnh công nghiệp văn hóa Nhật Bản ở thị trường nước 

ngoài thông qua công tác hỗ trợ các hoạt động văn hóa, cung cấp vốn và nguồn 

nhân lực, hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – giáo 

dục muốn khai thác thị trường nước ngoài…  

Năm 2011 là một năm đặc biệt không chỉ riêng với nước Nhật mà còn đi vào 

lịch sử nhân loại khi thảm họa kép động đất – sóng thần (11/3) đã tàn phá toàn bộ 

miền Đông Bắc Nhật Bản, gây ra hàng loạt sự cố rò rỉ hạt nhân ở các nhà máy hạt 

nhân ở Fukushima, đồng thời ảnh hưởng đến ít nhất 20 quốc gia trên thế giới. Đây 

là trận động đất lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản và là một trong năm trận động đất 

lớn nhất trong lịch sử thế giới. Thảm họa hạt nhân tại các nhà máy ở tỉnh 

Fukushima cũng là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới kể từ sau vụ nổ nhà 

máy Chernobyl vào năm 1986. Sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, lần đầu tiên nước 

Nhật rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng bởi những ảnh hưởng nặng nề về 

kinh tế - xã hội. Tuy nhiên đây lại là thời điểm mà các giá trị văn hóa, tinh thần dân 

tộc của người Nhật đã được phát huy và tôn trọng, nể phục khi cả thế giới chứng 

kiến người dân Nhật kiên cường, bền bỉ vượt qua mất mát, đau thương. Hơn lúc nào 

hết, tinh thần đoàn kết, tính kỉ luật, lòng tự tôn dân tộc…những nét văn hóa đặc 

trưng của người Nhật đã được ghi nhận và đề cao.  

Đầu năm 2012, nhằm khôi phục đất nước sau thảm họa, dưới sự chỉ đạo của 

chính quyền Thủ tướng Noda Yoshihiko, Ban cố vấn trí thức về ngoại giao văn hóa 

truyền thông đã đưa ra Báo cáo “Ngoại giao văn hóa truyền thông từ sau sự kiện 

11/3”.  Theo đó, sứ mệnh của ngoại giao văn hóa truyền thông Nhật Bản lúc này là 

một mặt xóa bỏ hình ảnh một nước Nhật trì trệ, suy thoái kinh tế, làm dịu đi những 
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e ngại của người dân các nước về một Nhật Bản gắn liền với động đất, sóng thần và 

phóng xạ; mặt khác tiếp tục đẩy mạnh “truyền bá những nét hấp dẫn đa dạng của 

Nhật Bản” để khôi phục thương hiệu Nhật Bản, tạo dựng lại niềm tin và cảm tình 

đối với Nhật Bản. Nhằm thực hiện mục tiêu này, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

đã tổ chức rất nhiều sự kiện như trình chiếu phim tài liệu Thắp sáng Nhật Bản 

(Light up Nippon) tại nhiều nước Đông Nam Á, tổ chức các buổi triển lãm có chủ 

đề liên quan đến sự kiện thảm họa 11/3/2011, giới thiệu về những giá trị văn hóa 

truyền thống, về đời sống xã hội của người dân miền Đông Bắc Nhật Bản. Qua đó, 

những sự kiện này đã giúp cho người dân trên thế giới hiểu và gần gũi hơn với khu 

vực này, cảm nhận và chứng kiến sự phát triển, thay đổi của cuộc sống nơi đây một 

cách lạc quan và tích cực.  

Tóm lại, trải qua hơn một thập kỷ đầu của thế kỉ XXI, ngoại giao văn hóa Nhật 

Bản đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công 

nghiệp văn hóa, tập trung vào mũi nhọn là công nghiệp nội dung với sự phổ biến và 

lợi ích cả về kinh tế, chính trị của văn hóa đại chúng. Đây cũng là nội dung trọng 

tâm trong rất nhiều chiến lược, đề án phát triển ngoại giao văn hóa qua các thời kỳ 

Thủ tướng trong thời gian này, thể hiện quan điểm thống nhất, xuyên suốt của Nhật 

Bản trong nỗ lực sử dụng ngoại giao văn hóa làm công cụ triển khai và tăng cường 

sức mạnh mềm tại Đông Nam Á.     

3.1.2. Tăng cường hỗ trợ ODA – Hợp tác phát triển Tiểu vùng sông Mekong 

Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, ngoại giao kinh tế, nhất là viện trợ ODA được 
xem là một mũi nhọn trong chiến lược đối ngoại của Nhật Bản đối với các nước Đông 
Nam Á. Chính những thành tựu của ngoại giao kinh tế - ngoại giao ODA đã không 
những góp phần khôi phục, phát triển kinh tế Nhật Bản mà còn nâng cao vai trò của 
quốc gia này trong khu vực. Trước thềm thế kỉ XXI, nhằm kịp thời ứng phó với những 
biến động trong chính trị quốc tế cũng như để phù hợp với mục tiêu chiến lược phát 
triển đất nước, Nhật Bản đã chủ động lên kế hoạch điều chỉnh chính sách ngoại giao 
kinh tế, cụ thể là với Hiến chương ODA đã được thông qua từ năm 1992. Theo đó, 
tháng 01/1998, Hội đồng điều chỉnh Hiến chương ODA cho thế kỉ XXI đã đệ trình 
chính phủ “Báo cáo về việc điều chỉnh Hiến chương ODA” trong đó trình bày lý do vì 
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sao cần phải điều chỉnh, những mục tiêu chiến lược mới của ODA Nhật Bản, những 
vấn đề cần được thảo luận cũng như tầm nhìn của Nhật Bản cho những viện trợ trong 
tương lai [MOFA, 1998].  

Tháng 1/2001 và tháng 3/2002, lần lượt các báo cáo lâm thời và báo cáo chính 

thức cuối cùng về việc điều chỉnh Hiến chương ODA được chính phủ Nhật Bản 

thông qua. Cũng trong tháng 3/2002, Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố Danh sách 

Ủy ban tư vấn điều chỉnh Hiến chương ODA gồm 09 thành viên chính thức là các 

giáo sư từ các trường Đại học danh tiếng của Nhật, Tổng biên tập các thời báo nổi 

tiếng, Chủ tịch các công ty lớn…cùng với các quan sát viên từ các Bộ, ngành, Cơ 

quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 

(JBIC) [MOFA, 2002b]. Tháng 7/2002, Cục Hợp tác Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao 

Nhật Bản ban hành “15 Biện pháp điều chỉnh Hiến chương ODA” bao gồm 3 trụ cột 

là “Công khai”, “Minh bạch” và “Hiệu quả”, triển khai trên 5 lĩnh vực cụ thể: kiểm 

toán; đánh giá; hợp tác với các tổ chức phi chính phủ NGOs; khai thác, nuôi dưỡng 

và sử dụng nguồn nhân lực, công khai thông tin và ngoại giao công chúng [MOFA, 

2002c]. Tháng 12/2002 Bản điều chỉnh Hiến chương ODA chính thức được thông 

qua và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2003, đánh dấu một sự thay đổi trong tầm 

nhìn và chiến lược ngoại giao kinh tế của Nhật Bản trong thế kỉ XXI. Theo đó, Hiến 

chương ODA năm 2003 bao gồm:  

v 5 chính sách cơ bản:  

- Hỗ trợ các nỗ lực phát triển kinh tế của các nước đang phát triển  

- Tầm nhìn/quan điểm về “An ninh con người”  

- Đảm bảo công bằng 

- Sử dụng chuyên môn và kinh nghiệm của Nhật Bản 

- Hợp tác và phối hợp với các cộng đồng quốc tế 

v 4 lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn ODA: 

- Xóa đói giảm nghèo  

- Phát triển bền vững  

- Giải quyết các vấn đề toàn cầu  

- Xây dựng hòa bình [MOFA, 2003a].  
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Qua 5 chính sách cơ bản và 4 lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ trên, có thể thấy khác với 

Hiến chương ODA 1992, Hiến chương ODA 2003 của Nhật Bản tập trung nhiều 

đến khía cạnh nhân văn hơn. Những lợi ích chính trị cũng được lồng ghép khéo léo 

trong các vấn đề hướng tới các giá trị cơ bản, những lợi ích chung toàn cầu. Đây là 

lần đầu tiên Nhật Bản điều chỉnh Hiến chương ODA sau 11 năm. Những điều chỉnh 

này được đánh giá là thể hiện tầm nhìn mới trong chiến lược phát triển của Nhật 

Bản trước những thách thức to lớn và phức tạp trên thế giới những năm đầu thế kỉ 

XXI. Sự kiện tấn công khủng bố 11/9 xảy ra ở Hoa Kỳ, các cuộc chiến ở 

Afghanistan, Iraq…rõ ràng đã tác động rất lớn đến chính sách và chiến lược của 

nhiều nước về vấn đề xây dựng hòa bình, ổn định thế giới. An ninh con người trở 

nên quan trọng hơn bao giờ hết khi hàng loạt các vấn đề nổi lên như xung đột, đói 

nghèo…Các vấn đề toàn cầu như môi trường, sức khỏe và giảm thiểu rủi ro thiên tai 

cũng trở nên ngày càng đa dạng. Ngoài ra, với những điều chỉnh trong Hiến chương 

ODA 2003, Nhật Bản cho phép ODA hỗ trợ cho các lực lượng quân sự nước ngoài 

trong các hoạt động phi quân sự như phòng chống thiên tai, hoạt động tuần duyên… 

Trong bối cảnh đó, với tư cách là một nước lớn trong khu vực, Nhật Bản định 

hướng ưu tiên sử dụng nguồn vốn viện trợ ODA cho các mục tiêu hướng tới sự phát 

triển ổn định, bền vững, từ đó gián tiếp xây dựng hòa bình, an ninh trong khu vực. 

Thông qua các nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên này, sự 

kết nối giữa Nhật Bản và các nước trong khu vực sẽ ngày càng chặt chẽ, vai trò của 

Nhật Bản cũng sẽ ngày càng được nâng cao.  

Theo Báo cáo “Lịch sử quan hệ ODA của Nhật Bản với ASEAN” của Cơ quan 
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), tính đến hết năm 2011, sau 57 năm hỗ trợ cho 
khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản đã tiếp nhận 170,000 học viên và đã gửi đi 48,000 
chuyên gia đến các nước ASEAN; cử Đội Cứu hộ khẩn cấp Quốc tế Nhật Bản 
(JDR) đến những vùng bị ảnh hưởng trong đợt động đất ở Sumatra (Indonesia) và 
sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004 [JICA, 2013]. Theo thống kê trong Sách trắng 
về Hợp tác phát triển (ODA White Paper) của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, từ năm 
2000 đến 2012, mặc dù có những biến động trong nguồn viện trợ ODA của Nhật 
Bản cho các nước Đông Nam Á nhưng đây vẫn là khu vực chiếm phần trăm lớn 
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nhất trong ngân sách ODA Nhật Bản hằng năm và Nhật Bản luôn là một trong 
những nước cung cấp viện trợ ODA nhiều nhất trong khu vực (Bảng 3.4). Đồng thời 
dựa trên tổng hợp các báo cáo Sách trắng ODA có thể thấy, nếu như trước đây các 
dự án sử dụng nguồn vốn ODA chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng, giao thông vận 
tải, cải cách hành chính, môi trường, y tế…thì từ sau Hiến chương 2003, các dự án 
về giáo dục, đào tạo nhân lực, an ninh con người… đã được tăng cường chú trọng 
đầu tư cả về số lượng cũng như quy mô triển khai.      

Bảng 3.4. Thống kê ODA Nhật Bản cho các nước Đông Nam Á 

 từ năm 2000 đến năm 2012 

Đơn vị: Triệu USD 

Năm Viện trợ ODA 

2000 951,05 

2001 865,48 

2002 864,40 

2003 881,97 

2004 679,18 

2005 782,21 

2006 591,08 

2007 562,56 

2008 582,52 

2009 637,36 

2010 874,22 

2011 692,59 

2012 915,30 

[Nguồn: MOFA, 2020a] 

Tháng 3/2006, Quỹ Hội nhập Nhật Bản – ASEAN (JAIF) chính thức được 
thành lập dựa trên cam kết hỗ trợ 7,5 tỷ Yên (khoảng 70 triệu USD) cho ASEAN 
của Thủ tướng Koizumi tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN – Nhật Bản lần thứ 9 
được tổ chức tại Malaysia năm 2005 [JAIF, 2006]. Theo đó, mục tiêu của JAIF là 
nhằm hỗ trợ quá trình hội nhập của các nước ASEAN trong nỗ lực xây dựng Cộng 
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đồng ASEAN bằng cách tạo điều kiện xúc tiến ASEAN 2025 gồm các bản kế hoạch 
về Cộng đồng An ninh – Chính trị (APSC), Cộng đồng Kinh tế (AEC), Cộng đồng 
Văn hóa – Xã hội (ASCC) cũng như Sáng kiến về Hội nhập ASEAN (IAI) Kế 
hoạch hành động III và Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025. Ngoài 
ra JAIF cũng nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa ASEAN và Nhật Bản. 
Cho đến nay JAIF đã tài trợ cho nhiều dự án trên phạm vi rộng trong các lĩnh vực 
như y tế, chống khủng bố, môi trường, tiếp cận cộng đồng, quản lý thảm họa, thiên 
tai và hội nhập kinh tế. Cụ thể, theo thống kê của JAIF, từ 2006 đến 2012, có 48 dự 
án đã được hoàn thành tại các nước ASEAN trong đó có 02 dự án hỗ trợ truyền 
thông – thông tin (Information), 10 dự án hỗ trợ cho các sáng kiến hội nhập kinh tế 
(IAI), 22 dự án hỗ trợ giải quyết các vấn đề tội phạm xuyên quốc gia (TC), 06 dự án 
hỗ trợ quản lý thảm họa, thiên tai (DM) và 08 dự án hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong khu vực (MSMEs) phát triển (Bảng 3.5).      

Bảng 3.5. Thống kê số lượng dự án JAIF hỗ trợ đã hoàn thiện  

giai đoạn 2006 - 2012 

Năm 

Dự án 
Truyền thông 
– Thông tin 

(Information) 

Sáng kiến để 
hội nhập 
ASEAN 

(IAI) 

Vấn đề tội 
phạm xuyên 

quốc gia 
(TC) 

Quản lý 
thảm 

họa, thiên 
tai (DM) 

Hỗ trợ các 
doanh 

nghiệp vừa 
và nhỏ 

(MSMEs)  
2006 0 01 01 0 0 

2007 0 01 02 0 0 
2008 0 03 03 03 0 
2009 0 01 03 01 02 

2010 0 01 03 0 01 
2011 01 01 06 01 0 
2012 01 02 04 01 05 
Tổng 02 10 22 06 08 

[Nguồn: Tổng hợp từ JAIF] 
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Tháng 01/2007, sáng kiến về “Chương trình đối tác khu vực Nhật Bản – 

Mekong” đã được đề ra nhằm thực thi những mục tiêu đối ngoại mới của chính 

quyền Thủ tướng Abe Shinzo. Trên thực tế, ngay từ nửa đầu những năm 1990, Nhật 

Bản đã rất tích cực thúc đẩy sự phát triển của khu vực Mekong. Đây là khu vực gồm 

3 nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia), Thái Lan và Myanmar. Trong 

nhóm 5 nước này thì trừ Thái Lan, tất cả đều chỉ mới gia nhập ASEAN từ sau 1995 

do đó so với nhóm các nước thành viên ban đầu của ASEAN thì nhóm các nước này 

phát triển tương đối chậm. Vì vậy, việc Nhật Bản ngày càng tích cực can dự vào 

việc phát triển khu vực Mekong, một mặt nhằm thúc đẩy kinh tế khu vực này phát 

triển, hướng tới sự ổn định và phát triển chung của toàn khối – một yếu tố ảnh 

hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia của Nhật Bản. Mặt khác, điều này thể hiện 

chiến lược ngoại giao của Nhật Bản khi quốc gia này đang nỗ lực củng cố vai trò 

chính trị, góp phần duy trì an ninh và trật tự trong khu vực. 

Đặc biệt là trong những năm đầu thế kỉ XXI, khi sự trỗi dậy của Trung Quốc 

ngày càng mạnh mẽ, tạo nên thế cạnh tranh quyết liệt với Nhật Bản trong việc thiết 

lập trật tự khu vực ở Đông Á đã buộc Nhật Bản phải lưu tâm hơn nữa đến khu vực 

Mekong trong chính sách đối ngoại nói chung và chính sách hợp tác kinh tế nói 

riêng. Vì vậy, tháng 01/2008, tại Hội nghị Ngoại trưởng Nhật Bản – Mekong dưới 

sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản – Masahiko Koumura và sự tham gia 

của các Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 5 nước khu vực Mekong, “Chương 

trình đối tác khu vực Nhật Bản – Mekong” đã chính thức được thông qua [MOFA, 

2008b]. Theo đó, Chương trình gồm 3 mục tiêu, 3 lĩnh vực ưu tiên và 3 sáng kiến 

như sau:  

v 3 mục tiêu:  

- Tăng cường quan hệ đối tác Nhật Bản – Mekong 

- Phát triển kinh tế bền vững của khu vực Mekong 

- Đảm bảo cuộc sống với đầy đủ nhân quyền của người dân ở khu vực Mekong 

và khai thác được hết các tiềm năng của họ 



 

118 

v 3 lĩnh vực ưu tiên:  

- Hội nhập kinh tế khu vực và xa hơn nữa 

- Mở rộng đầu tư và thương mại giữa Nhật Bản và khu vực Mekong 

- Chia sẻ các giá trị toàn cầu và các mục tiêu chung của khu vực  

v 3 sáng kiến:  

- Tăng cường ODA cho khu vực Mekong 

- Các Thỏa thuận đầu tư song phương với Cambodia và Lào  

- Hội nghị thượng định Ngoại trưởng Nhật Bản – khu vực Mekong [MOFA, 

2008c].  

Như vậy, cùng với “Chương trình đối tác khu vực Nhật Bản – Mekong”, thông 

qua các chương trình hợp tác kinh tế, Nhật Bản đang nỗ lực tăng cường sự hiện diện 

và can dự của Nhật Bản tại khu vực Mekong, nhấn mạnh đến việc chia sẻ các giá trị 

chung như dân chủ, tự do, nhân quyền để từ đó nâng cao tầm ảnh hưởng của Nhật 

Bản đối với các nước trong khu vực.  

 Tháng 5/2007, cũng nằm trong một loạt chuỗi hành động nhằm thực thi 

những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của chính quyền Thủ tướng Abe 

Shinzo, “Sáng kiến Cánh cửa châu Á” (Asia Gateway Initiative – AGI) đã được 

công bố. Theo đó, AGI gồm 3 mục tiêu, 3 triết lý cơ bản và 7 lĩnh vực ưu tiên:   

v 3 mục tiêu: 

- Kết hợp nền kinh tế đang phát triển sôi động của châu Á với Nhật Bản để đạt 

được sự “phát triển và sáng tạo” mới  

- Giữ vai trò trách nhiệm đối với sự phát triển của châu Á và trật tự khu vực  

- Tạo ra một đất nước tươi đẹp bởi sự hấp dẫn, đáng tin cậy và đáng được 

ngưỡng mộ 

v 3 triết lý cơ bản: 

- Tiến tới một Nhật Bản mở 

- Cùng hướng về một châu Á mở 

- Tôn trọng một châu Á đa dạng   
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v 7 lĩnh vực ưu tiên: 

- Cải cách trong du lịch và giao thông vận tải 

- Chiến lược vì sự phát triển nhân lực  

- Củng cố các thị trường tài chính và vốn ở Nhật Bản và châu Á  

- Tăng cường tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp hướng nội  

- Cải thiện các vùng ở Nhật Bản thông qua sự kết hợp với sức sống của châu Á 

- Tăng cường và phổ biến sức hấp dẫn của Nhật Bản 

- Hỗ trợ trong việc tạo ra các nền tảng chung cho sự phát triển ở châu Á 

[Economic and Fiscal Policy, 2007].  

Ngoài ra, một Hội đồng Chiến lược Cánh cửa châu Á gồm 10 thành viên trong 

đó Thủ tướng Abe Shinzo và Tổng thư ký nội các làm Chủ tịch và 8 Phó chủ tịch 

gồm cố vấn kinh tế của Thủ tướng, giáo sư các trường đại học, chủ tịch của các 

công ty hàng đầu quốc gia cũng đã được thành lập và xác định 10 chính sách ưu tiên 

để hiện thực hóa Sáng kiến. Nội dung của 10 chính sách này trải đều trên các lĩnh 

vực từ tài chính - thương mại, xây dựng mạng lưới nhân lực thông qua kết nối giáo 

dục đến công nghiệp sáng tạo, củng cố vai trò trung tâm của Nhật Bản trong hợp tác 

giải quyết các vấn đề chung [Economic and Fiscal Policy, 2007].  

Như vậy, dựa trên mục tiêu, các lĩnh vực ưu tiên cũng như 10 chính sách đã 

được đề ra thì “Sáng kiến Cánh cửa châu Á” được đánh giá là gói chính sách toàn 

diện của chính quyền Thủ tướng Abe Shinzo. Gói chính sách này dựa trên những 

cải cách, điều chỉnh các thành phần kinh tế từ công nghiệp hàng không, tài chính, 

thương mại đến nông nghiệp, kết hợp với việc chú trọng tăng cường kết nối với 

châu Á, tăng sức hút của Nhật Bản ở châu Á để tạo nên một sức mạnh tổng thể hỗ 

trợ Nhật Bản trong bối cảnh Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt. Mặc dù Đông 

Nam Á không phải là đối tượng chính và ngoại giao kinh tế cũng không phải là hoạt 

động ưu tiên nhất trong “Sáng kiến Cánh cửa châu Á”, nhưng nhiều chương trình 

của Sáng kiến đã được thực hiện tại Đông Nam Á. Thông qua các hoạt động hợp tác 

kinh tế, thương mại, tài chính… nhằm triển khai Sáng kiến, Nhật Bản đã rất chú 

trọng đến việc cải thiện quan hệ đối tác với các nước cũng như nỗ lực xây dựng 
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hình ảnh một Nhật Bản phát triển, thu hút, hấp dẫn toàn diện với người dân các 

nước Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Chính vì vậy, cùng với Hiến 

chương ODA 2003, JAIF, Chương trình đối tác khu vực Nhật Bản – Mekong và 

AGI thì hoạt động ngoại giao kinh tế, hỗ trợ phát triển của Nhật Bản trong giai đoạn 

2000 – 2012 được đánh giá là đã đạt được những hiệu quả nhất định, góp phần tích 

cực vào quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á. 

3.1.3. Tăng cường hợp tác chính trị - an ninh Nhật Bản - ASEAN  

So với các hoạt động phát triển văn hóa và hợp tác kinh tế thì các hoạt động 

ngoại giao chính trị của Nhật Bản trong giai đoạn này có thể nói là chưa thật sự 

khởi sắc. Điều này một phần là vì từ sau nhiệm kỳ Thủ tướng Koizumi, nền chính 

trị Nhật Bản liên tục bị xáo trộn khi chỉ trong vòng 6 năm, từ 2006 đến 2012, Nhật 

Bản đã lần lượt thay 6 Thủ tướng, trong đó có 3 Thủ tướng thuộc Đảng Dân chủ 

(DP): Hatoyama Yukio (2009-2010), Kan Naoto (2010-2011) và Noda Yoshihiko 

(2011-2012), đánh dấu sự gián đoạn của Đảng Dân chủ Tự do sau 13 năm liên tục 

nắm quyền kiểm soát chính phủ Nhật Bản kể từ năm 1996. Chỉ đến tháng 12/2012, 

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) mới giành lại vị trí cùng với sự trở lại cầm quyền của 

Thủ tướng Abe Shinzo. Tuy nhiên những năm đầu thế kỉ XXI cũng là giai đoạn 

chính trị thế giới chứng kiến nhiều chuyển biến khó lường, do vậy chính phủ Nhật 

Bản cũng đã có những động thái nhất định nhằm củng cố vai trò và vị trí thông qua 

một số các hoạt động ngoại giao chính trị, đặc biệt là với các nước Đông Nam Á.  

Tháng 12/2003, để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác ASEAN – Nhật 

Bản, Hội nghị cấp cao ASEAN – Nhật Bản đã được tổ chức tại Tokyo, đánh dấu 

một giai đoạn phát triển mới trong mối quan hệ này. Hội nghị đã rất thành công và 

đạt được những kết quả tốt đẹp khi các nước đã cũng nhìn nhận lại và thống nhất 

tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng và củng cố môi trường 

quan hệ đối tác chiến lược, đề xuất các biện pháp để hợp tác hiệu quả hơn thông qua 

việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên ASEAN. Hội nghị cũng đã 

thông qua “Tuyên bố Tokyo vì một quan hệ đối tác ASEAN – Nhật Bản năng động 

và bền vững trong thiên niên kỷ mới” với những nguyên tắc, giá trị cơ bản và 
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chương trình hành động cụ thể. Đây được xem là thành công lớn nhất của hội nghị, 

có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến tương lai quan hệ đối tác ASEAN – 

Nhật Bản. Các nguyên tắc và giá trị cơ bản của Tuyên bố Tokyo tập trung chủ yếu 

vào các nội dung như làm sâu sắc hơn và mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác ASEAN 

– Nhật Bản; tăng cường hợp tác dựa trên luật pháp quốc tế để tạo nên một môi 

trường công bằng, dân chủ hòa hợp; xây dựng các tầm nhìn và nguyên tắc chung 

với các giá trị phổ quát; hợp tác giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu dựa trên 

sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi [ASEAN, 2003].  

Đồng thời ASEAN và Nhật Bản cũng đã thống nhất thông qua một chương 

trình hành động chung gồm:  

(1) Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế toàn diện và hợp tác tài chính và tiền 

tệ 

(2) Hợp nhất Quỹ phát triển kinh tế và thịnh vượng 

(3) Tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác chính trị và an ninh 

(4) Tạo điều kiện và thúc đẩy trao đổi phát triển nguồn nhân lực và con người 

(5) Tăng cường hợp tác trong văn hóa và quan hệ công chúng 

(6) Hợp tác ngày càng sâu rộng vì một Cộng đồng Đông Á 

(7) Hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu [ASEAN, 2003]. 

Hội nghị cấp cao ASEAN – Nhật Bản cùng với Tuyên bố Tokyo được cho là 

thể hiện nỗ lực của Nhật Bản trong cuộc đua tranh giành ảnh hưởng tại ASEAN với 

Trung Quốc, sau khi nước này đã xúc tiến ký hiệp định khung với ASEAN về việc 

thành lập Khu thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) vào tháng 

10/2002. Động thái này của Trung Quốc đã làm dấy lên mối quan ngại về khả năng 

làm gia tăng sự phụ thuộc của các nước ASEAN vào cường quốc đang trỗi dậy 

mạnh mẽ này. Điều này buộc Nhật Bản phải có biện pháp đối trọng nhằm giành lại 

lợi thế đang bị ảnh hưởng.  

Ngoài ra, bước vào thế kỉ 21, chính phủ Nhật Bản cũng đã có những điều 

chỉnh trong chiến lược phát triển đất nước khi hướng tới xây dựng Nhật Bản trở 

thành một cường quốc cả về kinh tế, văn hóa và chính trị thông qua sự kết hợp của 
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ngoại giao văn hóa, hợp tác kinh tế và viện trợ phát triển, ngoại giao giá trị. Vì vậy, 

trong chương trình hành động chung của Tuyên bố Tokyo lần này, Nhật Bản đã thể 

hiện sự quan tâm phát triển đến hầu hết tất cả các khía cạnh từ hợp tác kinh tế, tài 

chính đến hợp tác an ninh – chính trị, giao lưu văn hóa, trao đổi nhân lực cũng như 

các vấn đề toàn cầu, đề cao tinh thần và trách nhiệm vì một cộng đồng hòa bình, 

thịnh vượng. Chính các hoạt động này đã thúc đẩy sự phát triển ở các nước 

ASEAN, tăng cường sự hiểu biết giữa người dân các nước ASEAN và Nhật Bản 

đồng thời thể hiện vai trò nước lớn và nâng tầm ảnh hưởng của Nhật Bản trong khu 

vực.    

Năm 2004, Nhật Bản chính thức tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở 

Đông Nam Á (TAC). Theo đó, các hoạt động hợp tác giữa Nhật Bản và các nước 

ASEAN sẽ dựa trên mục đích và 6 nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước TAC gồm:  

v Mục đích: thúc đẩy hòa bình, thân thiện và hợp tác lâu dài giữa dân tộc các 

quốc gia nhằm góp phần vào sức mạnh, sự đoàn kết và mối quan hệ thân thiết hơn 

giữa các quốc gia.  

v 6 nguyên tắc cơ bản:  

- Tôn trọng nền độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc 

dân tộc của tất cả các quốc gia  

- Tất cả Nhà nước đều có quyền lãnh đạo quốc gia mình tránh khỏi sự can 

thiệp từ bên ngoài, lật đổ hoặc cưỡng ép 

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau  

- Giải quyết sự khác biệt hoặc tranh chấp bằng biện pháp hòa bình  

- Từ bỏ các mối đe dọa hoặc sử dụng vũ lực 

- Hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia [MOFA, 2004a].  

Có thể thấy, đây một bước tiến lớn tiếp theo trong quan hệ đối ngoại giữa Nhật 

Bản – ASEAN, thể hiện sự quan tâm của Nhật Bản đối với ASEAN khi vai trò 

chiến lược, vị thế trung tâm cũng như tốc độ phát triển kinh tế đang ngày càng cao 

của thể chế này. Đồng thời thông qua việc tham gia TAC, Nhật Bản cũng đã ngầm 

khẳng định cam kết lâu dài của Nhật Bản với khu vực Đông Nam Á cả về kinh tế - 
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thương mại, an ninh – chính trị, đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển 

quan hệ đối tác với các nước ASEAN, cùng hướng tới một khu vực hòa bình, ổn 

định, an ninh và thịnh vượng.  

Tháng 11/2006, trong bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế 

Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Aso Taro đã lần đầu tiên nhắc đến 

thuật ngữ “Vòng cung Tự do và Thịnh vượng” khi đề cập đến những thay đổi trong 

chính sách đối ngoại của chính quyền Thủ tướng Abe Shinzo [MOFA, 2006b]. 

Tháng 12/2006, chính phủ Nhật Bản đã công bố “Ngoại giao mở rộng – Trụ cột mới 

cho chính sách đối ngoại Nhật Bản”, chính thức đánh dấu chiến lược ngoại giao mới 

của Nhật Bản cũng như thể hiện rõ tham vọng của Thủ tướng Abe Shinzo trong 

nhiệm kỳ đầu tiên. Chính sách ngoại giao mở rộng mới của Nhật Bản nhấn mạnh 

đến 2 trụ cột bao gồm:  

(1) Ngoại giao định hướng giá trị: nhấn mạnh các giá trị phổ quát, có tính 

toàn cầu như tự do, dân chủ, nhân quyền, nguyên tắc pháp luật và kinh tế thị 

trường.  

(2) Nỗ lực hình thành “Vòng cung của Tự do và Thịnh vượng, tức hình thành 

nên một khu vực ổn định và thịnh vượng dựa trên các giá trị toàn cầu xung quanh 

vành đai bên ngoài lục địa Á – Âu. Ý tưởng về Vòng cung của Tự do và Thịnh 

vượng là nhằm củng cố hơn nữa quan hệ giữa Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ và các thành 

viên Liên minh châu Âu và NATO, đồng thời tránh việc áp đặt các giá trị dân tộc, 

tôn trọng và quan tâm đến văn hóa, lịch sử và quá trình phát triển của các quốc gia 

khác [MOFA, 2006c].  

Như vậy trong Chính sách ngoại giao mới này, “ngoại giao giá trị” và “vòng 

cung tự do và thịnh vượng” là hai khái niệm chủ chốt thể hiện một tầm nhìn mới 

của chính phủ Nhật Bản khi bên cạnh các “giá trị phổ quát” như dân chủ, tự do, 

nhân quyền…các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống…cũng được đề cao. Đồng 

thời, vòng cung này được mô tả là một khu vực rộng lớn bắt đầu từ Bắc Âu, đi qua 

các quốc gia Baltic, Trung và Đông Nam Âu, Trung Á và Kavkaz, Trung Đông và 

các tiểu lục địa Ấn Độ, đến Đông Nam Á và kết thúc ở Đông Bắc Á.  
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Liên tiếp trong các tháng đầu năm 2007, trong một loạt các bài phát biểu tại 

các diễn đàn, hội thảo, hội nghị quốc gia và quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật 

Bản Aso Taro đều nhấn mạnh đến hai khái niệm này nhằm khẳng định đường 

hướng mới mà chính phủ Nhật Bản đang theo đuổi [MOFA, 2007a]. Tháng 

03/2007, Sách xanh Ngoại giao Nhật Bản cũng được công bố với tiêu đề “Vòng 

cung của Tự do và Thịnh vượng: Ngoại giao mở rộng của Nhật Bản” và hình ảnh 

trang bìa mô tả phạm vi địa lý của vòng cung [MOFA, 2007b]. Có thể nói, mục tiêu 

ảnh hưởng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giờ đây đã được mở rộng. Tuy 

nhiên, Đông Nam Á vẫn giữ vai trò trung tâm chiến lược, làm nền tảng và cơ sở để 

Nhật Bản kết nối với các khu vực khác, tăng cường ảnh hưởng để phục vụ ngoại 

giao nước lớn, từ đó góp phần giúp Nhật Bản phát triển và nâng cao vị thế đồng 

thời bảo đảm được các lợi ích an ninh quốc gia.   

Tháng 11/2009, Hội nghị thượng đỉnh Mekong – Nhật Bản lần đầu tiên 

được tổ chức tại Tokyo với sự tham gia Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama và 

nguyên thủ các quốc gia khu vực Mekong. Tại Hội nghị, Tuyên bố Tokyo 2009 

và Kế hoạch hành động 63 Mekong – Nhật Bản cũng đã được thông qua [MOFA, 

2009a]. Mặc dù trong Tuyên bố Tokyo 2009 và Kế hoạch hành động 63, chính 

quyền Thủ tướng Hatoyama chú trọng đến “cộng đồng Đông Á” nhiều hơn. 

Trong đó, quan hệ Nhật Bản – ASEAN chưa hẳn được ưu tiên, nhưng được xem 

là cơ sở quan trọng cho những bước phát triển tiếp theo trong quan hệ Mekong – 

Nhật Bản khi sự hợp tác này đã được thể chế hóa thông qua các quyết định tổ 

chức các hội nghị thượng định hàng năm, các hội nghị ngoại trưởng định kỳ, 

cũng như các cuộc gặp quan chức cấp cao [MOFA, 2009b].  

Kế thừa thành quả này, tại Hội nghị thượng đỉnh Mekong – Nhật Bản lần 

thứ tư dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nhật Bản Noda Yoshihiko vào tháng 

04/2012, “Chiến lược Tokyo 2012 vì sự hợp tác Mekong – Nhật Bản” đã được 

thông qua, thay thế cho Tuyên bố Tokyo 2009 [MOFA, 2012]. Chiến lược Tokyo 

2012 tiếp tục đánh dấu sự trở lại của ASEAN trong trọng tâm chính sách đối 

ngoại của Nhật Bản mà việc Cộng đồng ASEAN chuẩn bị thành lập vào năm 
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2015 được xem là một trong những nhân tố chính tác động đến sự thay đổi này. 

Chính vì vậy, với chủ đề “Quan hệ đối tác mới vì một tương lai thịnh vượng 

chung” giữa Nhật Bản và các nước khu vực Mekong, Chiến lược Tokyo 2012 

hướng tới việc góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN, qua đó sự tăng cường sự 

kết nối ASEAN với Nhật Bản.  

Tháng 11/2011, tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 14 diễn ra tại 

Indonesia, “Tuyên bố chung Bali về Tăng cường đối tác chiến lược ASEAN - Nhật 

Bản vì thịnh vượng chung” và “Kế hoạch hành động ASEAN - Nhật Bản 2011-

2015” cũng đã chính thức được thông qua, bao gồm 5 chiến lược cụ thể là:  

v Củng cố hợp tác an ninh – chính trị trong khu vực  

v Tăng cường hợp tác hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN 

v Tăng cường kết nối ASEAN – Nhật Bản để củng cố quan hệ ASEAN – Nhật Bản 

v Cùng nhau xây dựng một xã hội vững vàng để đối phó với thảm họa  

v Cùng nhau giải quyết các thử thách chung của khu vực và toàn cầu 

[ASEAN, 2011b].   

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch hành động ASEAN – Nhật Bản 2011 – 2015, 

Nhật Bản và các nước ASEAN đã phát triển các chương trình và hoạt động hợp 

tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh – chính trị, kinh tế và văn hóa – xã hội 

nhằm thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, cũng như tăng cường hợp tác 

chiến lược giữa hai bên. Có thể nói, Tuyên bố Bali 2011 cùng với Kế hoạch hành 

động ASEAN – Nhật Bản 2011 – 2015 đã tiếp tục củng cố hơn nữa quan hệ đối 

tác ASEAN và Nhật Bản. Điều đó thể hiện tầm nhìn chung của hai bên trong 

việc hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN ổn định, thịnh vượng, cũng 

như một lần nữa khẳng định Nhật Bản luôn là một đối tác chiến lược quan trọng 

đối với ASEAN, là một nhân tố chủ chốt ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển, 

hòa bình và trật tự của khu vực Đông Nam Á.       

Tóm lại, hoạt động phát triển hợp tác chính trị Nhật Bản - Đông Nam Á 

giai đoạn 2001 – 2012 không thật rầm rộ như các hoạt động ngoại giao văn hóa 

và hợp tác kinh tế, viện trợ phát triển - vốn là hai thế mạnh chủ lực của Nhật 
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Bản từ trước. Nhưng xét trong bối cảnh đây là giai đoạn Nhật Bản có nhiều bất 

ổn về chính trị, việc Nhật Bản vẫn tích cực tham gia vào các hội nghị, các diễn 

đàn trong khu vực, đưa ra được các Tuyên bố quan trọng cũng như thực hiện 

được các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể đã chứng minh được những 

nỗ lực của chính phủ Nhật Bản trong việc đẩy mạnh hợp tác ngoại giao chính 

trị để mở rộng tầm ảnh hưởng. Đây cũng là giai đoạn mà Đông Nam Á tiếp tục 

được xác định là mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản để thông 

qua các hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa đảm bảo an ninh, lợi ích của Nhật 

Bản, phục hồi và thúc đẩy kinh tế phát triển, tăng cường ảnh hưởng và nâng 

cao vị thế trong khu vực. Điều này càng được chính phủ Nhật Bản quan tâm và 

nhấn mạnh hơn ở giai đoạn tiếp theo trong các nhiệm kỳ của Thủ tướng Abe 

Shinzo – vị Thủ tướng luôn mong muốn đưa Nhật Bản trở thành một cường 

quốc toàn diện về mọi mặt.  

3.2. Giai đoạn 2013 – 2021 

3.2.1. Tăng cường giao lưu văn hóa - Phát huy triết lý cộng sinh  

Tháng 09/2012, với chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP), Thủ 

tướng Abe Shinzo chính thức quay lại chính trường. Kể từ khi tái đắc cử nhiệm kỳ 

hai, Thủ tướng Abe đã tiếp tục phát triển một số quan điểm và tầm nhìn mà ông đã 

đề ra từ trong nhiệm kỳ đầu tiên. Theo đó, hoạt động ngoại giao văn hóa Nhật Bản 

giai đoạn này tiếp tục được tăng cường với sự tập trung vào công nghiệp văn hóa, 

đặc biệt là văn hóa đại chúng, văn hóa giải trí.   

Cuối năm 2012 đầu năm 2013, nhận thức rõ giá trị và tiềm năng của 

nguồn lực văn hóa là một yếu tố quan trọng trong công cuộc hồi phục kinh tế, 

thông qua sự mở rộng xuất khẩu và ảnh hưởng của các sản phẩm văn hóa, nghệ 

thuật, thời trang, ẩm thực (công nghiệp sáng tạo) ở nước ngoài để gia tăng thêm 

sức mạnh mềm quốc gia, Thủ tướng Abe Shinzo đã đề ra Chiến lược Cool 

Japan (Nhật Bản thú vị) dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Tái thiết kinh tế Nhật Bản 

như một phần trong chính sách phục hồi kinh tế Abenomics. Chiến lược Cool 

Japan là một trong những nỗ lực nhằm phổ biến sức hấp dẫn và lôi cuốn của 
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Nhật Bản đối với thế giới, là sự kết hợp thông qua tăng trưởng kinh tế toàn cầu 

để kích thích sự tăng trưởng kinh tế quốc gia. Nói cách khác, mục tiêu của 

Chiến lược Cool Japan là không chỉ thông qua sự thúc đẩy văn hóa truyền 

thống, đẩy mạnh ngành công nghiệp sáng tạo ra nước ngoài để phổ biến hơn 

nữa văn hóa Nhật Bản đến thế giới mà còn qua đó gián tiếp làm gia tăng khả 

năng tiêu thụ trong nước [METI, 2012]. Trong bài diễn văn của Bộ trưởng phụ 

trách Chiến lược Cool Japan vào tháng 08 năm 2014 đã nêu rõ nhiệm vụ hàng 

đầu của Chiến lược Cool Japan là “Nhật Bản, một quốc gia cung cấp giải pháp 

sáng tạo cho các thử thách của thế giới” [Cabinet Office, 2014a].  

Nếu như trước đây Nhật Bản đã rất thành công trong việc xây dựng một 

xã hội tư bản với nền kinh tế phát triển cao thì giờ đây đang phải đối mặt với 

hàng loạt các vấn đề xã hội như già hóa dân số, môi trường, năng lượng. Rõ 

ràng đây là những vấn đề mà không riêng gì Nhật Bản mà các nước phát triển 

khác cũng đang phải đối mặt, trong khi các nước đang phát triển cũng không 

tránh khỏi những áp lực phát sinh từ gia tăng dân số, ô nhiễm, lạm phát… 

Trong bối cảnh đó, việc một đất nước với sự phát triển kỹ thuật, công nghệ và 

sáng tạo hàng đầu như Nhật Bản dựa trên nền tảng một quốc gia luôn đề cao 

các giá trị đạo đức, nhân văn đã đề ra nhiệm vụ này càng cho thấy mong muốn 

chứng minh giá trị của Nhật Bản đối với thế giới. Trong Báo cáo của Hội đồng 

xúc tiến hoạt động Cool Japan năm 2014, để hoàn thành được nhiệm vụ nêu 

trên, Nhật Bản cần phải thực hiện ba bước cụ thể gồm:   

v Thúc đẩy sự phát triển trong nước 

v Liên kết Nhật Bản với các nước khác 

v Trở thành một Nhật Bản giúp đỡ thế giới [Cabinet Office, 2014b]. 

Theo đó, thứ nhất, Nhật Bản cần tăng cường khả năng giao tiếp chủ động 

với thế giới; gỡ bỏ được những rào cản đối với sự sáng tạo và sẵn sàng chấp 

nhận thử thách; hỗ trợ những nỗ lực hợp tác mà không bị giới hạn bởi cấu trúc 

phân cấp. Thứ hai, Nhật Bản cần phát triển một hình ảnh Nhật Bản tốt đẹp hơn 

với thế giới; tăng tính lưu động của các sản phẩm văn hóa và thông tin của Nhật 
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Bản trong cộng động quốc tế; chấp nhận các quan điểm nước ngoài để tìm ra sức 

hấp dẫn thật sự của Nhật Bản. Cuối cùng, Nhật Bản cần cụ thể hóa những vấn đề 

mà Nhật Bản và thế giới đang phải đối mặt; thúc đẩy các ngành công nghiệp mà 

qua đó Nhật Bản có thể đóng góp cho thế giới, thông qua giải quyết các vấn đề 

như môi trường, tỉ lệ sinh giảm và già hóa dân số; cung cấp thông tin của triết lý 

Nhật Bản xưa về tính bền vững và hài hòa.  

Việc triển khai nhiệm vụ Chiến lược Cool Japan qua ba bước trên cho thấy 

quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược Cool Japan được xem xét một cách dài 

hạn, bao gồm từ tự xây dựng nội lực, sức hấp dẫn quốc gia, đến mở rộng sức hút, 

lan tỏa ra ngoài và dùng chính sự ngưỡng mộ của thế giới để khẳng định mình. Qua 

đó biến những giá trị và nội lực thành công cụ nâng cao sức hấp dẫn của quốc gia 

và giúp đỡ thế giới trong việc giải quyết các vấn đề chung của nhân loại, hướng đến 

một xã hội phát triển bền vững, hài hòa và thịnh vượng.    

Với những mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, Chiến lược Cool Japan được xem là 

một chiến lược huy động được cả sức mạnh của giá trị văn hóa truyền thống, văn 

hóa đại chúng đặc biệt là sức mạnh của ngành công nghiệp văn hóa – công nghiệp 

sáng tạo. Theo đó, công nghiệp sáng tạo sẽ là nguồn lực chính với các công cụ chủ 

lực bao gồm nhiều lĩnh vực như truyện tranh (manga), hoạt hình (anime), thời trang 

(cosplay), ẩm thực… Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của Chiến lược này, Quỹ Cool 

Japan (Cool Japan Fund) đã được thành lập vào cuối năm 2013, hoạt động trong 

thời hạn 20 năm. Tổng số vốn ban đầu là 60 tỷ Yên với sự kết hợp nguồn vốn của 

cả chính phủ Nhật Bản (50 tỷ Yên) và các doanh nghiệp và cơ sở tài chính tư nhân 

(10 tỷ yên) nhằm hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là 

trong các lĩnh vực liên quan đến văn hóa và hỗ trợ quản lý và phát triển các dự án 

[Cool Japan Fund, 2013]. Thống kê đến tháng 09/2019, tổng số vốn của Quỹ đã 

được nâng lên đến 86,3 tỷ Yên trong đó chính phủ góp 75,6 tỷ Yên, các doanh 

nghiệp tư nhân góp 10,7 tỷ Yên. Trong 5 năm từ 09/2014 đến 09/2019, Quỹ Cool 

Japan đã đầu tư cho 41 dự án, trải rộng trong nhiều lĩnh vực từ truyền thông và nội 

dung, thực phẩm và dịch vụ đến du lịch và chăm sóc sức khỏe, phong cách sống 

(Hình 3.1).  
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Hình 3.1. Thống kê dự án được đầu tư bởi Quỹ Cool Japan theo lĩnh vực 

 
[Nguồn: Cool Japan Fund, 2013]  

Năm 2014, Sáng kiến Cool Japan (Cool Japan Initiative) cũng đã được đề 

ra, qua đó Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) chịu trách 

nhiệm liên kết Sáng kiến Cool Japan với các doanh nghiệp tư nhân (chủ yếu là 

ngành công nghiệp sáng tạo) và mở rộng quy mô các doanh nghiệp này ra nước 

ngoài. Dựa trên thống kê và dự báo của tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới - AT 

Kearney về quy mô thị trường ngành công nghiệp sáng tạo của Nhật Bản năm 

2009 là 463,9 nghìn tỷ Yên nhưng con số này được đã tăng lên gần gấp đôi, đạt 

khoảng 932,4 nghìn tỷ Yên vào năm 2019.  

Theo thống kê của Văn phòng Nội các chính phủ Nhật Bản về tổng số các 

sự kiện Cool Japan đã được tổ chức ở trong và ngoài nước thì chỉ trong năm 

2016 (04/2016 – 03/2017) đã có 36 sự kiện được tổ chức trong nước, 91 sự kiện 

được tổ chức ở châu Á, 103 sự kiện được tổ chức ở Mỹ và châu Âu, 42 sự kiện 

được tổ chức ở các khu vực khác. Nội dung của các sự kiện này cũng rất đa 

dạng, bao gồm tất cả các lĩnh vực từ tổng hợp chung đến du lịch, văn hóa truyền 

thống, thực phẩm, truyền thông giải trí, thời trang, thiết kế và một số lĩnh vực 

khác (Bảng 3.6).  

Truyền thông 

& Nội dung -

15 dự án -

$501MM

Nội địa &
 

Khác - 6 dự án 

- $95M
M

Th
ức

 ă
n 

&
 

D
ịc

h 
vụ

 -
12

 
dự

 á
n 

-
$1

50
M

M

Thời trang & 
Phong cách 

sống - 8 dự án 
- $201MM



 

130 

Bảng 3.6. Thống kê các sự kiện Cool Japan từ 04/2016 đến 03/2017 

Tháng 
Quốc gia/Khu vực 

Trong nước Châu Á Mỹ & Châu Âu Khác 
Tháng 4 01 03 05 0 
Tháng 5 01 13 09 05 

Tháng 6 03 06 08 04 
Tháng 7 03 07 08 06 
Tháng 8 0 05 07 04 
Tháng 9 06 08 12 07 

Tháng 10 13 12 10 06 
Tháng 11 03 13 07 05 
Tháng 12 01 03 01 01 

Tháng 01 01 03 12 01 
Tháng 02 02 08 12 02 
Tháng 03 02 10 12 01 

Tổng 36 91 103 42 

[Nguồn: Cabinet Office, 2016a] 
Một trong những chính sách của Chiến lược Cool Japan nhằm chia sẻ và đẩy 

mạnh sức lan tỏa của nét đẹp văn hóa Nhật Bản là chủ trương thực hiện các chiến 

dịch, chương trình, cuộc thi liên quan đến văn hóa Nhật và bình chọn ra các nhân 

vật tiêu biểu làm Đại sứ Cool Japan. Cũng theo thống kê của Văn phòng Nội các 

chính phủ Nhật Bản, tính đến tháng 11/2018 đã có 45 Đại sứ Cool Japan được 

bình chọn, trong đó có 17 người gốc Nhật, 08 người gốc Mỹ, 04 gốc người Anh, 

03 người gốc Ý và còn lại chủ yếu đến từ các quốc gia châu Á. Các Đại sứ Cool 

Japan được bình chọn đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung nhiều 

nhất là lĩnh vực ẩm thực và nhà hàng, du lịch. Điều này cũng đã chứng minh được 

sức lan tỏa cũng như mức độ yêu thích đối với ẩm thực và thiên nhiên của Nhật 

Bản, những đặc trưng văn hóa đã và đang sẽ thúc đẩy hơn nữa sự thành công của 

Chiến lược Cool Japan [Cabinet Office, 2018]. Có thể nói, dưới sự quản lý của 



 

131 

chính phủ Nhật Bản, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của các tổ chức như Quỹ Giao lưu 

Quốc tế Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO), Cơ quan Xúc 

tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO)…, Chiến lược Cool Japan đã có những hoạt động 

thiết thực và tích cực. Với quy mô và số lượng lớn từ trong nước ra nước ngoài, 

với tính chất và nội dung đa dạng, phong phú, chiến lược đã góp phần tận dụng và 

phát huy tối đa sức lan tỏa của Cool Japan, góp phần hỗ trợ Nhật Bản khẳng định 

và nâng cao vai trò và vị trí của mình, từ đó hướng đến một hình ảnh cường quốc 

toàn diện nhưng vẫn đề cao tinh thần yêu chuộng hòa bình, đề cao các giá trị 

hướng tới sự phát triển bền vững toàn cầu.  

Tháng 01/2013, Thủ tướng Abe Shinzo đã sang thăm Việt Nam, Thái Lan và 

Indonesia, mở màn cho chuyến công du đầu tiên đến các nước ASEAN trong nhiệm 

kỳ 2 đồng thời đánh dấu một năm nhiều sự kiện nhằm kỷ niệm 40 năm quan hệ đối 

thoại ASEAN – Nhật Bản. Tại Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản – Indonesia vào 

ngày 18/01/2013, Thủ tướng Abe Shinzo đã công bố “Năm nguyên tắc ngoại giao 

với ASEAN của Nhật Bản” trong đó có hai nguyên tắc liên quan đến văn hóa như 

sau:  

v Bảo vệ và nuôi dưỡng các di sản và truyền thống văn hóa đa dạng của châu Á 

v Tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các thế hệ trẻ để thúc đẩy hơn nữa sự 

hiểu biết lẫn nhau [MOFA, 2013g]. 

Dựa trên các nguyên tắc ngoại giao này, có thể thấy ở giai đoạn này, chính 

quyền Thủ tướng Abe Shinzo bên cạnh việc tiếp tục chú trọng quan hệ hợp tác với 

ASEAN, chủ trương cùng xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển và 

thịnh vượng thì cũng đặc biệt đề cao việc trao đổi, giao lưu văn hóa từ đó cùng bảo 

vệ và nuôi dưỡng các giá trị văn hóa đặc sắc, đa dạng của châu Á. Điều này cũng đã 

được Thủ tướng Abe cụ thể hóa bằng hành động khi vào tháng 04/2013, Ủy ban tư 

vấn trao đổi văn hóa ở châu Á đã được thành lập nhằm thực hiện ý tưởng về việc 

tạo ra “một văn hóa châu Á mới” – một trong những trụ cột của chính sách châu Á 

mới của chính quyền Thủ tướng Abe. Nói cách khác, đó là ý tưởng về một nền văn 

hóa châu Á mới, rộng lớn hơn, đa dạng nhưng vẫn “hợp nhất và hài hòa” [Prime 

Minister of Japan and His Cabinet, 2013].   
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Tháng 4/2014, Trung tâm châu Á thuộc Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã 

được thành lập cùng với sự ra đời của “Dự án WA: Vì một châu Á hiểu biết lẫn 

nhau thông qua hợp nhất và hài hòa” [Prime Minister of Japan and His Cabinet, 

2014]. Trung tâm châu Á có nhiệm vụ thực hiện và hỗ trợ các sáng kiến hợp tác với 

các đối tác châu Á – chủ yếu là các nước ASEAN nhằm phát triển quan hệ tương 

tác, gắn bó và nuôi dưỡng nguồn nhân lực để kết nối các nước châu Á với nhau với 

phương châm 4C: Communicate (giao tiếp), Connect and Share (Kết nối và chia 

sẻ), Collaborate (Cộng tác), Create (Sáng tạo). Còn chữ “WA” trong tên của Dự án 

ở đây có nghĩa là hòa bình, hài hòa (和), là vòng tròn, luân hồi (輪) và cũng có 

nghĩa là tuần hoàn, lặp lại (環). Điều này thể hiện sự tiếp nối và phát triển triết lý 

“cộng sinh” được khởi xướng từ thời Thủ tưởng Koizumi như một triết lý trụ cột 

ngoại giao của Nhật Bản. Cùng với nỗ lực của chính quyền Thủ tướng Abe, triết lý 

này được nuôi dưỡng và nâng tầm lên không chỉ đơn thuần các hoạt động giao lưu, 

hợp tác văn hóa mà Nhật Bản còn chủ động kết nối, hỗ trợ để tất cả các nước cùng 

được thể hiện, quảng bá văn hóa quốc gia mình [Japan Foundation, 2013]. Với ý 

nghĩa đó, “Dự án WA” được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra và mở rộng những vòng 

tròn của hòa bình và hài hòa trên khắp châu Á hướng tới tương lai. “Dự án WA” 

bao gồm 4 mục tiêu cụ thể như sau:  

v Mở rộng phạm vi tương tác và trao đổi văn hóa để cải thiện sự hiểu biết 
lẫn nhau  

v Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng “mềm” để hỗ trợ cho 
thể thao và văn hóa 

v Hình thành các mạng lưới chuyên gia vững mạnh từ nhiều lĩnh vực văn hóa 
khác nhau và tạo cơ sở để xây dựng nền tảng cho những trao đổi văn hóa bền vững 

v Tạo ra các giá trị và phong trào mới ở châu Á, và đưa ra các vấn đề và đề 
xuất nhằm hướng tới một tương lai bền vững [MOFA, 2014a]. 

Kể từ lúc thành lập cho đến nay Trung tâm châu Á đã đạt được nhiều thành 
tựu đáng kể, trong đó nổi bật nhất là hai dự án lớn:  

(1) Tăng cường và hỗ trợ cho việc học và trao đổi tiếng Nhật 
(2) Chương trình văn hóa nghệ thuật  
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Đối với dự án thứ nhất – “Tăng cường và hỗ trợ cho việc học và trao đổi tiếng 

Nhật”, Trung tâm châu Á đã xây dựng nên chương trình “Cộng sự tiếng Nhật” 

(NIHONGO Partners) với sự trợ cấp lên đến 20,03 tỷ Yên từ chính phủ Nhật Bản. 

Đây là chương trình nhằm hỗ trợ giáo viên địa phương dạy tiếng Nhật tại các trường 

học ở các nước ASEAN để đẩy mạnh việc giảng dạy tiếng Nhật và giới thiệu văn 

hóa Nhật Bản. Theo thống kê trong báo cáo thường niên của Quỹ Giao lưu Quốc tế 

Nhật Bản thì từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2019, chương trình “Cộng sự tiếng 

Nhật” đã gửi đi 1,869 cộng sự người Nhật đến 1,783 các cơ sở giáo dục, giảng dạy 

tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản cho khoảng 540,000 học sinh, sinh viên ở 10 nước 

ASEAN, Trung Quốc và Đài Loan (Bảng 3.7). Tính đến hết năm 2019, sau 06 năm 

hoạt động, chương trình “Cộng sự tiếng Nhật” đã gửi được hơn 3,000 cộng sự đến 

các cơ sở giáo dục tại các nước châu Á.  

Bảng 3.7. Thống kê số lượng cộng sự người Nhật được cử đến các cơ sở giáo 
dục ở châu Á trong chương trình “Cộng sự tiếng Nhật” 

Năm Cộng sự  Cơ sở giáo dục 
2014 – 2015 100 151*  

2015 – 2016 170 231**  
2016 – 2017 364 415 
2017 – 2018 600 460 

2018 – 2019 635 526 
Tổng  1,869 1,783 

*: tại 05 nước ASEAN         **: tại 08 nước ASEAN 
[Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo thường niên của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản] 

Theo thống kê của Tạp chí Wochi Kochi - tạp chí chính thống và duy nhất của 

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản về các vấn đề giao lưu văn hóa quốc tế thì từ năm 

2015 đến năm 2018, trong khuôn khổ của chương trình “Cộng sự tiếng Nhật”, Trung 

tâm châu Á đã tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ tiếng Nhật cho 

349 giáo viên đến từ 05 nước ASEAN có số lượng người theo học tiếng Nhật nhiều 

nhất ở Đông Nam Á (Indonesia, Vietnam, Thái Lan, Malaysia, Philippines) (Bảng 

3.8).  
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Bảng 3.8. Chương trình đào tạo nâng cao trình độ cho các giáo viên đối tác của 

chương trình “Cộng sự tiếng Nhật”  

Năm Indonesia Malaysia Việt Nam Thái Lan Philippines Tổng 

2015 49 23 09 24 0 105 

2016 49 03 11 24 12 99 

2017 50 0 12 0 0 62 

2018 50 0 19 14 0 83 

Tổng 198 26 51 62 12 349 

[Nguồn: Wochi Kochi, 2020] 
Đối với dự án thứ hai – “Chương trình văn hóa nghệ thuật”, Trung tâm châu Á 

đã xây dựng chương trình “Trao đổi văn hóa và nghệ thuật”, qua đó thực hiện rất 
nhiều hoạt động hợp tác và trao đổi song phương trên 06 lĩnh vực chính là nghệ 
thuật, điện ảnh/hình ảnh chuyển động, âm nhạc/nhảy múa, biểu diễn nghệ thuật, thể 
thao, giao lưu trí tuệ và con người nhằm kết nối các dân tộc cũng như mở rộng các 
mạng lưới liên kết trong châu Á. Trên từng lĩnh vực cụ thể, có rất nhiều dự án lớn 
đã được thực hiện và tạo ra được những ảnh hưởng rất tích cực trong khu vực. Theo 
thống kê trong Báo cáo thường niên của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, từ năm 
2014 đến năm 2018, Trung tâm châu Á đã tổ chức/hỗ trợ tổ chức tổng cộng 1,981 
sự kiện với sự tham gia của 4,695,535 người (Bảng 3.9). 

Bảng 3.9. Thống kê sự kiện thuộc chương trình  

“Trao đổi văn hóa và nghệ thuật” 

Năm Sự kiện Số người tham gia 

2014 – 2015 164 220,000 

2015 – 2016 379 810,000 

2016 – 2017 516  1,160,000 

2017 – 2018 466 1,441,000 

2018 – 2019  456 1,064,535 

Tổng  1,981 4,695,535 

[Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo thường niên của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản] 



 

135 

Có thể thấy qua các thống kê, báo cáo về các hoạt động của Trung tâm 

châu Á, kể từ khi được thành lập vào năm 2014 đến nay, được sự hỗ trợ của 

Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản cũng như sự tài trợ của chính phủ Nhật Bản, 

Trung tâm đã hoạt động rất tích cực và hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu dưới 

mục tiêu chia sẻ, kết nối, hợp tác để cùng phát triển. Mặc dù phạm vi hoạt động 

của Trung tâm châu Á là cả khu vực châu Á nhưng thông qua thực tiễn hoạt 

động của hai chương trình chính là “Cộng sự tiếng Nhật” và “Trao đổi văn hóa 

và nghệ thuật”, có thể nói Đông Nam Á vẫn là trọng tâm khi hầu hết các 

chương trình đều diễn ra tại đây, đều có sự tham gia của hầu hết các nước 

ASEAN. Vì vậy, cho đến nay Trung tâm châu Á được đánh giá là đã thành 

công trong việc góp phần quảng bá và phổ biến ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản, 

thúc đẩy kết nối và mở rộng mạng lưới hợp tác với các nước ASEAN, khẳng 

định vai trò và vị thế của Nhật Bản trong khu vực.    

Cũng trong chuyến công du đến các nước ASEAN vào tháng 01/2013, Thủ 

tướng Abe Shinzo đã công bố một chương trình trao đổi thanh niên mới giữa 

Nhật Bản và các quốc gia thành viên ASEAN và một số quốc gia khác có tên: 

JENESYS 2.0– kế thừa tinh thần và thành tựu của chương trình tiền thân 

JENESYS mà ông đã đề xuất trong năm 2007. Bên cạnh mục tiêu trao đổi, giao 

lưu, tăng cường kết nối thế hệ trẻ các nước thì chương trình JENESYS 2.0 còn 

có mục tiêu góp phần khôi phục nền kinh tế Nhật Bản thông qua việc thúc đẩy sự 

quan tâm, yêu thích Nhật Bản của người dân các nước, gia tăng số lượng du 

khách nước ngoài đến Nhật Bản, từ đó mở rộng sự hiểu biết của cộng đồng quốc 

tế về các điểm mạnh, điểm hấp dẫn của Nhật Bản.  

Chương trình JENESYS 2.0 đã hoạt động tích cực trong 03 năm, từ 2013 

đến 2016, thu hút được 10,500 thanh niên từ các nước ASEAN và đã thực hiện 

được 13 dự án về truyền thông đại chúng, thể thao, ngôn ngữ tiếng Nhật, văn hóa 

nghệ thuật truyền thống, khoa học công nghệ, cộng đồng xã hội, các buổi hội 

nghị sinh viên Nhật Bản – ASEAN [ASEAN, 2016] … Sau chương trình 
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JENESYS 2.0, chính phủ Nhật Bản đã tiếp tục thực hiện các chương trình 

JENESYS thường niên hàng năm với sức lan tỏa ngày càng mạnh. Theo thống kê 

của Quỹ Hội nhập Nhật Bản – ASEAN, từ 2015 đến 2019, chính phủ Nhật Bản 

đã tài trợ cho các chương trình JENESYS 41,800,000 USD; chương trình cũng 

đã thu hút được 8,100 người tham gia là các thanh niên từ Nhật Bản và các nước 

ASEAN (Bảng 3.10). Thông qua các chương trình JENESYS thường niên này, 

thanh niên Nhật Bản và các nước ASEAN sẽ được gắn kết chặt chẽ hơn bởi sự 

hiểu biết và sự tin tưởng lẫn nhau, từ đó xây dựng nền tảng cho sự hợp tác và 

tình hữu nghị trong tương lai, đồng thời chương trình cũng tạo điều kiện cho 

thanh niên các nước ASEAN hiểu hơn về kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa, chính 

trị, các mối quan hệ ngoại giao của Nhật Bản [JAC, 2020].    

Bảng 3.10. Thống kê ngân sách của chính phủ Nhật Bản tài trợ cho JENESYS 
và số người tham gia 

Chương trình Ngân sách tài trợ (USD)  Số người tham gia 

JENESYS2015 9,000,000 1,800 

JENESYS2016 10,800,000 1,800 

JENESYS2017 8,000,000 1,600 

JENESYS2018 7,500,000 1,600 

JENESYS2019 6,500,000 1,300 

Tổng  41,800,000 8,100 

[Nguồn: Tổng hợp từ JAIF] 
Bên cạnh đó, các hoạt động của Trung tâm Sáng tạo Nhật Bản (JCC) tại 

Singapore cũng tiếp tục được mở rộng trên các lĩnh vực ngày càng đa dạng và sáng 

tạo. Theo thống kê của JCC Singapore, từ 2013 đến 2020, có 398 chương trình/sự 

kiện đã được tổ chức tại đây, trong đó có 224 chương trình/sự kiện về văn hóa đại 

chúng, 114 chương trình/sự kiện về văn hóa truyền thống còn lại 60 chương trình/sự 

kiện khác (Bảng 3.11).  
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Bảng 3.11. Số lượng các sự kiện văn hóa tổ chức tại JCC Singapore 

(2013 – 2019) 

Năm Văn hóa đại chúng Văn hóa truyền thống Khác 

2013 17 11 08 

2014 11 05 06 

2015 28 15 04 

2016 32 27 09 

2017 43 20 11 

2018 45 24 12 

2019 28 12 10 

Tổng 224 114 60 

[Nguồn: JCC, 2020] 

Như vậy trong giai đoạn này, các hoạt động của JCC Singapore tiếp tục tập 
trung vào mũi nhọn văn hóa đại chúng khi nội dung này chiếm tới hơn 50% các 
hoạt động của Trung tâm. Nói cách khác, bên cạnh các nội dung văn hóa truyền 
thống thì những trào lưu mới trong văn hóa đại chúng, những xu hướng mới trong 
âm nhạc, điện ảnh, những phong cách nghệ thuật mới hay những sản phẩm công 
nghệ khoa học hiện đại, tiên tiến luôn được JCC Singapore tích cực phổ biến, quảng 
bá đúng như chủ đề “Đổi mới và Truyền thống” của Trung tâm. Một điểm đặc biệt 
khác trong các chương trình/sự kiện của JCC là ngay cả với các nội dung về văn 
hóa truyền thống thì trong các chương trình, sự kiện tại JCC cũng được truyền tải 
theo một cách mới mẻ và sáng tạo hơn nhằm dễ tiếp cận hơn với người dân các 
nước ASEAN, từ đó giúp cho người dân các nước ASEAN hiểu hơn về văn hóa, 
cuộc sống và con người Nhật Bản.  

Ngoài ra, trong hai năm 2018 và 2019, Nhật Bản và ASEAN cũng đã có 

những hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa rất tích cực nhằm kỷ niệm 45 năm 

quan hệ hợp tác và hữu nghị ASEAN – Nhật Bản và kỷ niệm 10 năm “Năm Giao 

lưu Mekong – Nhật Bản 2009”. Đó là Lễ hội Âm nhạc ASEAN – Nhật Bản với 

chủ đề “Cầu nguyện vì hòa bình” đã được tổ chức ở Tokyo năm 2018 và ở Việt 

Nam năm 2019 với sự tham gia của Đại sứ đặc biệt ASEAN – Nhật Bản Ryotaro 
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Sugi, các nghệ sĩ Nhật Bản và các nước ASEAN [WakuWaku Japan, 2018], [Asia 

Center Japan Foundation, 2019]. Vượt qua tất cả những rào cản về ngôn ngữ, lễ 

hội đã kết nối tất cả các nghệ sĩ, khán giả, người dân các nước lại với nhau bằng 

âm nhạc và nghệ thuật, từ đó thắt chặt thêm tình cảm thân ái, hữu nghị giữa nhân 

dân các nước. Đó là sự kiện “Năm Giao lưu Mekong – Nhật Bản 2019” với sự 

tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, NGOs, NPOs, cơ quan chính phủ các 

nước, các trường đại học… cùng tổ chức/hỗ trợ tổ chức nhiều chương trình/sự 

kiện trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến du lịch, giáo dục, giao lưu văn 

hóa [MOFA, 2019a]. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tổng cộng 171 

chương trình/sự kiện đã được tổ chức tại Nhật Bản và các nước khu vực Mekong 

trong Năm Giao lưu Mekong – Nhật Bản 2019 [MOFA, 2019b].  

Tháng 7/2021, Olympic Tokyo 2020 đã được tổ chức sau một năm trì hoãn 

vì đại dịch COVID-19. Đây là một thành công của Nhật Bản khi kể từ đầu năm 

2020 một loạt các sự kiện thể thao đã bị ảnh hưởng, các mùa giải bị tuyên bố vô 

hiệu như việc hoãn đăng cai tổ chức Giải bóng bầu dục thế giới năm 2021 của 

Anh. Thế vận hội Olympic không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao. Đó là sân 

chơi nơi mà nước chủ nhà có cơ hội để giới thiệu nền văn hóa phong phú của đất 

nước cùng với các buổi biểu diễn thể thao cho hàng triệu người trên thế giới.  

Sau những lần tổ chức thành công Thế vận hội Mùa hè 1964, Thế vận hội 

Mùa đông Sapporo 1972 và Nagano 1998, đồng đăng cai World Cup 2002 với 

Hàn Quốc, Giải bóng bầu dục thế giới 2019, danh tiếng và thương hiệu Nhật Bản 

đã được khẳng định. Trên cơ sở đó, Nhật Bản kỳ vọng Olympic Tokyo 2020 một 

lần nữa trở thành một công cụ đắc lực của ngoại giao văn hóa, là bệ phóng để 

nâng cao sức mạnh mềm của Nhật Bản. Linh vật Olympic Tokyo 2020 là 

Miraitowa, ghép từ hai từ tiếng Nhật “mirai” (tương lai) và “towa” (vĩnh cửu) với 

thông điệp thúc đẩy một tương lai tràn đầy hi vọng vĩnh cữu trong trái tim của mọi 

người trên toàn thế giới [Olympic Games, 2021]. 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành ngay tại thời điểm 

diễn ra Thế vận hội, đây vẫn là một sự kiện thu hút được sự theo dõi của hàng 

triệu khán giả truyền hình toàn cầu. Thống kê của NBCUniversal cho thấy trung 
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bình có 15,5 triệu lượt khán giả theo dõi sự kiện này, thấp hơn so với mức 31,1 

triệu lượt theo dõi Olympic London 2012 hay 26,7 triệu lượt theo dõi Olympic Rio 

de Janeiro 2016. Tuy nhiên các cuộc thi đấu tại Olympic vẫn là chương trình thu 

hút lượng khán giả truyền hình nhiều nhất khi phát sóng. Olympic Tokyo cũng đã 

thiết lập một kỷ lục của một kỳ Thế vận hội khi những người theo dõi đã phát gần 

6 tỷ phút về sự kiện này trên các nền tảng truyền thông xã hội và kỹ thuật số của 

NBC [NBC Sports, 2021].  

17 ngày thi đấu, 33 môn thể thao, 206 quốc gia/vùng lãnh thổ, 339 bộ huy 
chương, 11,315 vận động viên là những con số cho thấy dẫu có bị thiệt hại về kinh 
tế, việc Nhật Bản vẫn tổ chức được một kỳ Thế vận hội thành công trong điều kiện 
phải đóng cửa với thế giới với thông điệp Olympic cùng nhau mạnh mẽ hơn tự bản 
thân nó đã là một công cụ sức mạnh mềm. [Olympic Games, 2021]. Nhật Bản đã 
nỗ lực hết sức để Olympic Tokyo 2020 đã không trở thành một sự kiện siêu lây 
nhiễm. Việc cách chức trưởng ban tổ chức Mori Yoshiro vì những nhận xét về phụ 
nữ phản ánh thái độ của Nhật Bản đối với vấn đề bình đẳng giới. Việc Nhật Bản 
hỗ trợ vận động viên Belarus tìm kiếm sự bảo vệ thể hiện tinh thần một quốc gia 
hòa bình với các giá trị công bằng xã hội, chuẩn mực nhân quyền quốc tế [MOFA, 
2021]. Thông qua Olympic Tokyo 2020, một thông điệp xuyên suốt về một quốc 
gia hòa bình, kiên cường, hài hòa, uy tín và trách nhiệm đã được Nhật Bản truyền 
tải rộng rãi.     

Tóm lại, các hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản trong thập kỷ thứ hai 
của thế kỷ XXI mặc dù đã có sự mở rộng về phạm vi ra cả khu vực châu Á, hướng 
tới một nền văn hóa châu Á mới, hài hòa và hợp nhất theo ý tưởng của Thủ tướng 
Abe Shinzo nhưng có thể thấy Đông Nam Á vẫn là khu vực trung tâm trong các 
hoạt động này khi trên thực tế, hầu hết các chương trình, các hoạt động đều chủ yếu 
tập trung ở Đông Nam Á và các nước ASEAN luôn là thành phần chính. Điều này 
cũng hoàn toàn phù hợp với 05 nguyên tắc ngoại giao với ASEAN của Nhật Bản 
mà Thủ tướng Abe đã công bố ngay sau khi tái đắc cử, thể hiện mục tiêu chiến lược 
phát triển của Nhật Bản là đẩy mạnh hợp tác, giao lưu, trao đổi với các nước 
ASEAN, tăng cường sự hiểu biết của người dân các nước ASEAN về Nhật Bản, đề 
cao các giá trị phổ quát để cùng hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng 
trong khu vực.  
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3.2.2. Tái phục hồi kinh tế - Thúc đẩy tăng trưởng bền vững  
Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang bị suy thoái kéo dài, gánh nặng già 

hóa dân số và phúc lợi xã hội đang ngày càng nghiêm trọng cùng với những tổn thất 
nặng nề từ thảm họa kép động đất và sóng thần đầu năm 2011 đã khiến cho vấn đề 
khôi phục kinh tế trở thành tâm điểm trong chiến lược phát triển của chính quyền 
Thủ tướng Abe Shinzo ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ hai. Chính sách kinh tế 
Abenomics gồm 03 trụ cột chính là chính sách tiền tệ táo bạo (chính sách nới lỏng 
tiền tệ), chính sách thúc đẩy chi tiêu công (chính sách tài khóa linh hoạt) và chính 
sách tăng trưởng kinh tế sâu rộng đã được Thủ tướng Abe công bố vào cuối năm 
2012 với mục tiêu chấn hưng nền kinh tế Nhật Bản một cách toàn diện. Bên cạnh 
chính sách Abenomics chủ yếu tập trung vào việc cải tổ kinh tế quốc nội thì các 
hoạt động ngoại giao kinh tế cũng được chính quyền Thủ tướng Abe Shinzo đẩy 
mạnh trong giai đoạn này nhằm vừa hỗ trợ kinh tế quốc nội phát triển vừa đảm bảo 
quá trình hội nhập kinh tế trong khu vực của Nhật Bản, đảm bảo sức ảnh hưởng của 
Nhật Bản trong khu vực.  

Đầu năm 2013, trong “Năm nguyên tắc ngoại giao với ASEAN của Nhật Bản” 
được công bố thì có hai nguyên tắc tập trung vào hợp tác phát triển kinh tế:  

v Hợp tác với các quốc gia ASEAN đảm bảo các vùng biển tự do và cởi mở, 
là tài sản chung quan trọng nhất, quy định bởi luật pháp và nguyên tắc chứ không 
bằng vũ lực, hoan nghênh Hoa Kỳ tái cân bằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

v Thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư, bao gồm dòng hàng hóa, tiền tệ, 
con người và dịch vụ, thông qua nhiều mạng lưới đối tác kinh tế khác nhau, để phục 
hồi nền kinh tế và sự thịnh vượng của cả Nhật Bản và các quốc gia thành viên 
ASEAN [MOFA, 2013g]. 

Thông qua các nguyên tắc này Nhật Bản tiếp tục hướng tới mục tiêu hợp tác 
kinh tế, tăng cường đầu tư trên nhiều lĩnh vực nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ đối 
tác kinh tế giữa Nhật Bản và các nước ASEAN. Sự hợp tác này không chỉ cần thiết 
cho sự phát triển của các nước ASEAN mà cũng rất thiết thực cho một nền kinh tế 
đang đối mặt với rất nhiều vấn đề về nguồn nhân lực trẻ và tài nguyên như Nhật 
Bản.  

Một trong những chính sách ngoại giao kinh tế vốn là thế mạnh của Nhật Bản 
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là ngoại giao ODA cũng tiếp tục được tăng cường trong thời kỳ này. Năm 2013, 
đánh dấu 40 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN – Nhật Bản, chính phủ Nhật 
Bản đã cam kết cung cấp gói viện trợ ODA 2,000 tỷ Yên (khoảng 20 tỷ USD) trong 
05 năm cho các nước ASEAN, cấp thêm 100 triệu USD cho Quỹ Liên kết ASEAN 
– Nhật Bản, hỗ trợ 3 tỷ USD cho ASEAN và đào tạo 1,000 nhân lực trong 05 năm 
nhằm nâng cao năng lực quản lý thiên tai [MOFA, 2013a]. Tháng 03/2014, trong 
bài phát biểu kỷ niệm 60 năm Nhật Bản bắt đầu chương trình viện trợ chính thức 
ODA với tiêu đề: “Sự phát triển của ODA: vì tương lai của thế giới và tương lai của 
Nhật Bản”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Fumio Kishida, đã nhắc đến chính 
sách đối ngoại với 03 trụ cột gồm:  

v Củng cố liên minh Nhật Bản – Hoa Kỳ  
v Đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng  
v Tăng cường ngoại giao kinh tế [MOFA, 2014b]. 
Trong ba trụ cột ngoại giao kể trên thì đối tượng “các nước láng giềng” ở trụ 

cột thứ hai chính là ASEAN và một số quốc gia khác như Nga, Ấn Độ, Úc… Còn 
ngoại giao kinh tế ở trụ cột thứ ba tập trung vào mũi nhọn là ngoại giao ODA. Bộ 
trưởng Kishida nhấn mạnh lý do Nhật Bản muốn duy trì và mở rộng hợp tác phát 
triển thông qua ODA là vì: (1) với tư cách là một nước lớn, Nhật Bản muốn sử dụng 
ODA như một công cụ hữu hiệu để hỗ trợ các quốc gia khác cùng phát triển; (2) 
Nhật Bản mong muốn tạo ra một môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho 
cộng đồng quốc tế mà trong đó chính Nhật Bản cũng sẽ được hưởng lợi. Vì vậy, 
cho đến nay chương trình viện trợ ODA đã được thực hiện với ba đặc điểm chính:  

v Hỗ trợ cho các nỗ lực tự lực, là khái niệm tạo thành nền tảng cho sự trợ 
giúp của Nhật Bản  

v Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững 
v Đảm bảo an ninh con người 
Với ba đặc điểm cơ bản trên, viện trợ ODA Nhật Bản đã đạt được nhiều thành 

tựu quan trọng, hỗ trợ cho nhiều quốc gia hồi phục và phát triển kinh tế, tạo dựng 
được niềm tin và ấn tượng tốt đẹp đối với Nhật Bản. Trong bối cảnh môi trường khu 
vực và quốc tế đang có nhiều biến đổi mạnh mẽ, bên cạnh những đặc điểm cơ bản 
đã có, ODA Nhật Bản cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp. Theo đó, 03 xu 
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hướng phát triển của ODA Nhật Bản bao gồm:  
v Dẫn dắt các cuộc thảo luận toàn cầu, trong đó nhấn mạnh đến tính toàn 

diện, tính bền vững và khả năng phục hồi 
v Đảm bảo hòa bình, ổn định và an ninh là nền tảng của sự phát triển  
v Củng cố quan hệ đối tác 
Từ 03 xu hướng phát triển này, Bộ trưởng Kishida cũng đã chính thức thông 

báo về việc điều chỉnh Hiến chương ODA Nhật Bản. Với chủ trương sử dụng nguồn 
viện trợ ODA không chỉ là cung cấp nguồn vốn để hỗ trợ các nước ASEAN phát 
triển kinh tế mà thông qua các hoạt động hợp tác phát triển, Nhật Bản mong muốn 
hướng tới một sự phát triển lâu dài hơn, bền vững hơn. Có thể nói với tinh thần và 
phương châm này, sự điều chỉnh Hiến chương ODA lần này của chính phủ Nhật 
Bản đã góp phần khẳng định sức mạnh mềm của Nhật Bản trong khu vực. Tháng 
02/2015, chính phủ Nhật Bản quyết định đổi tên Hiến chương ODA thành Hiến 
chương Hợp tác Phát triển gồm 02 mục tiêu chính, 03 chính sách cơ bản và 03 vấn 
đề ưu tiên:  

v 02 mục tiêu chính:  
- Thúc đẩy hợp tác phát triển để chủ động góp phần cho nền hòa bình, ổn định 

và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế 
- Đóng vai trò là chất xúc tác để huy động nhiều nguồn tài nguyên khác nhau 

trong việc hợp tác với các quỹ, đối tác; đồng thời là động lực cho các hoạt động 
khác nhau nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế   

v 03 chính sách cơ bản: 
- Đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng thông qua hợp tác vì mục đích phi quân sự  
- Thúc đẩy an ninh con người  
- Hợp tác nhằm phát triển sự tự lực thông qua hỗ trợ cho các nỗ lực tự lực 

cũng như đối thoại và hợp tác dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn của Nhật Bản  
v 03 vấn đề ưu tiên:  
- “Tăng trưởng chất lượng” và xóa bỏ đói nghèo 
- Chia sẻ các giá trị phổ quát và hiện thực hóa một xã hội hòa bình, an ninh 
- Xây dựng một cộng đồng quốc tế bền vững thông qua những nỗ lực để giải 

quyết các vấn đề toàn cầu [MOFA, 2015a].  
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Như vậy thông qua các mục tiêu, chính sách và vấn đề ưu tiên của Hiến 
chương Hợp tác Phát triển 2015, chính phủ Nhật Bản tiếp tục thể hiện định hướng 
sử dụng viện trợ ODA trong các hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm hướng tới đạt 
được các thành tựu mềm. Đó là một xã hội, một cộng đồng quốc tế cùng chia sẻ 
những giá trị cơ bản, cùng hưởng lợi từ sự tăng trưởng bền vững, hòa bình và thịnh 
vượng mà trong đó, sự đóng góp của Nhật Bản sẽ được ghi nhận. Cũng trong Hiến 
chương Hợp tác Phát triển 2015, bên cạnh các khu vực khác như Nam Á, Trung Á, 
châu Phi, Trung Đông…, Đông Nam Á tiếp tục được xác định là khu vực ưu tiên 
trong chiến lược hợp tác của Nhật Bản mà cụ thể trong năm 2015 là hướng tới thành 
lập Cộng đồng ASEAN. Nhờ vào các hoạt động hỗ trợ của ODA Nhật Bản mà 
khoảng cách chênh lệch phát triển giữa các quốc gia ASEAN đã được rút ngắn, sự 
kết nối giữa các thành viên ASEAN cũng tăng lên từ đó thuận lợi hơn trong các nỗ 
lực thống nhất để giải quyết các vấn đề nội, ngoại khối. Kế thừa cách tiếp cận mang 
tính hòa bình và nhân văn của Hiến chương 2013, Hiến chương Hợp tác Phát triển 
2015 đã đem lại nhiều lợi ích, ảnh hưởng tích cực cho sức mạnh mềm Nhật Bản.  

Thống kê của Sách trắng về Hợp tác phát triển (ODA White Paper) của Bộ 
Ngoại giao Nhật Bản, từ năm 2013 đến 2018, Nhật Bản tiếp tục duy trì nguồn viện 
trợ ODA của Nhật Bản cho các nước Đông Nam Á ở mức trung bình khoảng 786 
triệu USD/năm. Đông Nam Á tiếp tục là khu vực có nhiều quốc gia nằm trong danh 
sách top 10 nước nhận viện trợ ODA nhiều nhất của Nhật Bản (Bảng 3.12). 

Bảng 3.12. Thống kê ODA Nhật Bản cho các nước  
Đông Nam Á từ năm 2013 đến năm 2018 

Đơn vị: triệu USD 
Năm Viện trợ ODA 

2013 828,30 
2014 808,42 
2015 756,62 
2016 799,14 

2017 771,51 
2018 755,08 

[Nguồn: MOFA, 2020a] 
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Bên cạnh ngoại giao ODA thì Nhật Bản cũng đã triển khai nhiều hoạt động 

ngoại giao kinh tế khác với ASEAN và đã đạt được nhiều kết quả khả quan khi kim 

ngạch thương mại hai chiều Nhật Bản – ASEAN và nguồn vốn đầu tư trực tiếp 

(FDI) của Nhật Bản vào ASEAN luôn ở mức cao trong giai đoạn này. Nhật Bản 

luôn nằm trong top 5 đối tác thương mại lớn nhất và là một trong những nhà đầu tư 

trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất của ASEAN.  

Theo Báo cáo tổng hợp thường niên của Ban Thư ký ASEAN vào tháng 

09/2019, từ năm 2013 đến năm 2018, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa 

Nhật Bản và ASEAN luôn trên mức 200 tỷ USD/năm, chiếm khoảng 8-10% tổng 

thương mại ASEAN; còn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Nhật Bản vào 

ASEAN đạt trung bình 17 tỷ USD/năm, chiếm khoảng 12% tổng dòng vốn FDI vào 

ASEAN (Bảng 3.13).  

Bảng 3.13. Thống kê kim ngạch thương mại hai chiều Nhật Bản – ASEAN và 

FDI từ Nhật Bản vào ASEAN (2013 – 2018) 

Đơn vị: tỷ USD 

Năm 

Thương mại FDI 

Tổng thương 

mại Nhật Bản - 

ASEAN 

Tỷ lệ thương 

mại Nhật Bản – 

ASEAN trong 

tổng thương mại 

ASEAN (%) 

Tổng FDI 

Nhật Bản 

vào ASEAN 

Tỷ lệ FDI Nhật 

Bản vào ASEAN 

trong tổng FDI 

vào ASEAN (%) 

2013 241 9.6 23 18.7 

2014 229,1 9.1 13,4 9.8 

2015 239,5 10.5 17,4 14.5 

2016 201,9 9.1 11,5 9.7 

2017 219 8.5 16,3 11.1 

2018 230,9 8.2 21,1 13.7 

[Nguồn: The ASEAN Secretariat, 2019] 
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Trong giai đoạn này, Thủ tướng Abe Shinzo tiếp tục duy trì một hoạt động 
ngoại giao kinh tế khác được triển khai từ năm 2006 đó là Quỹ Hội nhập Nhật Bản 
– ASEAN (JAIF). Năm 2014, JAIF 2.0 đã được thành lập với tổng số vốn là 1 tỷ 
USD để hỗ trợ hội nhập ASEAN. Đến năm 2019, chính phủ Nhật Bản tiếp tục gia 
hạn và cấp thêm 8,9 triệu USD cho JAIF 2.0. Theo đó, JAIF 2.0 có 04 lĩnh vực ưu 
tiên gồm:   

- Hợp tác hàng hải 
- Quản lý thảm họa 
- Chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia 
- Kết nối ASEAN [JAIF, 2006].   
Tập trung vào 04 lĩnh vực ưu tiên nêu trên, tính đến tháng 02/2020, tổng cộng 

có 105 dự án đã được JAIF 2.0 hỗ trợ. Theo thống kê của JAIF 2.0, từ năm 2014 
đến năm 2019, có 70 dự án đã được hoàn thành tại các nước ASEAN và Nhật Bản, 
35 dự án khác đang trong quá trình triển khai và hoàn thiện (Bảng 3.14).      

Bảng 3.14. Thống kê số lượng dự án JAIF 2.0 hỗ trợ đã hoàn thiện  
giai đoạn 2014 - 2019 

    Năm 
Nước 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Brunei 0 0 0 01 02 0 
Cambodia 01 0 01 0 0 0 
Indonesia 02 02 02 02 02 0 
Lào 0 02 01 01 0 0 
Malaysia 0 0 01 02 0 0 
Myanmar 0 01 0 0 0 0 
Philippines 0 03 0 02 0 0 
Singapore 0 0 01 0 0 0 
Thái Lan 0 02 01 04 0 0 
Việt Nam 0 0 0 03 0 01 
Nhật 0 0 01 0 01 01 
Khác* 0 08 09 09 0 01 

Tổng 03 18 17 24 05 03 
*: dự án chung của nhiều quốc gia 

[Nguồn: Tổng hợp JAIF] 
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Năm 2017, nhằm triển khai “Chiến lược tái phục hồi Nhật Bản” đã được chính 

phủ Nhật Bản thông qua vào năm 2016, Bộ Ngoại giao Nhật Bản (MOFA) và Cơ quan 

Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã thực hiện Sáng kiến “Sáng tạo châu Á”– một 

sáng kiến kinh tế tập trung phát triển năng lực nguồn nhân lực châu Á với 03 mục tiêu 

là:   

- Thúc đẩy đổi mới công nghiệp  

- Đào tạo nguồn nhân lực nòng cốt  

- Tăng cường giao lưu trí tuệ và nhân lực ở châu Á [MOFA, 2017].  

Thông qua Sáng kiến này, sinh viên từ 12 quốc gia (08 nước ASEAN, Ấn Độ, 

Sri Lanka, Pakistan và Bangladesh) sẽ được nhận các gói học bổng/hỗ trợ để học 

tập và nghiên cứu tại các trường Đại học Nhật Bản, sau đó làm việc tại Nhật hoặc 

các công ty Nhật Bản tại các quốc gia này. Dự kiến trong vòng 5 năm, từ năm 2017 

đến hết năm 2021, chương trình sẽ thu hút được khoảng 1,000 sinh viên từ 12 quốc 

gia kể trên. Đây được xem là một trong những hoạt động của chính phủ Nhật Bản 

nhằm cải thiện các biện pháp huy động các nguồn lực chính phủ khác nhau để các 

nguồn nhân lực chất lượng cao của các nước châu Á đang phát triển/mới nổi đóng 

vai trò tích cực hơn trong việc đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp trong nước 

sau khi đã được trải nghiệm tại các công ty sáng tạo hàng đầu của Nhật Bản, nắm 

bắt được cách mà Nhật Bản đang thúc đẩy sự đổi mới. Nói cách khác, Sáng kiến 

“Sáng tạo châu Á” sẽ thúc đẩy sự lưu thông nguồn nhân lực chất lượng cao giữa 

Nhật Bản và các nước châu Á, từ đó thúc đẩy sự đổi mới trong toàn châu Á.  

Mặt khác, việc đưa các nguồn nhân lực này vào cộng đồng doanh nghiệp Nhật 

Bản cũng sẽ đem lại sự đa dạng cho cộng đồng này, dẫn đến những lợi ích chung 

giữa Nhật Bản và các nước châu Á, từ đó tăng cường các mối quan hệ ngoại giao 

song phương trong tương lai. Như vậy, mặc dù là một sáng kiến về kinh tế nhưng 

với mục tiêu tập trung vào đào tạo và lưu thông con người, hỗ trợ các nước đang 

phát triển/mới nổi bằng kinh nghiệm và sự phát triển của Nhật Bản, Sáng kiến 

“Sáng tạo châu Á” đã không những góp phần kết nối Nhật Bản với các quốc gia này 

mà còn gián tiếp chứng minh tinh thần và trách nhiệm của một nước lớn, có vai trò 

dẫn dắt sự phát triển chung của toàn khu vực.  
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Tóm lại, bên cạnh sự kế thừa một số chính sách/sáng kiến từ các chính quyền 

tiền nhiệm, Thủ tướng Abe Shinzo đã rất nỗ lực và quyết tâm tạo những bước 

chuyển biến mang tính đột phá trong hoạt động ngoại giao kinh tế với tham vọng 

không những khôi phục mà còn đưa Nhật Bản trở lại vị trí siêu cường kinh tế như 

trước đây, đồng thời dùng ảnh hưởng kinh tế để tạo nên vị thế chính trị cho Nhật 

Bản. Trên thực tế, kinh tế Nhật Bản đã dần ổn định và phát triển, quan hệ đối tác 

thương mại với các nước trong khu vực đang ngày càng được củng cố, vai trò và vị 

thế của Nhật Bản cũng ngày càng được nâng cao. Các chính sách, chương trình hợp 

tác kinh tế, viện trợ phát triển của Nhật Bản với ASEAN trong giai đoạn này luôn 

nhấn mạnh vào các nội dung liên quan đến an ninh con người như giáo dục, nâng 

cao trình độ, tập trung đào tạo nhân lực hay phát triển bền vững như môi trường, 

biến đổi khí hậu hay quản lý thảm họa. Điều này cho thấy Nhật Bản đang lồng ghép 

việc sử dụng các hoạt động ngoại giao kinh tế với việc phổ biến giá trị và hình ảnh 

quốc gia, thể hiện tiếng nói và vai trò của Nhật Bản đối với các vấn đề toàn cầu. 

Đây cũng chính là mục tiêu gia tăng sức mạnh mềm của Nhật Bản ở khu vực.  

3.2.3. Tăng cường ngoại giao giá trị - Hướng tới “chung tầm nhìn, chung 

bản sắc, chung tương lai”   

Thập kỷ thứ hai của thế kỉ XXI là giai đoạn mà châu Á – Thái Bình Dương trở 

thành tâm điểm của chính trị thế giới. Ta có thể thấy điều đó qua chiến lược xoay 

trục châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ dưới thời Tổng thống Obama, sáng kiến 

“Vành đai – Con đường” (BRI) của Trung Quốc, “Chính sách Hành động Hướng 

Đông” của Ấn Độ… ASEAN là thể chế kinh tế - chính trị duy nhất trong khu vực, 

là thành viên chủ chốt của rất nhiều diễn đàn, thể chế hợp tác song phương và đa 

phương. ASEAN lại nằm ở khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng, vì vậy tổ 

chức này hiện là trung tâm của hầu hết các chính sách, chiến lược mới của các nước 

lớn và là quân cờ đầy quyền lực trên bàn cờ chính trị quốc tế hiện nay.  

Tháng 01/2013, ASEAN đã trở thành lựa chọn đầu tiên của Thủ tướng Abe 

Shinzo để đến thăm ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Phát biểu về chuyến công 

du này, Thủ tướng Shinzo Abe đã nhận định “đây là bước đầu trong năm 2013 
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nhằm nâng cao quan hệ hợp tác mang tính chiến lược với ASEAN”, với nguyên tắc 

ngoại giao “cùng với các quốc gia thành viên ASEAN bảo vệ và thúc đẩy các giá trị 

phổ quát như tự do, dân chủ và nhân quyền cơ bản” [MOFA, 2013g]. Thủ tướng 

Abe đã công bố năm 2013 là năm kỷ niệm “40 năm hợp tác hữu nghị Nhật Bản – 

ASEAN” [MOFA, 2013d]. Hơn 700 chương trình/sự kiện trải rộng trên nhiều lĩnh 

vực kinh tế, chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao… đã được tổ chức dưới nhiều 

hình thức khác nhau như hội thảo, workshop, diễn đàn, hội chợ, các cuộc thi… rất 

đa dạng và phong phú [MOFA, 2013e]. Tham gia vào các chương trình/sự kiện này 

ngoài các Bộ, ban ngành của các nước còn có Trung tâm ASEAN – Nhật Bản, Đại 

sứ quán các nước, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICA) và một số các tổ chức/đoàn thể/doanh nghiệp của Nhật Bản cũng như 

các nước ASEAN.  

Tháng 12/2013, Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nhật Bản đã được tổ chức tại 

Tokyo dưới sự chủ trì của Thủ tướng Abe Shinzo và tất cả các nguyên thủ của 10 

nước ASEAN. Đây là sự kiện đánh dấu tầm quan trọng chiến lược của quan hệ 

ASEAN – Nhật Bản, một mặt thể hiện sự ủng hộ của ASEAN với Nhật Bản trong 

việc tham gia đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực; 

mặt khác cũng chứng tỏ vị trí của ASEAN trong chính sách đối ngoại của Nhật 

Bản. Tại hội nghị các nhà lãnh đạo cũng đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn về 

Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác ASEAN – Nhật Bản “Chung Tầm nhìn, chung Bản 

sắc, chung Tương lai”, Kế hoạch Triển khai Tuyên bố Tầm nhìn và Tuyên bố 

chung ASEAN – Nhật Bản “Cùng hợp tác đối phó với các vấn đề khu vực và toàn 

cầu”, khẳng định sự hợp tác, gắn bó giữa ASEAN và Nhật Bản. Trong Tuyên bố 

Tầm nhìn về Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác ASEAN – Nhật Bản “Chung Tầm 

nhìn, chung Bản sắc, chung Tương lai”, Nhật Bản và các nước ASEAN đã cùng 

cam kết quan hệ đối tác với 4 mục tiêu cụ thể:  

- Đối tác vì hòa bình và ổn định 

- Đối tác vì thịnh vượng  

- Đối tác vì chất lượng của cuộc sống 

- Đối tác từ trái tim đến trái tim [MOFA, 2013f].   
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Để triển khai 04 mục tiêu trên, trong Kế hoạch triển khai Tuyên bố Tầm nhìn 

cũng đã nêu rõ các hoạt động cụ thể cho từng lĩnh vực. Theo đó, đối với mục tiêu 

“Đối tác vì hòa bình và ổn định”, các nước cần tôn trọng và tuân theo các quy định 

của luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình; củng cố 

hợp tác và thúc đẩy hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau; tăng cường đối thoại, hợp tác về 

việc duy trì an ninh hàng hải; đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên 

quốc gia; hợp tác về các vấn đề nhân quyền, các vấn đề quản lý, đối phó thiên tai… 

Đối với mục tiêu “Đối tác vì thịnh vượng”, các nước cùng triển khai hội nhập kinh 

tế; xúc tiến thương mại, đầu tư song phương; tăng cường kết nối; củng cố hợp tác, 

hỗ trợ về kỹ thuật, xây dựng, đào tạo nhân lực; đẩy mạnh kết nối giữa các doanh 

nghiệp Nhật Bản và các nước ASEAN… Đối với “Đối tác vì chất lượng cuộc 

sống”, các nước sẽ cùng hợp tác trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới, 

sáng tạo; tăng cường hợp tác triển khai các chương trình quản lý thiên tai và đối phó 

khẩn cấp; đẩy mạnh hợp tác về các vấn đề sức khỏe, y tế, các dịch vụ y tế chất 

lượng cao; hợp tác và đối thoại về môi trường, quản lý nguồn nước, rác thải, tiết 

kiệm năng lượng… Đối với mục tiêu cuối cùng là “Đối tác từ trái tim đến trái tim”, 

các nước cần tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, con người để tăng cường hiểu 

biết lẫn nhau, đặc biệt là thế hệ trẻ; xây dựng mạng lưới liên kết về giáo dục, nghiên 

cứu; đẩy mạnh hợp tác về du lịch; mở rộng trao đổi giữa cộng động và chính quyền 

địa phương các nước; bảo tồn các giá trị văn hóa và truyền thống của các 

nước…[MOFA, 2013h].  

Có thể thấy thông qua Tuyên bố Tầm nhìn trên, Nhật Bản đã tập trung vào các 

giá trị hòa bình, ổn định, thịnh vượng – là những giá trị và mục tiêu mà các quốc gia 

đều đang hướng tới. Việc xây dựng và triển khai các hoạt động phục vụ cho các 

mục tiêu này vừa giúp Nhật Bản xây dựng hình ảnh về tinh thần nhân văn, vì cộng 

đồng, vừa kết nối được với nhu cầu, nguyện vọng của chính các nước ASEAN. Nhờ 

đó, sự gắn kết trong việc thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn thể hiện tính tự nguyện và 

toàn diện từ hai phía. Điều này rõ ràng tạo điều kiện rất thuận lợi cho Nhật Bản 

triển khai sức mạnh mềm. Sức mạnh mềm của Nhật Bản vì vậy sẽ càng dễ lan tỏa 

và mở rộng.      
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Trong Tuyên bố chung ASEAN – Nhật Bản “Cùng hợp tác đối phó với các 

vấn đề khu vực và toàn cầu”, lãnh đạo các nước cũng đã cùng nhìn nhận các vấn đề 

khu vực và toàn cầu hiện nay. Trong đó, 4 vấn đề khu vực được nêu ra gồm: (1) 

Kiến trúc khu vực, (2) Hợp tác và an ninh hàng hải, (3) Tự do và an toàn hàng hải 

và hàng không, (4) Bán đảo Triều Tiên. Đối với các vấn đề toàn câu, có 11 vấn đề 

đã được nêu ra trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề phát triển bền vững, 

chống biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, các vấn đề an ninh 

xuyên quốc gia và đặc biệt là đóng góp tích cực của Nhật Bản cho hòa bình 

[MOFA, 2013i].  

Như vậy, thông qua Tuyên bố tầm nhìn, Kế hoạch triển khai Tuyên bố tầm 

nhìn và Tuyên bố chung tại Hội nghị cấp cao ASEAN – Nhật Bản 2013, Nhật Bản 

đã một lần nữa khẳng định định hướng trong chính sách đối ngoại với các nước 

ASEAN, cam kết hợp tác và hỗ trợ ASEAN phát triển toàn diện, đóng góp tích cực 

cho hòa bình và ổn định, qua đó tăng cường ảnh hưởng của Nhật Bản trong khu 

vực.  

Bên cạnh sự hợp tác chung với toàn khối ASEAN, chính phủ Nhật Bản đặc 

biệt chú trọng đến các nước khu vực Mekong, bởi sự phát triển và ổn định của khu 

vực này có ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình và thịnh vượng chung của cả khối, ảnh 

hưởng gián tiếp đến lợi ích của Nhật Bản. Vì vậy, dưới thời Thủ tướng Abe Shinzo, 

việc hợp tác với các nước khu vực Mekong tiếp tục được đẩy mạnh. Trong khuôn 

khổ kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại ASEAN – Nhật Bản, Hội nghị Cấp cao 

Mekong – Nhật Bản lần thứ 5 đã diễn ra tại Tokyo dưới sự chủ trì của Thủ tướng 

Abe và sự tham gia của lãnh đạo 05 nước khu vực Mekong [MOFA, 2013j]. Tại 

Hội nghị, Tuyên bố kiểm điểm giữa kỳ Chiến lược Tokyo 2012 cũng đã được thông 

qua, theo đó khẳng định nỗ lực tăng cường kết nối Mekong, cam kết cùng phát 

triển, đảm bảo an ninh con người và tính bền vững của môi trường. Hàng loạt các 

dự án, chương trình hành động cụ thể trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế gồm phát 

triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh thương mại – đầu tư, văn hóa – xã hội gồm trao đổi 

giao lưu văn hóa, ngôn ngữ, đào tạo nguồn nhân lực cho đến các vấn đề chung về 

môi trường, sức khỏe, y tế… tiếp tục được đầu tư và triển khai [MOFA, 2013k].   
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Tháng 07/2015, tại Hội nghị cấp cao Mekong – Nhật Bản lần thứ 7, trong bài 

phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Abe Shinzo tiếp tục khẳng định: “Khu vực 

Mekong có vị trí chiến lược về giao thông đường bộ và đường biển, vì vậy sự hòa 

bình và ổn định ở khu vực này là cực kỳ quan trọng đối với Nhật Bản” [MOFA, 

2015b]. Đồng thời “Chiến lược Tokyo mới 2015” với mức viện trợ 750 tỷ Yên 

trong 03 năm (2015 – 2018) được Thủ tướng Abe công bố thay thế cho Chiến lược 

Tokyo 2012 sau ba năm triển khai, cùng với gói viện trợ 600 tỷ Yên giai đoạn 2012 

– 2015.  Chiến lược Tokyo mới 2015 bao gồm 04 trụ cột:  

- Phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực Mekong và tăng cường “kết nối cứng” 

trong khu vực và với các khu vực xung quanh 

- Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp và tăng cường “kết nối mềm” 

- Hiện thực hóa một “Mekong xanh”, hướng tới phát triển bền vững để thực 

hiện “tăng trưởng chất lượng”  

- Phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ một cách hiệu quả và tích cực 

nhằm thực hiện “tăng trưởng chất lượng” [MOFA, 2015b].  

Trong 04 trụ cột nêu trên thì “kết nối cứng” chính là sự kết nối về đường bộ, 

đường biển và đường hàng không, còn “kết nối mềm” lại là kết nối về thể chế, đào 

tạo đội ngũ chuyên gia, giao lưu nhân dân. Có thể thấy thông qua Chiến lược Tokyo 

mới 2015, bên cạnh tập trung đầu tư phát triển “phần cứng” thì Nhật Bản rất chú 

trọng hỗ trợ phát triển “phần mềm”, hướng tới một sự liên kết và tăng trưởng bền 

vững, có chất lượng. Điều này hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tiễn tại khu vực 

Mekong, khi các nước này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện cơ sở vật chất hạ 

tầng để tạo nền tảng cho sự phát triển cao hơn, cùng với nhu cầu đào tạo nguồn 

nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nhằm thỏa mãn các yêu cầu đổi mới 

và phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, việc Nhật Bản nhấn mạnh tầm 

quan trọng của hòa bình và ổn định khu vực, sự cần thiết của việc duy trì tự do hàng 

hải và hàng không, đảm bảo và tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế tại Hội 

nghị lần này được đánh giá là một nước cờ ngoại giao chính trị khôn khéo của Nhật 

Bản. Đặc biệt đó là thời điểm Trung Quốc đang có những hoạt động thách thức 
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pháp luật ở Biển Đông, làm ảnh hưởng đến ổn định và trật tự trong khu vực. Hình 

ảnh một Nhật Bản yêu chuộng hòa bình, tích cực đóng góp cho hòa bình và ổn định 

của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng hợp tác và cùng giải quyết các vấn đề, thách thức 

trong khu vực, vì thế, một lần nữa đã được củng cố và ghi nhận.      

Năm 2017, sau khi Donald Trump đắc cử và trở thành Tổng thống thứ 45 của 

Mỹ, những điều chỉnh trong chiến lược phát triển của đồng minh thân cận nhất của 

Nhật Bản đã có những tác động nhất định đến chính sách đối ngoại của quốc gia 

này. Thuật ngữ “Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở” đã dần xuất hiện 

chính thức trong các bài phát biểu, các tuyên bố của chính quyền Thủ tướng Abe 

cho thấy một sự ủng hộ và thống nhất trong quan niệm về một khu vực châu Á – 

Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Trên thực tế, quan điểm này của Mỹ được nhận 

định là phát triển từ khái niệm “Vòng cung Tự do và Thịnh vượng” mà Thủ tướng 

Abe đã đề xuất từ trong nhiệm kỳ đầu tiên năm 2007, do đó việc Nhật Bản ủng hộ 

Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở (FOIP) của Hoa Kỳ là 

điều hoàn toàn dễ hiểu. Cùng với Ấn Độ, Úc và Hoa Kỳ, Nhật Bản đã rất tích cực 

trong quá trình định hình và thực thi chiến lược FOIP. Đối với FOIP, ASEAN tiếp 

tục đóng vai trò trung tâm, là nhân tố quan trọng quyết định tính khả thi của chiến 

lược này. Vì vậy, kể từ giai đoạn này, trong các hội nghị cấp cao, các diễn đàn khu 

vực có sự tham gia của cả Nhật Bản và ASEAN, việc xây dựng, duy trì và củng cố 

khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở luôn là vấn đề được nêu ra 

khi đề cập đến các vấn đề khu vực và quốc tế.  

Năm 2018, tại Hội nghị cấp cao Nhật Bản – ASEAN lần thứ 21, kỷ niệm 45 
năm quan hệ đối tác ASEAN – Nhật Bản, bên cạnh các vấn đề như hợp tác phát 
triển nguồn nhân lực công nghiệp, thúc đẩy tự do thương mại, hợp tác quản lý 
thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường trao đổi giao lưu văn hóa, giáo dục…, 
Nhật Bản nhấn mạnh và khẳng định sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với các nước thành 
viên ASEAN để duy trì và củng cố một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do 
và Rộng mở [MOFA, 2018a]. Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN – 
Nhật Bản lần thứ 21 ghi rõ: “cùng thúc đẩy một khu vực Ấn Độ - Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở dựa trên các nguyên tắc về tính thống nhất, trung tâm, 
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minh bạch và thu nạp của ASEAN, hỗ trợ cho quá trình xây dựng Cộng đồng 
ASEAN” [MOFA, 2018b].  

Trong “Chiến lược Tokyo 2018 vì hợp tác Mekong – Nhật Bản” được thông 
qua tại Hội nghị Cấp cao Mekong – Nhật Bản lần thứ 10, định hướng hợp tác 
Mekong – Nhật Bản và Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở được xác 
định là những định hướng chính trong tương lai. Vị trí địa lý nối liền Ấn Độ Dương 
và Thái Bình Dương khiến Mekong trở thành khu vực được hưởng lợi ích trực tiếp 
từ việc hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở 
[MOFA, 2018c]. Vì vậy, về cơ bản Nhật Bản nhận được sự ủng hộ và hoan nghênh 
từ các nước khu vực Mekong trong việc thực thi chính sách hiện thực hóa khu vực 
Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nhằm góp phần vào hòa bình, ổn định 
và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Các dự án hợp tác Mekong – Nhật 
Bản có đóng góp cho việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và 
rộng mở, theo đó, cũng đã được cam kết triển khai. “Chiến lược Tokyo 2018 vì hợp 
tác Mekong – Nhật Bản” cũng đã công bố 03 trụ cột mới của hợp tác Mekong – 
Nhật Bản, bao gồm:  

- Kết nối tích cực và hiệu quả: kết nối cứng, kết nối mềm và kết nối công 
nghiệp  

- Xã hội mà con người làm trung tâm: phát triển nhân lực, chăm sóc sức khỏe, 
giáo dục, hợp tác pháp lý và tư pháp  

- Hiện thực hóa một Mekong xanh: giảm rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, 
quản lý nguồn nước, nền kinh tế tuần hoàn, bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn 
thủy hải sản [MOFA, 2018c].  

 Tháng 11/2019, Hội nghị Cấp cao Mekong – Nhật Bản lần thứ 11 đã diễn ra 
tại Bangkok, Thái Lan với sự đồng chủ trì của Thủ tướng Abe Shinzo và Thủ tướng 
Thái Lan, Prayuth Cha-o-cha. Trong Tuyên bố chung của Hội nghị, ngoài những 
nội dung đã đề ra trong Chiến lược Tokyo 2018 thì có 03 nội dung quan trọng cũng 
đã được nhấn mạnh để thúc đẩy quá trình hiện thực hóa là:  

- Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)  
- Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở  
- Kế hoạch tổng thể ACMECS [MOFA, 2019d].  
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Như vậy từ năm 2017 đến nay, trong các Hội nghị cấp cao Nhật Bản – 

ASEAN hay Mekong – Nhật Bản, bên cạnh các nội dung hợp tác truyền thống thì 

hợp tác vì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở luôn được 

xác định là nội dung, định hướng hợp tác quan trọng trong tương lai giữa hai bên. 

Có thể nói, mục tiêu chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong giai đoạn này là tiếp 

tục xác định tầm quan trọng chiến lược của ASEAN và chủ trương tăng cường ảnh 

hưởng và chi phối ASEAN để thực thi Chiến lược FOIP – một chiến lược được 

ngầm hiểu là để đối trọng với Sáng kiến Vành đai, Con đường (BRI) của Trung 

Quốc. Các hoạt động ngoại giao chính trị của Nhật Bản với ASEAN giai đoạn này 

vì thế cũng nhằm khẳng định vị trí trung tâm của ASEAN, khẳng định việc duy trì 

một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, ổn định, hòa bình và thịnh 

vượng là nguyện vọng, là lợi ích và cũng là trách nhiệm chung của các quốc gia 

trong khu vực.  

Tiểu kết 

 Trong hai thập kỷ đầu của thế kỉ XXI, Nhật Bản đã triển khai sức mạnh mềm 

thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa, các chính sách phát triển hợp tác kinh 

tế và ngoại giao giá trị của Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á. Nếu như trong 

giai đoạn 2001 - 2012, các hoạt động này đã thành công trong việc tạo ra các cơ sở 

và điều kiện thuận lợi cho Nhật Bản triển khai các mục tiêu chiến lược phát triển đất 

nước thì trong giai đoạn 2013 - 2021 hoạt động ngoại giao của Nhật Bản trên cả ba 

lĩnh vực đã vừa kế thừa thành quả trước, vừa phát huy mạnh mẽ hơn về cả quy mô 

và nội dung, qua đó giúp Nhật Bản khẳng định vai trò và vị trí trong khu vực. Đồng 

thời ở giai đoạn đầu, các chính sách đối ngoại, hợp tác của Nhật Bản được triển khai 

theo hướng một chiều, lấy Nhật Bản làm trung tâm còn ở giai đoạn sau Nhật Bản đã 

có sự điều chỉnh khi ưu tiên tính “cộng sinh”, coi trọng tính “đối đẳng” trong quan 

hệ với các nước Đông Nam Á. Đó cũng chính là điểm khác biệt lớn giữa hai giai 

đoạn này và cũng là cơ sở để tác giả chọn làm mốc phân tách trong quá trình triển 

khai sức mạnh mềm của Nhật Bản.    

Xét trong bối cảnh trong hai thập kỷ đầu thế kỉ XXI, cả Nhật Bản lẫn ASEAN 

đều đang đối mặt với nhiều thách thức cả bên trong và bên ngoài. Với Nhật Bản đó 
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là nền kinh tế quốc nội vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn và mối nguy cơ bị Trung 

Quốc tranh giành vai trò và ảnh hưởng tại Đông Nam Á. Với ASEAN, đó là những 

bất đồng nội bộ, những khoảng cách về trình độ phát triển và khả năng bị chi phối 

bởi các cường quốc. Do đó việc Nhật Bản và ASEAN tăng cường hợp tác đối thoại 

cả về kinh tế, văn hóa, chính trị vừa là nguyện vọng vừa là lợi ích chung của cả hai 

bên. Hoạt động ngoại giao văn hóa, chính trị, kinh tế của Nhật Bản với các quốc gia 

thành viên ASEAN trong giai đoạn này đã có những thuận lợi nhất định, góp phần 

tích cực trong quá trình triển khai và thúc đẩy sức mạnh mềm của Nhật Bản tại 

Đông Nam Á.  
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CHƯƠNG 4 

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ HÀM Ý  

CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM 

 

4.1. Một số đánh giá 

4.1.1. Kết quả và hạn chế của quá trình triển khai sức mạnh mềm của 

Nhật Bản tại Đông Nam Á 

4.1.1.1. Kết quả  

Gia tăng cảm tình, niềm tin của người dân Đông Nam Á 

Kết quả đạt được đầu tiên trong quá trình triển khai sức mạnh mềm của 

Nhật Bản tại Đông Nam Á là đã góp phần làm gia tăng cảm tình, xây dựng và 

củng cố niềm tin của người dân các nước ASEAN với Nhật Bản. Đây được xem 

là một thành tựu quan trọng của Nhật Bản bởi việc xóa bỏ những ác cảm chiến 

tranh của người dân trong một khu vực mà đa phần các quốc gia đều đã từng trải 

qua một thời gian dài bị xâm lược, bị bóc lột là điều hoàn toàn không đơn giản. 

Nói cách khác, từ việc xoa dịu được sự phẫn nộ của người dân về một quân phiệt 

Nhật tàn bạo, gỡ bỏ được những rào cản nghi ngại về thiện chí của Nhật Bản, 

khơi gợi được thiện cảm với Nhật Bản đến việc xây dựng được niềm tin vào 

Nhật Bản được xem là một nỗ lực lớn của chính phủ Nhật Bản trong quá trình 

tạo dựng nên hình ảnh một nước Nhật thân thiện, yêu chuộng hòa bình, có trách 

nhiệm với cộng đồng. Điều này được phản ánh cụ thể qua kết quả điều tra thăm 

dò dư luận đã được Bộ Ngoại giao Nhật Bản thực hiện lần lượt vào các năm 

2008, 2013, 2015, 2016, 2017 và 2019 với 10 nước thành viên ASEAN trừ năm 

2008 chỉ có 06 quốc gia gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái 

Lan và Việt Nam và năm 2013 có 07 quốc gia là Indonesia, Malaysia, 

Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Myanmar tham gia [MOFA, 

2020b].  

Nhìn nhận về mối quan hệ giữa nước mình và Nhật Bản, hầu hết người dân 
các nước ASEAN đều có những đánh giá rất tích cực khi trong các đợt khảo sát 
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từ năm 2008 đến năm 2019, tỉ lệ đánh giá tốt và rất tốt luôn ở mức 70 – 90%, 
trong lần khảo sát gần đây nhất là năm 2019 thì tỉ lệ này lên đến 93% chứng tỏ 
được sự phát triển rất khả quan trong mối quan hệ giữa các nước ASEAN và 
Nhật Bản (Bảng 4.1). Đồng thời, điều này cũng tỉ lệ thuận với mức độ tin tưởng 
của người dân các nước ASEAN vào Nhật Bản khi phần trăm đánh giá Nhật Bản 
là một quốc gia đáng tin cậy cũng luôn đạt mức 70 – 90%, riêng năm 2019 đạt 
93% (Bảng 4.2). Nếu như trong cuộc khảo sát lần đầu vào năm 2008, khi được 
hỏi về suy nghĩ về những hành động của Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới 
thứ hai, mặc dù trên 50% người dân cho rằng những gì Nhật Bản đã làm là rất 
xấu nhưng đó đã là chuyện trong quá khứ nhưng vẫn còn đến 12 – 27% người 
dân khẳng định sẽ không bao giờ quên những điều này. Do đó để thay đổi được 
cái nhìn và thu phục được con tim và khối óc của người dân ở khu vực này, có 
thể nói chính phủ Nhật Bản đã rất quyết tâm và thống nhất trong nỗ lực tái tạo 
niềm tin và xây dựng hình ảnh đất nước khi trải qua các đời Thủ tướng với nhiều 
đường lối, chính sách mới được ban hành nhưng ASEAN vẫn luôn là mục tiêu 
trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản.  

Bảng 4.1. Đánh giá về mối quan hệ giữa các nước ASEAN và Nhật Bản 

Đơn vị: % 

  Mức      

độ 

Năm 

Rất tốt Tốt 
Bình 

thường 

Không tốt 

lắm 

Hoàn toàn 

không tốt 

Không 

biết 

2008 50 46 0 3 0 1 

2013 52 43 0 2 1 2 

2015 34 41 15 4 2 4 

2016 42 47 0 6 2 3 

2017 48 39 0 8 2 3 

2019 48 45 0 2 0 5 

[Nguồn: Tổng hợp khảo sát của Bộ Ngoại giao Nhật Bản] 
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Bảng 4.2. Đánh giá Nhật Bản là một quốc gia đáng tin cậy 

Đơn vị: % 

       Mức 

độ 

Năm 

Rất 

đáng 

tin 

Đáng 

tin 

Bình 

thường 

Không 

đáng tin 

Hoàn toàn 

không đáng 

tin 

Không 

biết 

2008 44 49 0 4 0 3 

2013 57 34 0 2 0 7 

2015 30 43 16 5 1 5 

2016 44 47 0 4 1 4 

2017 47 36 0 9 4 4 

2019 41 52 0 2 0 5 

[Nguồn: Tổng hợp khảo sát của Bộ Ngoại giao Nhật Bản] 

Kết quả khảo sát của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho thấy trong 06 lần khảo 

sát trong các năm từ 2008 đến năm 2019 thì Nhật Bản luôn đứng thứ nhất hoặc thứ 

hai trong danh sách 05 đối tác quan trọng nhất đối với các nước ASEAN. Ngoài 

Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên góp mặt trong danh sách này thì còn 

có Úc và Anh chia nhau vị trí thứ tư và năm (Bảng 4.3). Điều này càng khẳng định 

thêm sức ảnh hưởng của Nhật Bản đối với các nước ASEAN khi cùng với sự gia 

tăng về niềm tin và thiện cảm, người dân các nước ASEAN cũng đã thừa nhận vai 

trò quan trọng của Nhật Bản đối với sự phát triển của đất nước mình, đặc biệt là 

trong lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh đó, sự đánh giá về vai trò và tầm ảnh hưởng của 

Nhật Bản của người dân các nước ASEAN cũng đã có những thay đổi đáng kể trong 

các lần khảo sát khi ngoài kinh tế, Nhật Bản cũng đã dần được khẳng định là đang 

có vai trò ngày càng lớn đối với sự phát triển của cộng đồng quốc tế, trong việc gìn 

giữ hòa bình, ổn định cũng như giải quyết các vấn đề toàn cầu (Phụ lục 1). Điều này 

cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng và mục tiêu phát triển chiến lược của Nhật 

Bản khi chính phủ quốc gia này ngày càng quan tâm và chú trọng đến việc tăng 

cường vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của Nhật Bản trong cộng đồng khu vực và quốc tế, 

hướng tới những giá trị chung, có tính phổ quát và toàn cầu, nhấn mạnh sự phát 
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triển bền vững mà trong đó Nhật Bản cam kết sẽ luôn cống hiến và nỗ lực để cùng 

giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thế giới, từ đó xây dựng hình ảnh một 

Nhật Bản mạnh về kinh tế, vững về chính trị và hòa hợp, sáng tạo về văn hóa.     

Bảng 4.3. Top 05 đối tác quan trọng nhất đối với ASEAN  

Đơn vị: % 

       Năm 

Nước 
2008 2013 2015 2016 2017 2019 

Nhật Bản 28 65 52 60 58 57 

Trung Quốc 30 48 50 60 54 59 

Mỹ 23 47 46 42 44 40 

Hàn Quốc 4 37 26 26 25 28 

           Úc 

Anh 

4 30 24 23 - - 

- - - 23 23 22 

[Nguồn: Tổng hợp khảo sát của Bộ Ngoại giao Nhật Bản] 

Trong quá trình triển khai và tăng cường sức mạnh mềm của Nhật Bản tại 

Đông Nam Á, có thể thấy bên cạnh sự phát triển của kinh tế và khoa học kỹ thuật 

thì hầu hết người dân các nước Đông Nam Á đều có ấn tượng mạnh mẽ với phong 

cảnh thiên nhiên, phong tục truyền thống, các giá trị văn hóa đặc biệt là văn hóa đại 

chúng cũng như tinh thần yêu chuộng hòa bình của Nhật Bản. Kết quả điều tra cho 

thấy đây luôn là những tiêu chí chiếm tỷ lệ cao nhất khi khảo sát người dân các 

nước ASEAN về những ấn tượng của họ đối với Nhật Bản (Phụ lục 2).  

Có thể nói chính nhờ vào những nỗ lực của chính phủ Nhật Bản trong việc 

tăng cường hợp tác, hỗ trợ, giao lưu, trao đổi trên nhiều lĩnh vực với các nước 

ASEAN trong thời gian qua đã góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy sự quan tâm, yêu 

thích của người dân khu vực đối với Nhật Bản. Nói cách khác, thông qua quá trình 

triển khai và thúc đẩy sức mạnh mềm của Nhật Bản, các giá trị văn hóa của Nhật 

Bản đã được quảng bá, phổ biến qua nhiều kênh và hình thức khác nhau, đẩy mạnh 

nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm từ đó gia tăng cảm tình của người dân trong khu vực 

đối với văn hóa Nhật Bản nói riêng và nước Nhật nói chung. Bên cạnh đó, những 
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đóng góp và tham gia tích cực của Nhật Bản trong các vấn đề chung của khu vực và 

thế giới cũng đã củng cố hơn nữa niềm tin của các quốc gia ASEAN đối với vị trí 

và vai trò của Nhật Bản, gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho Nhật Bản thực thi các 

chính sách, chiến lược phát triển quốc gia một cách toàn diện. Chính vì vậy ngay cả 

khi Nhật Bản có những động thái đầu tư nhiều hơn cho quân sự và củng cố Lực 

lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF), đặc biệt là trong giai đoạn nhiệm kỳ thứ hai của 

Thủ tướng Abe Shinzo trở đi, thì người dân các nước ASEAN vẫn tin tưởng đánh 

giá Nhật Bản là một quốc gia yêu chuộng hòa bình và Lực lượng phòng vệ Nhật 

Bản (JSDF) nên tiếp tục đóng vai trò tích cực hơn nữa trong việc xử lý thảm họa, 

thiên tai, bảo đảm an toàn, ổn định và phồn vinh của khu vực Đông Nam Á. Thống 

kê kết quả khảo sát trong các năm 2015, 2016, 2017, 2019 cho thấy tỷ lệ đánh giá 

Nhật Bản là quốc gia yêu chuộng hòa bình trong hơn 70 năm qua kể từ sau Chiến 

tranh Thế giới thứ hai lần lượt là 82%, 88%, 85% và 90%; còn tỷ lệ ủng hộ Lực 

lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) nên tiếp tục đóng vai trò tích cực hơn ở Đông 

Nam Á lần lượt là 81%, 77%, 76%, 86% (Biểu đồ 4.1).  

Biểu đồ 4.1. Tỷ lệ đánh giá Nhật Bản và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản 

Đơn vị: % 

 
[Nguồn: Tổng hợp khảo sát của Bộ Ngoại giao Nhật Bản] 

Như vậy có thể thấy cho đến nay chính phủ Nhật Bản đã đạt được những 
thành tựu đáng kể trong quá trình xây dựng hình ảnh Nhật Bản là một quốc gia yêu 
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chuộng hòa bình, nỗ lực vì cộng đồng quốc tế. Dựa trên tinh thần đó, các hoạt động 
kinh tế, văn hóa, chính trị của Nhật Bản vì vậy luôn có giá trị và thông điệp nhân 
văn nhất định, qua đó ngày càng gia tăng được cảm tình, niềm tin và sự ủng hộ của 
người dân các nước ASEAN đối với Nhật Bản.  

Nâng cao tầm ảnh hưởng chính trị của Nhật Bản 
Kết quả lớn thứ hai mà Nhật Bản đã đạt được trong quá trình triển khai sức 

mạnh mềm tại Đông Nam Á trong hai thập kỷ đầu thế kỉ XXI là nâng tầm ảnh 
hưởng chính trị của Nhật Bản. Trong thế kỉ XX, đặc biệt là giai đoạn sau Chiến 
tranh Thế giới thứ hai, Nhật Bản chủ yếu tập trung khôi phục và phát triển kinh tế 
nhằm đưa đất nước vượt qua giai đoạn kiệt quệ sau những tổn thất, thiệt hại do 
chiến tranh gây ra; ổn định trật tự xã hội, từng bước tái tạo lại các nguồn lực quốc 
gia. Chính vì vậy, trong thời gian này Nhật Bản có phần thu mình và hạn chế can 
thiệp vào các vấn đề an ninh chính trị trong khu vực và trên thế giới, vị thế và ảnh 
hưởng chính trị của Nhật Bản vì thế đã không được đánh giá cao. Hình ảnh Nhật 
Bản trong mắt cộng đồng quốc tế trong giai đoạn này là một gã khổng lồ về kinh tế, 
khoa học kĩ thuật nhưng lại là một chàng tí hon về chính trị và bị động, phụ thuộc 
vào Mỹ trong các vấn đề quan hệ quốc tế.  

Tuy nhiên, từ những năm cuối thế kỉ XX và đặc biệt là bắt đầu những năm đầu 
thế kỉ XXI, khi tình hình chính trị thế giới ngày càng trở nên phức tạp và sự trỗi dậy 
của Trung Quốc đang ngày càng đe dọa lợi ích quốc gia của Nhật Bản thì chính phủ 
Nhật Bản đã ngày càng nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của việc nâng tầm ảnh 
hưởng chính trị trong khu vực bởi điều này không những tác động đến vị thế quốc 
gia mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội… Vì vậy, bước sang 
thế kỉ XXI, Nhật Bản đã có những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại cũng như 
mục tiêu trong chiến lược phát triển nhằm vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế vừa mở 
rộng tầm ảnh hưởng chính trị trong khu vực và trên thế giới. Hoạt động ngoại giao 
chính trị của Nhật Bản trong giai đoạn này được chú trọng hơn, đặc biệt là với khu 
vực Đông Nam Á. Thông qua các hoạt động, sự kiện chính trị, chính phủ Nhật Bản 
đã khéo léo kết hợp với các hoạt động giao lưu – trao đổi văn hóa, nghệ thuật… 
nhằm tạo ra các hiệu ứng tích cực đối với các nước trong khu vực. Chính nhờ hiệu 
quả của các hoạt động này mà Nhật Bản đã vừa khẳng định được vị thế vừa gia tăng 
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được ảnh hưởng của mình trong và ngoài khu vực.  
Từ năm 2005, Hiệp hội Phát thanh Anh Quốc (BBC) đã phối hợp cùng Tổ 

chức Nghiên cứu điều tra xã hội Globe Scan, Chương trình Thái độ Chính sách 

Quốc tế (PIPA) và các hãng thông tấn nhiều quốc gia để tiến hành điều tra dư luận 

thế giới nhằm đánh giá các ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các quốc gia trải đều 

trên các châu lục [BBC World Service Poll, 2020]. Theo kết quả khảo sát của BBC 

World Service, từ năm 2006 đến năm 2017, chỉ số ảnh hưởng tích cực của Nhật Bản 

đã duy trì khá ổn định, góp phần giúp Nhật Bản luôn nằm trong top 05 quốc gia có 

ảnh hưởng tích cực nhất trên thế giới (Bảng 4.4, 4.5). Thống kê cũng cho thấy hầu 

hết các quốc gia Đông Nam Á tham gia vào khảo sát như Indonesia, Philippines, 

Thái Lan… đều đánh giá rất cao ảnh hưởng tích cực của Nhật Bản.  

Bảng 4.4. Thống kê chỉ số ảnh hưởng của Nhật Bản (2006 – 2017) 

Đơn vị: % 

Năm 
06 - 

07 

07 - 

08 

08 - 

09 

09 - 

10 

10 – 

11 

11 - 

12 

12 – 

13 

13 - 

14 

14 – 

15 

16 - 

17 

Tích cực 31 56 56 56 53 57 58 51 48 56 

Tiêu cực 21 20 23 21 21 21 21 27 29 24 

[Nguồn: Tác giả tổng hợp kết quả khảo sát của BBC World Service] 

Bảng 4.5. Xếp hạng chỉ số ảnh hưởng tích cực của Nhật Bản (2006 – 2017) 

Năm 
06 - 

07 

07 - 

08 

08 - 

09 

09 - 

10 

10 - 

11 

11 - 

12 

12 – 

13 

13 - 

14 

14 – 

15 

16 - 

17 

Vị trí 2 3 2 2 4 1 1 4 5 3 

[Nguồn: Tác giả tổng hợp kết quả khảo sát của BBC World Service] 

Lý giải về việc Nhật Bản được đánh giá có ảnh hưởng tích cực trong mắt cộng 
đồng quốc tế thì một trong những lý do chính đó là kết quả của hiệu ứng dây chuyền 
khi văn hóa đại chúng của Nhật Bản được phổ biến và yêu thích trên phạm vi toàn 
cầu. Chính sự phổ biến của manga, anime, thời trang, âm nhạc... Nhật Bản đã góp 
phần quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, tinh thần yêu chuộng hòa bình, gần gũi 
với thiên nhiên… của Nhật Bản, qua đó tạo nên những ấn tượng tốt đẹp đối với 
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cộng đồng quốc tế. Hơn nữa, những nỗ lực của chính phủ Nhật Bản trong việc giải 
quyết các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là việc quản lý, ứng phó và xử lý thảm họa, thiên 
tai, các vấn đề môi trường cũng như vai trò tích cực của Nhật Bản trong các hoạt 
động nhằm duy trì an ninh trật tự, ổn định trong khu vực cũng đã tác động đến đánh 
giá của cộng đồng quốc tế về ảnh hưởng của Nhật Bản.  

Bên cạnh đó, vị thế và tầm ảnh hưởng chính trị của Nhật Bản cũng đã được 
thể hiện qua thực tế vị trí xếp hạng các cường quốc sức mạnh mềm qua kết quả điều 
tra của công ty PR Porland kết hợp với Trung tâm USC về ngoại giao công chúng. 
Theo đó, kể từ năm 2015, hằng năm công ty này đã công bố bản báo cáo thường 
niên The Soft Power 30 - xếp hạng top 30 quốc gia có sức mạnh mềm trên thế giới 
[The Soft Power 30, 2020]. Báo cáo này được dựa trên kết quả điều tra dư luận tại 
25 quốc gia trên thế giới dựa trên hai tiêu chí là chỉ số khách quan (70%) và chủ 
quan (30%), trong đó chỉ số chủ quan bao gồm quản lý nhà nước, môi trường kinh 
doanh, giáo dục, văn hóa, sự tham gia của chính phủ trong việc giải quyết các vấn 
đề toàn cầu; còn chỉ số khách quan bao gồm độ nổi tiếng của các món ăn truyền 
thống, sự phổ biến của các sản phẩm công nghệ và hàng xa xỉ được sản xuất trong 
nước, môi trường tiện nghi, mức độ thân thiện của người dân, nền văn hóa, chính 
sách đối ngoại của quốc gia đó.  

Dựa trên kết quả của báo cáo The Soft Power 30, từ năm 2015 đến năm 2019, 
Nhật Bản là quốc gia châu Á duy nhất lọt vào top 10 cường quốc sức mạnh mềm 
trên thế giới. Trong khi đó vị trí cao nhất mà Hàn Quốc và Trung Quốc đạt được 
trong bảng xếp hạng này lần lượt là 19 và 25. Riêng năm 2018, Nhật Bản cũng là 
quốc gia châu Á đầu tiên và duy nhất nằm trong top 05 cường quốc sức mạnh mềm 
thế giới. Tuy đến năm 2019, Nhật Bản đã bị tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 8 nhưng Nhật 
Bản vẫn là quốc gia châu Á xếp hạng cao nhất và cũng là quốc gia châu Á duy nhất 
trong top 10 (Bảng 4.6). Một trong những lý do dẫn đến sự tụt hạng này là do sự sụt 
giảm trong tỉ lệ bình chọn quốc tế, liên quan đến vấn đề phân biệt giới tính và bất 
bình đẳng giới ở Nhật Bản. Vì vậy, hành động lựa chọn nữ Bộ trưởng phụ trách trao 
quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới - Seiko Hashimoto làm Trưởng ban tổ chức 
Olympic và Paralympic Tokyo đã chứng minh nỗ lực cải thiện yếu điểm này của 
chính phủ Nhật Bản.  
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Bảng 4.6. Xếp hạng top 10 quốc gia có quyền lực mềm trên thế giới 
(2015 – 2019) 

               Năm 
Xếp hạng  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Anh Hoa Kỳ Pháp Anh Pháp 
2 Đức Anh Anh Pháp Anh 
3 Hoa Kỳ Đức Hoa Kỳ Đức Đức 
4 Pháp Canada Đức Hoa Kỳ Thụy Điển 

5 Canada Pháp Canada Nhật Hoa Kỳ 
6 Úc Úc Nhật Canada Thụy Sĩ 
7 Thụy Sĩ Nhật Thụy Sĩ Thụy Sĩ Canada 

8 Nhật Thụy Sĩ Úc Thụy Điển Nhật 
9 Thụy Điển Thụy Điển Thụy Điển Hà Lan Úc 

10 Hà Lan Hà Lan Hà Lan Úc Hà Lan 

[Nguồn: Tổng hợp từ The Soft Power 30, 2020] 
Như vậy, việc Nhật Bản liên tục nằm trong top 10 cường quốc quyền lực mềm 

thế giới đã chứng minh hiệu quả của quá trình triển khai quyền lực mềm của Nhật 
Bản trong giai đoạn này. Đồng thời, kết quả này cũng phản ánh mức độ phổ biến và 
ảnh hưởng của Nhật Bản khi phạm vi đánh giá của các chỉ số thuộc hai tiêu chí chủ 
quan và khách quan là rất rộng, bao quát từ văn hóa, giáo dục, môi trường, kinh tế 
đến khoa học công nghệ, chính trị. Nói cách khác, vai trò và vị thế của Nhật Bản 
giờ đây đã được củng cố và nâng cao một cách toàn diện, ảnh hưởng chính trị của 
Nhật Bản, vì thế, cũng đã ngày càng được mở rộng và thừa nhận.  

Ngoài ra, trong quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông 
Nam Á, vị thế và ảnh hưởng chính trị của Nhật Bản cũng đã được thể hiện qua 
việc Nhật Bản luôn được tín nhiệm trong vai trò duy trì và ổn định an ninh, trật tự 
trong khu vực, nhất là trong vấn đề Biển Đông. Đặc biệt là từ sau khi tái đắc cử 
nhiệm kỳ thứ hai (12/2012), Thủ tướng Abe Shinzo cùng với chính sách “hòa bình 
tích cực” đã giúp Nhật Bản phát huy tối đa vai trò của mình trong các vấn đề an 
ninh chính trị trong khu vực cũng như trên thế giới. Vai trò này của Nhật Bản càng 
được thể hiện rõ nét hơn khi trong Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và 
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Rộng mở (FOIP) của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Nhật Bản cùng với 
Ấn Độ, Úc, Mỹ được xác định là bốn nhân tố chính. Trong cuộc điều tra năm 2019 
của Bộ Ngoại giao Nhật Bản khảo sát 3,000 người dân trong độ tuổi từ 18 đến 59 
tuổi ở 10 nước ASEAN, khi được hỏi quốc gia nào sẽ đóng vai trò chủ chốt ở khu 
vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, 36% đã chọn Nhật Bản, cao hơn Trung 
Quốc (31%) và Hoa Kỳ (25%) [MOFA, 2019]. Điều này cho thấy Nhật Bản đang 
thực hiện rất tốt vai trò dẫn dắt trong khu vực cũng như kiềm chế được sự bành 
trướng của Trung Quốc trong bối cảnh Hoa Kỳ đang có những điều chỉnh trong 
chính sách đối với châu Á của chính quyền Tổng thống Donald Trump.  

Góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng  
Kết quả cuối cùng và cũng là một trong những mục tiêu của chiến lược tăng 

cường sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á đó chính là góp phần thúc đẩy 
nền kinh tế quốc gia tăng trưởng mà trong đó công nghiệp nội dung là chủ lực. Nói 
cách khác, sự phát triển của ngành công nghiệp phim (hoạt hình, điện ảnh) và 
truyền hình, truyện tranh, âm nhạc… đã kích thích nền kinh tế quốc nội phát triển 
thông qua hoạt động sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm văn hóa đại chúng; đóng 
góp một tỷ lệ nhất định trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP); gia tăng tỉ lệ lao động 
có việc làm trong nước tức gián tiếp làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tác động tích cực 
đến sự phát triển của ngành công nghiệp du lịch… 

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (The World Bank), trong thập kỷ đầu 

của thế kỉ XXI, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh nhưng chưa thật sự ổn định. Mặc 

dù đã có giai đoạn tăng trưởng mạnh, tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt đến 2.2% (2004) 

nhưng sau đó, do ảnh hưởng của đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008 - 2009), 

kinh tế Nhật Bản bị tổn thất nghiêm trọng, tỉ lệ tăng trưởng GDP của Nhật đã giảm 

mạnh, đỉnh điểm xuống tới -5,4% (2009). Trong thập kỷ thứ hai, đặc biệt là từ cuối 

năm 2012, cùng với sự quyết liệt và táo bạo trong các chính sách thúc đẩy kinh tế 

Abenomics cũng như các chiến lược đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa, 

tăng cường phát triển ngành công nghiệp nội dung của chính quyền Thủ tướng Abe, 

phần trăm tăng trưởng GDP hằng năm của Nhật Bản tuy không thật cao nhưng đã 

đạt được sự ổn định nhất định, dao động trong mức 0.4% – 1.9% hằng năm (Biểu 
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đồ 4.2). Điều này cũng được phản ánh rõ nét qua thực tế thống kê tỷ lệ thất nghiệp 

của Nhật Bản trong hai giai đoạn này. Nếu như ở giai đoạn đầu, tỷ lệ thất nghiệp ở 

Nhật Bản vẫn ở mức cao, dao động từ 4% đến 5.4% thì ở giai đoạn từ năm 2012 trở 

đi, tỷ lệ thất nghiệp giảm đều hằng năm từ 4.3% (2012) xuống còn 2.3% (2019) 

(Biểu đồ 4.3).  

Biểu đồ 4.2. Phần trăm tăng trưởng GDP của Nhật Bản (2001 - 2019) 

Đơn vị: % 

 
[Nguồn: The World Bank, 2020a] 

Biểu đồ 4.3. Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản (2001 – 2019) 

Đơn vị: % 

 
[Nguồn: The World Bank, 2020b] 

Tổng hợp báo cáo thường niên ngành công nghiệp phim và truyền hình Nhật 
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Bản của Viện Nghiên cứu Mitsubishi cho thấy, từ năm 2011 đến năm 2018, tổng giá 
trị sản xuất (Total Gross Output – TGO) của ngành này tăng từ 11,664 tỷ Yên 
(145,9 tỷ USD) lên 13,705 tỷ Yên (171,4 tỷ USD); tổng giá trị gia tăng (Total Value 
Added – TVA) tăng từ 5,770 tỷ Yên (72,2 tỷ USD) lên 6,853 tỷ Yên (85,8 tỷ USD), 
qua đó tăng tỷ lệ đóng góp của TVA cho GDP từ 1.23% lên 1.25%; thu nhập lao 
động tăng từ 2,654 tỷ Yên (331,9 tỷ USD) lên 3,141 tỷ Yên (392,8 tỷ USD); tổng số 
vị trị lao động tăng từ 264,707 vị trí lên  520,839 vị trí (Bảng 4.7).   

Bảng 4.7. Thống kê đóng góp kinh tế của ngành công nghiệp phim và truyền 

hình Nhật Bản (2011 – 2018) 

Đơn vị: tỷ Yên 

Năm 

Tổng giá trị 

sản xuất 

(TGO) 

Tổng giá trị gia tăng 

(TVA) Thu nhập lao 

động 

Tổng số lao 

động (vị 

trí) TVA 
Tỉ lệ 

TVA/GDP (%) 

2011 11,664 5,770 1.23 2,654 264,707 

2014 11,352 5,577 1.15 2,571 381,368 

2018 13,705 6,853 1.25 3,141 520,839 

[Nguồn: Motion Picture Association, 2020] 

Đặc biệt đối với thị trường quốc tế thì doanh thu của các chương trình truyền 

hình Nhật Bản ở nước ngoài cũng đã tăng trưởng rất tích cực trong những năm qua. 

Theo Báo cáo của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC), tổng doanh thu từ 

việc bán nội dung phát sóng ở nước ngoài của Nhật Bản đã tăng từ 8,2 tỷ Yên 

(2004) lên 44,45 tỷ Yên (2017) (Phụ lục 3), chỉ riêng giai đoạn 2009 – 2011 có sự 

sụt giảm nhẹ do ảnh hưởng của đợt khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng sau đó đã 

tăng mạnh mẽ trở lại từ năm 2012 một phần nhờ vào hàng loạt những chính sách 

thúc đẩy phát triển công nghiệp nội dung của chính quyền Thủ tướng Abe Shinzo. 

Báo cáo cũng đã phân tích trong tổng doanh thu phát sóng nội dung ở nước ngoài, 

phim hoạt hình anime luôn chiếm 70 – 80% và châu Á luôn là một trong các thị 

trường chính ở nước ngoài cho nội dung phát sóng của Nhật Bản, chiếm 50 – 60%.  
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Có thể thấy đối với ngành công nghiệp phim thì sự yêu thích và phổ biến của 

phim hoạt hình anime ở cả trong và ngoài nước Nhật đã góp phần rất lớn vào sự phát 

triển của ngành công nghiệp hoạt hình nói riêng và ngành công nghiệp phim nói chung 

của Nhật Bản. Điều này được thể hiện qua thực tế trong các bộ phim được yêu thích 

nhất tại các phòng vé thì phim hoạt hình luôn chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ thuận với phần trăm 

doanh thu đóng góp. Năm 2018, trong số 31 bộ phim hàng đầu được yêu thích nhất của 

Nhật Bản có doanh thu phòng vé đạt 79,02 tỷ Yên thì có đến 09 phim hoạt hình với 

tổng doanh thu là 28,83 tỷ Yên, chiếm 36% tổng doanh thu. Theo tổng hợp các báo cáo 

thường niên ngành công nghiệp hoạt hình của Hiệp hội hoạt hình Nhật Bản (AJA), từ 

2002 đến 2018, tổng doanh thu của ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản đã tăng từ 

1,096 nghìn tỷ Yên lên 2,181 nghìn tỷ Yên, trong đó doanh thu ở nước ngoài đã tăng từ 

439 tỷ Yên lên 1,009 tỷ Yên, đặc biệt tăng mạnh từ năm 2015 đến nay (Biểu đồ 4.4).  

Biểu đồ 4.4. Doanh thu của ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản  

(2002 – 2018) 

Đơn vị: nghìn tỷ Yên 

 
[Nguồn: Tổng hợp báo cáo ngành công nghiệp hoạt hình, AJA] 

Bên cạnh đó, sự phát triển của ngành công nghiệp phim và truyền hình Nhật Bản 

ở nước ngoài đã có tác động rất tích cực đến sự tăng trưởng của ngành công nghiệp du 

lịch của quốc gia này. Các chương trình truyền hình về văn hóa, lối sống của Nhật Bản, 

các bộ phim hoạt hình với những cảnh quay ấn tượng về phong cảnh thiên nhiên ở các 
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thành phố địa phương tại Nhật Bản đã tạo hiệu ứng rất tốt trong việc thu hút khán giả 

trong nước đi du lịch quốc nội cũng như khán giả ở nước ngoài đến tham quan và tìm 

hiểu về Nhật Bản.  

Theo thống kê của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), từ năm 2001 đến 

năm 2019, số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản đã tăng từ 4,771,555 lên 

31,882,049 người (Phụ lục 4), trong đó trong top 10 quốc gia có lượng du khách đến 

Nhật Bản đông nhất thì có đến 04 quốc gia Đông Nam Á, chứng tỏ sức hút của Nhật 

Bản đối với khu vực này là rất lớn [JNTO, 2020]. Thống kê của CEIC Data năm 2019 

cho thấy doanh thu của ngành công nghiệp du lịch Nhật Bản cũng đã tăng từ 5,394 

triệu USD (2001) lên 45,276 triệu USD (2018) (Biểu đồ 4.5), trong đó doanh thu từ 

khách nước ngoài luôn chiếm một tỷ lệ cao. Theo số liệu mới nhất trong thống kê thì 

năm 2018, doanh thu từ du khách nước ngoài đạt 41,996 triệu USD, chiếm đến 92.8% 

tổng doanh thu của ngành công nghiệp du lịch Nhật Bản [CEIC Data, 2019].  

Biểu đồ 4.5. Doanh thu ngành du lịch Nhật Bản (2001 – 2018) 

Đơn vị: triệu USD 

 
[Nguồn: CEIC Data, 2019] 

 Một điểm đặc biệt trong hiệu ứng từ việc được yêu thích và quảng bá của 

phim truyền hình, phim hoạt hình anime đối với ngành du lịch Nhật Bản chính là sự 

ra đời và phát triển của các loại hình du lịch anime. Đây là hình thức du lịch tham 

quan các cảnh có trong phim mà trong thuật ngữ của giới trẻ là “hành hương” (đến 
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thăm các “thánh địa” của người hâm mộ). Chính việc sử dụng các địa điểm thực tế 

tại các địa phương ở Nhật Bản để làm bối cảnh cho các bộ phim hoạt hình anime 

với những cảnh quay ấn tượng, đẹp mắt, độc đáo đã tạo nên động lực khiến cho các 

khán giả hâm mộ các bộ phim này trở thành một lượng du khách lớn. Hầu hết các 

khan giả này đều mong muốn được đến thăm Nhật Bản nói chung và các địa điểm 

này nói riêng sau khi xem phim xong.  

Nắm bắt được nhu cầu này của khách du lịch, hàng loạt các dự án kinh doanh 

liên quan đến loại hình du lịch này đã được chính phủ Nhật Bản và chính quyền các 

địa phương tích cực đẩy mạnh và mở rộng. Năm 2016, Hiệp hội Du lịch Anime 

(ATA) cũng đã được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ cho loại hình du lịch đặc thù 

này phát triển thông qua việc quảng bá các bộ phim hoạt hình mới ăn khách, giới 

thiệu/bình chọn các điểm tham quan thực tế có trong các bộ phim hoạt hình, tổ chức 

các tour du lịch đến các địa điểm này… Từ lúc được thành lập đến nay, Hiệp hội đã 

thu hút được sự chú ý, quan tâm rất lớn của cả khách du lịch trong nước cũng như 

khách nước ngoài khi trong các cuộc khảo sát của Hiệp hội để bình chọn các điểm 

đến được yêu thích nhất trong các bộ phim hoạt hình thì tỷ lệ khách nước ngoài 

tham gia bình chọn lên đến 75% (2019) trong đó chủ yếu đến từ Đài Loan, Trung 

Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc và Thái Lan [ATA, 2019].  

Đặc biệt một trong những hoạt động nổi bật của Hiệp hội tại Thái Lan là dự án 

hợp tác giữa nhóm nhạc pop Nhật Bản BNK48 và các đài truyền hình Thái Lan để 

giới thiệu các địa điểm yêu thích cũng như các sản phẩm liên quan đến các bộ phim 

hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản. Các hoạt động của loại hình du lịch anime mới 

mẻ và thú vị này đã không những đóng góp lợi ích kinh tế cho ngành du lịch Nhật 

Bản nói riêng và kinh tế Nhật Bản nói chung thông qua các hoạt động đi lại, lưu trú, 

ăn uống, mua sắm của du khách mà còn góp phần quảng bá một cách sống động và 

hiệu quả về văn hóa, cuộc sống, con người Nhật Bản.  

Theo các báo cáo thống kê của Viện nghiên cứu Mitsubishi, lợi nhuận kinh tế 

mà loại hình du lịch này đem lại cho các địa phương ở Nhật Bản là rất đáng kể, tạo 

thành một nguồn thu khả quan góp phần phát triển cả kinh tế lẫn văn hóa –xã hội ở 

các địa phương này (Bảng 4.8).  
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Bảng 4.8. Tác động kinh tế của ngành công nghiệp phim và truyền hình Nhật 

Bản đến ngành du lịch tại các địa phương  

 

Tên phim/Năm Khu vực 

Lợi nhuận kinh tế (tỷ Yên) 

Tổng 

nguồn 

thu 

Doanh thu từ 

tiêu dùng của 

du khách 

Phim hoạt hình  

Núi Bizan/2007 Thành phố Tokushima/ Tỉnh 

Tokushima 
2,4 1,8 

Lâu đài nổi/2012 Thành phố Ikuta/Tỉnh 

Saitama 
3,79 1,42 

Chú mèo đi lạc/2016 Thành phố Gifu/Tỉnh Gifu 

25,3 16,27 
Tên cậu là gì/2016 Thành phố Hida/Tỉnh Gifu 

Dáng hình thanh 

âm/2016 

Thành phố Oogaki/Tỉnh 

Giffu 

Phim truyền hình 

Ngôi sao may 

mắn/2007 

Thành phố kuki/Tỉnh Saitama 
3,14 2,04 

Chuyện về 

Ryoma/2010 

Tỉnh Kochi 53,5 34,2 

Tỉnh Nagasaki 18,2 10,4 

Nữ xạ thủ của 

Aizu/2011 

Khu vực Aizu/Tỉnh 

Fukushima 
21,5 8,18 

Nữ thợ lặn/2013 Thành phố Kuji/Tỉnh Iwate 3,3 2,1 

Thiên đường bánh 

ngọt/ 2015 

Thành phố Wajima/Tỉnh 

Ishikawa 
6,6 4,24 

Segodon/2018 Tỉnh Kagoshima 25,8 16,8 

Bầu trời mùa hè/2019 Khu vực Hokkaido Tokachi 9,5 6,3 

[Nguồn: Tổng hợp Báo cáo thường niên của Viện nghiên cứu Mitsubishi] 



 

172 

Có thể nói bên cạnh sự phát triển của các ngành công nghiệp vốn là mũi nhọn 

của Nhật Bản như sản xuất ô tô, đồ gia dụng, hàng điện tử, công nghệ… thì công 

nghiệp nội dung cũng đã có những đóng góp rất đáng kể, góp phần khôi phục và 

đẩy mạnh nền kinh tế Nhật Bản. Sự tăng cường quảng bá ở nước ngoài là rất quan 

trọng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp nội dung. Chính vì vậy các 

chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này bằng cách kết hợp nhu cầu, thị hiếu 

và nguồn lực của các thị trường tại các quốc gia khác nhau nhằm sản xuất ra các 

chương trình truyền hình, các bộ phim… hiện nay đang được chính phủ Nhật Bản 

và các nước ASEAN quan tâm và thúc đẩy. Các hoạt động này cũng chính là một 

phần trong kế hoạch triển khai Chiến lược Cool Japan (Cool Japan Strategy) và 

Chiến lược Đến thăm Nhật Bản (Visit Japan Strategy) của chính phủ Nhật Bản 

nhằm phát triển thị trường quốc tế và trao đổi văn hóa, phát triển các nền kinh tế địa 

phương tại Nhật Bản. Do đó các chương trình hợp tác quốc tế này đã không những 

góp phần thúc đẩy kinh tế Nhật Bản phát triển mà còn tăng cường phổ biến văn hóa 

đại chúng của Nhật Bản tại Đông Nam Á.    

Tóm lại, quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á đã 

đạt được những kết quả rất khả quan khi gia tăng cảm tình, củng cố niềm tin của các 

nước trong khu vực đối với Nhật Bản; nâng cao được vị thế và tầm ảnh hưởng 

chính trị của Nhật Bản trong khu vực cũng như góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy 

nền kinh tế của Nhật Bản phát triển. Những thành tựu này chính là kết quả chứng 

minh những nỗ lực điều chỉnh chiến lược phát triển của Nhật Bản với sự ưu tiên chú 

trọng đến phát triển sức mạnh mềm chủ yếu thông qua các chính sách ngoại giao 

văn hóa và ngoại giao kinh tế từ đó tạo điều kiện cho ngoại giao chính trị phát triển. 

Đặc biệt trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Abe Shinzo với những cải cách mạnh mẽ và 

toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế với chính sách Abenomics, văn hóa với 

chiến lược Cool Japan đến chính trị với chính sách hòa bình tích cực; Nhật Bản 

đang ngày càng trở thành một đối tác chiến lược quan trọng và ảnh hưởng lớn đối 

với các quốc gia ASEAN đồng thời là một nhân tố có vai trò quyết định trong việc 

ổn định trật tự, duy trì tự do, hòa bình và phồn vinh trong khu vực.    
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4.1.1.2. Hạn chế  

Sự thiếu hài hòa trong hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế của Nhật Bản  

Điểm hạn chế đầu tiên của Nhật Bản trong quá trình triển khai sức mạnh mềm 

tại Đông Nam Á là việc cân bằng giữa tính chất “cứng” và “mềm” trong các hoạt 

động ngoại giao chính trị, kinh tế với các nước ASEAN. Về bản chất, các hoạt động 

này thường được nhìn nhận là những yếu tố tạo nên sức mạnh cứng bởi hoạt động 

chính trị thường gắn liền với các mục đích an ninh còn hoạt động kinh tế, ở một 

chừng mực nào đó, cũng là nhằm phục vụ cho mục đích đó. Sức ép tạo ra từ sự ảnh 

hưởng của các hoạt động chính trị, kinh tế của các cường quốc, vì thế, thường có 

sức mạnh chi phối quá lớn khiến cho tinh thần tự nguyện của các quốc gia bị tác 

động hầu như không có. Do vậy, việc làm thế nào để có thể phát huy tối đa tính chất 

“mềm” trong các hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế của Nhật Bản với các nước 

ASEAN, để đảm bảo tính hiệu quả cũng như tính khả thi của các hoạt động này 

nhằm đạt mục tiêu tăng cường sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á là 

một khó khăn rất lớn đối với cường quốc này.  

Về ngoại giao chính trị, cho đến nay, các hoạt động này của Nhật Bản tại 
Đông Nam Á đều hướng tới nền hòa bình và ổn định chung của khu vực, thể hiện 
qua các nội dung trụ cột trong các bản Tuyên bố chung, các Chiến lược, các Kế 
hoạch hành động tại các Hội nghị cấp cao giữa lãnh đạo các nước Nhật Bản và 
ASEAN. Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động này, ở một mức độ nào đó, vẫn 
vấp phải những quan ngại từ chính những người dân Nhật Bản cũng như người dân 
các nước ASEAN. Lý giải cho điều này, chính phủ Nhật Bản cho rằng để đảm bảo 
an ninh, trật tự trong khu vực; bên cạnh sự ổn định về kinh tế, xã hội thì vai trò của 
quân sự và các cơ chế an ninh quốc tế là rất quan trọng. Do vậy, tại các Hội nghị 
cấp cao này, cùng với các nội dung nhằm phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu 
nghị giữa các quốc gia thì hợp tác an ninh cũng là một vấn đề thường được nhấn 
mạnh. Nói cách khác, mặc dù yếu tố an ninh được Nhật Bản sử dụng như một công 
cụ để đảm bảo được nền hòa bình và ổn định khu vực – là mục tiêu và nguyện vọng 
chung của tất cả các nước trong khu vực – nhưng việc Nhật Bản tăng cường các 
hoạt động quân sự cũng như liên tục nâng cao ngân sách quốc phòng đã khiến cho 
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cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại về mục tiêu chính trị sau cùng của Nhật 
Bản.  

Về ngoại giao kinh tế, mục tiêu chiến lược của Nhật Bản khi tiến hành các 
chính sách ngoại giao kinh tế với ASEAN là nhằm vực dậy nền kinh tế Nhật Bản 
sau khủng hoảng, khắc phục tình trạng thiếu hụt về tài nguyên thiên nhiên trong sản 
xuất kinh doanh – một hạn chế cố hữu của quần đảo nằm trên vành đai núi lửa Thái 
Bình Dương với địa hình hẹp, 70% đất đai là núi, và tăng cường sự hiện diện của 
Nhật Bản trong quá trình hội nhập kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương qua 
đó nâng cao vị thế chính trị. Như vậy, về bản chất, có thể nói chiến lược ngoại giao 
kinh tế của Nhật Bản mà trong đó ngoại giao ODA là chủ lực, chính là mở rộng thị 
trường, tạo điều kiện cho các tập đoàn, công ty Nhật Bản sử dụng nguồn tài nguyên 
và nhân lực của các nước khác để vừa duy trì chế độ thương mại và thanh toán có 
lợi cho mình vừa tạo ra được lợi thế cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu 
vực. Chính vì vậy, mặc dù ODA của Nhật Bản được nhận định là kèm theo các điều 
khoản có liên quan đến yếu tố chính trị, không viện trợ cho quân sự… nhưng ở một 
mức độ nào đó, việc các nguồn viện trợ này chủ yếu phục vụ cho các dự án phát 
triển cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi… sẽ khiến cho yếu tố “mềm” ít nhiều bị 
ảnh hưởng. Do vậy, việc Nhật Bản có thể vừa đảm bảo được các mục tiêu “cứng” 
vừa duy trì được yếu tố “mềm” của các hoạt động ngoại giao kinh tế - tức định 
hướng được nội dung, cách tiếp cận của các hoạt động này mang tính hòa bình, 
nhân văn vẫn đang là một khó khăn không nhỏ đối với quốc gia này.     

Sự quan ngại của các nước ASEAN về chiến lược tăng cường năng lực quân 
sự của Nhật Bản  

Điểm hạn chế thứ hai ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai sức mạnh 

mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á chính là các kế hoạch tăng cường năng lực 

quân sự của Nhật Bản, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ thứ 2 của Thủ tướng Abe Shinzo. 

Điều này được thể hiện rõ qua quyết tâm điều chỉnh Hiến pháp 1947 của Thủ tướng 

Abe với nỗ lực nhằm hợp pháp hóa sự tồn tại của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản 

(JSDF) bất chấp những quy định tại Điều 9 của Hiến pháp nêu rõ việc cấm sở hữu 

trang thiết bị chiến tranh của Nhật Bản. Nói cách khác, đó là quyết tâm tăng cường 

sức mạnh cho JSDF với trang thiết bị vũ khí hiện đại, sẵn sàng đảm đương nhiệm 
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vụ trong và ngoài nước. Trong bản thảo của hiến pháp lý tưởng do Đảng Dân chủ 

Tự do (LDP) soạn thảo từ năm 2012 đã có những điều chỉnh lớn như trao lại quyền 

tham chiến cho Nhật Bản, thành lập các lực lượng vũ trang quốc gia. Trên thực tế, 

kể từ năm 2012, dưới thời của Thủ tướng Abe Shinzo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã 

liên tục đề xuất tăng ngân sách quốc phòng, tăng cường nhập khẩu và triển khai 

trang bị vũ khí tiên tiến, xây dựng các lữ đoàn, trung đoàn, lực lượng tác chiến 

không – biển, nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa, tích cực tham gia vào các hoạt 

động diễn tập quân sự, đẩy mạnh liên kết quân sự giữa Nhật Bản và Mỹ. 

Năm 2017, Thủ tướng Abe Shinzo cũng đã lần đầu tiên chính thức tuyên bố về 

việc sửa đổi hiến pháp này và đã vấp phải sự phản đối lớn từ chính những người 

dân Nhật Bản. Tuy nhiên, trong bối cảnh an ninh khu vực đang đứng trước những 

thách thức lớn cùng với mục tiêu đưa Nhật Bản trở thành một cường quốc toàn diện 

và là một trong những nước lớn có khả năng chi phối cục diện khu vực, chính quyền 

Thủ tướng Abe đã khẳng định việc tăng cường sức mạnh quân sự lúc này là điều 

cần thiết. Tiếp nối kế hoạch và mục tiêu này, cuối tháng 12/2020 chính phủ của Thủ 

tướng Nhật Bản vừa đắc cử Suga Yoshihide cũng đã thông qua ngân sách quốc 

phòng trong năm tài khóa 2021, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp Nhật Bản gia tăng 

ngân sách quân sự (Biểu đồ 4.6), (Bảng 4.9).  

Biểu đồ 4.6. Thống kê ngân sách quốc phòng của Nhật Bản (2013-2021) 

Đơn vị: 100 triệu Yên 

 
[Nguồn: Ministry of Defense of Japan, 2020] 
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Bảng 4.9. Tỷ lệ gia tăng trong ngân sách quốc phòng của Nhật Bản 

 (2013-2021) 

Đơn vị: % 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tỷ lệ 0.8 2.8 2.0 1.5 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 

[Nguồn: Ministry of Defense of Japan, 2020] 

Từ Biểu đồ 4.6 và Bảng 4.9 ở trên cho thấy, trong giai đoạn 2013-2021, ngân 

sách quốc phòng của Nhật Bản luôn tăng ở mức khoảng 1%/năm - thể hiện nỗ lực 

và quyết tâm của chính quyền trước cũng như sự kế thừa chiến lược an ninh quốc 

gia mới từ người tiền nhiệm Abe Shinzo của Thủ tướng Suga Yoshihide, khẳng 

định Nhật Bản sẽ tiếp tục mục tiêu tăng cường sức mạnh quân sự, hướng tới trở 

thành một cường quốc toàn diện với sức mạnh tổng hợp. Như vậy, điều này một 

mặt tạo nên sự tin tưởng của các quốc gia Đông Nam Á về khả năng đảm bảo trật 

tự, ổn định, hòa bình trong khu vực của Nhật Bản; mặt khác cũng đã gây ra không ít 

sự quan ngại về những mục tiêu lợi ích an ninh – chính trị quốc gia của Nhật Bản, 

khơi gợi nên nỗi ám ảnh về sự hồi sinh của chủ nghĩa quân phiệt; tác động không 

nhỏ đến hình ảnh một quốc gia yêu chuộng hòa bình mà Nhật Bản đang nỗ lực tạo 

dựng trong quá trình triển khai sức mạnh mềm tại khu vực.   

Mức độ ảnh hưởng của Nhật Bản tại Đông Nam Á chưa đồng đều  

Vấn đề thứ ba đặt ra với Nhật Bản trong quá trình triển khai sức mạnh mềm tại 

Đông Nam Á là sự hiện diện cũng như mức độ ảnh hưởng của Nhật Bản tại các 

nước ASEAN là chưa đồng đều. Điều này sẽ ảnh hưởng toàn cục đến sức lan tỏa 

cũng như tính hiệu quả của sức mạnh mềm của Nhật Bản trong khu vực. Mặc dù 

các nước ASEAN luôn có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nhật 

Bản, thể hiện qua mức độ đầu tư trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế - thương mại, văn 

hóa – giáo dục đến y tế, môi trường của Nhật Bản cho khối các nước này… nhưng 

trước sự trỗi dậy mạnh mẽ từ Trung Quốc cùng hàng loạt những dự án viện trợ, đầu 

tư chiến lược vào ASEAN; vị trí và vai trò đối tác của Nhật Bản đã bị cạnh tranh 

mạnh mẽ.  



 

177 

Dựa trên kết quả khảo sát của Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ năm 2008 đến năm 
2019, có thể thấy sự chênh lệch trong mức độ đánh giá Nhật Bản và Trung Quốc là 
đối tác quan trọng tại các nước ASEAN (Bảng 4.10). Nếu như ở nhóm các quốc gia 
gồm Myanmar, Indonesia, Philippines, Việt Nam – những quốc gia thường xuyên 
được nhận nguồn viện trợ ODA rất lớn từ Nhật Bản – tỷ lệ đánh giá Nhật Bản là đối 
tác quan trọng cao hơn hẳn Trung Quốc thì ngược lại, ở nhóm các quốc gia gồm Lào, 
Campuchia – hai quốc gia mà sự phát triển kinh tế đất nước phụ thuộc rất nhiều vào 
nguồn đầu tư của Trung Quốc và Malaysia, Singapore – những quốc gia mà cộng 
đồng người Hoa chiếm một tỷ lệ phần trăm dân số nhất định – tỷ lệ đánh giá Trung 
Quốc là đối tác quan trọng lại cao hơn hẳn Nhật Bản. Trong khi đó tỷ lệ đánh giá này 
ở hai nước ASEAN còn lại là Brunei và Thái Lan thì mức độ chênh lệch là không 
cao, thể hiện tính trung lập trong chính sách của cả hai quốc gia này đối với Nhật Bản 
và Trung Quốc. 
Bảng 4.10.  Tỷ lệ đánh giá Nhật Bản/Trung Quốc là đối tác quan trọng tại các 

nước ASEAN (2008 – 2019) 
Đơn vị: % 

NB: Nhật Bản; TQ: Trung Quốc  
• Ô để trống do không có thông tin 

[Nguồn: Tổng hợp khảo sát của Bộ Ngoại giao Nhật Bản] 

Năm 
Quốc 
gia 

Brunei Campuchia 
Indo-
nesia 

Lào Malaysia 
Myan-

mar 
Philip-
pines 

Singa-
pore 

Thái 
Lan 

Việt 
Nam 

 
2008 

NB - - 38 - 26 - 33 4 25 43 
TQ - - 13 - 39 - 9 58 43 17 

 
2013 

NB - - 70 - 65 44 76 50 74 77 
TQ - - 52 - 63 40 32 60 60 32 

 
2015 

NB 33 29 78 27 61 42 65 46 66 72 
TQ 36 45 61 31 85 36 19 76 82 33 

 
2016 

NB 37 43 76 37 60 62 79 55 71 76 

TQ 52 58 51 52 81 60 59 74 79 36 
 

2017 
NB 37 48 65 36 54 61 71 55 68 81 

TQ 27 52 54 46 73 46 61 72 70 45 
 

2019 
NB 52 44 67 30 58 82 69 45 59 68 

TQ 49 54 50 70 82 67 38 66 72 43 
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Thông qua các các nguồn viện trợ, các dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực, cả 

Nhật Bản và Trung Quốc đều đang cạnh tranh gay gắt nhằm duy trì và tăng cường 

sức ảnh hưởng tại các quốc gia ASEAN. Ảnh hưởng tích cực từ các nguồn viện trợ 

kinh tế của Nhật Bản và Trung Quốc tại các nước ASEAN đã gián tiếp gia tăng cảm 

tình và độ tin cậy của người dân các nước ASEAN đối với hai cường quốc Đông 

Bắc Á. Mặc dù dựa trên kết quả khảo sát của Bộ Ngoại giao Nhật Bản qua các năm 

2016, 2017, 2019; tỷ lệ các quốc gia chọn Nhật Bản là quốc gia đáng tin cậy nhất 

trong số 19 quốc gia được đưa vào khảo sát vẫn cao hơn so với Trung Quốc (Bảng 

4.11) nhưng với mức độ và quy mô đầu tư chiến lược cùng với quyết tâm khẳng 

định vị thế của Trung Quốc tại Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung, việc 

Nhật Bản có thể duy trì được vai trò và vị thế ở đây sẽ là một thách thức lớn đối với 

cường quốc sức mạnh mềm này.  

Bảng 4.11. Thống kê số lượng các nước ASEAN chọn Nhật Bản/Trung Quốc là 

quốc gia đáng tin cậy nhất 

Đơn vị: nước  

Năm Nhật Bản Trung Quốc Khác 

2016 5 3 2 

2017 8 1 1 

2019 5 2 3 

[Nguồn: Tổng hợp khảo sát của Bộ Ngoại giao Nhật Bản] 

Như vậy bên cạnh những thành tựu mà Nhật Bản đã đạt được trong quá trình 

triển khai sức mạnh mềm tại Đông Nam Á thì việc có thể đảm bảo được sự hài hòa 

trong hoạt động ngoại giao kinh tế, chính trị; sự quan ngại của người dân các nước 

ASEAN về chiến lược tăng cường sức mạnh quân sự cùng với sự hiện diện chưa 

đồng đều tại các nước ASEAN đang là những điểm hạn chế lớn, ảnh hưởng đến khả 

năng tăng cường sức mạnh mềm của Nhật Bản tại khu vực. Ngoài ra, còn có thể kể 

đến một số hạn chế khác như: thời đại toàn cầu hóa kéo theo sự đồng hóa về văn 

hóa cùng xu hướng hướng tới những giá trị văn hóa chung có tính phổ quát cùng đã 

làm ảnh hưởng rất lớn đến bản sắc riêng, độc đáo – vốn là thế mạnh của văn hóa 
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Nhật Bản khiến cho sức hút của quốc gia này có thể sẽ bị suy giảm; khả năng duy 

trì nguồn ngân sách dành cho văn hóa cũng như các hoạt động ngoại giao văn hóa 

của Nhật Bản khi các hoạt động này chỉ có hiệu quả khi được triển khai đều đặn với 

nhiều mức độ quy mô khác nhau; việc Nhật Bản không chấp nhận bị xem xét lại 

lịch sử những năm 1930 cùng quá khứ xâm lược, ở một chừng mực nào đó cũng đã 

ít nhiều ảnh hưởng đến sức lôi cuốn đối với cộng đồng quốc tế đồng thời sẽ làm 

phức tạp thêm chính sách ngoại giao của Nhật Bản với các nước trong khu vực. 

4.1.2. Tác động của quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản đến khu 

vực Đông Nam Á 

So với giai đoạn từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến trước năm 2001, quá 

trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á giai đoạn 2001 – 

2021 toàn diện, hệ thống và hiệu quả hơn. Tính toàn diện được thể hiện qua việc các 

chính sách, chiến lược được triển khai đồng đều trên cả ba lĩnh vực chính là văn 

hóa, kinh tế và chính trị. Nếu như ở giai đoạn trước năm 2001, sự triển khai này chủ 

yếu là văn hóa và kinh tế thì giai đoạn sau năm 2001, ngoại giao giá trị cũng được 

Nhật Bản chủ động tăng cường. Đồng thời, trong giai đoạn 2001-2021 quá trình này 

cũng được thực hiện một cách có hệ thống, đồng bộ khi xuyên suốt trong các cấp từ 

chính phủ đến các cơ quan chính quyền địa phương, các công ty, doanh nghiệp, các 

tổ chức đều nhận thức được mục tiêu gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Sự tham gia 

của các công ty tư nhân trong thị trường sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm văn hóa 

đại chúng, các sản phẩm công nghiệp nội dung số đã góp phần rất lớn trong nỗ lực 

phục hồi kinh tế Nhật Bản, gia tăng sự hiện diện của các sản phẩm văn hóa Nhật 

Bản. Mặt khác, chính sự phổ biến của văn hóa Nhật Bản cũng đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho các công ty Nhật Bản, đặc biệt là nhóm các công ty vừa và nhỏ, tham 

gia vào thị trường toàn cầu. Sự phối hợp của tính toàn diện và hệ thống đã góp phần 

dẫn đến một đặc điểm nổi bật khác của quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật 

Bản sau năm 2001 đó là tính hiệu quả.  

Theo một kết quả khảo sát về sự tiếp nhận của người dân Đông Nam Á về 

Nhật Bản trong hai giai đoạn: 1977-2001 và 2001-2016, sự khác biệt là rất đáng kể. 
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Trong giai đoạn đầu, người dân Đông Nam Á hầu như không biết nhiều về Nhật 

Bản và chỉ biết đến Nhật Bản nhiều nhất thông qua các sản phẩm hàng hóa “made 

in Japan”, lĩnh vực họ muốn tìm hiểu thêm và mong muốn Nhật Bản cống hiến 

nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn cũng chỉ xoay quanh kinh tế và khoa học kĩ thuật. 

Trong khi đó ở giai đoạn sau, người dân Đông Nam Á đã nhìn nhận Nhật Bản là 

quốc gia đáng tin cậy, là đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực. Họ đã biết đến 

Nhật Bản không chỉ qua các sản phẩm hàng hóa, các mặt hàng công nghệ mà còn 

qua ẩm thực, văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ… Lĩnh vực mà họ mong muốn tìm hiểu 

thêm về Nhật Bản cũng đã được mở rộng ra trên nhiều phương diện từ văn hóa, ẩm 

thực, kinh tế đến phong cách sống, suy nghĩ, tính cách… Điều này đã phản ánh hiệu 

quả của các chính sách, chiến lược, các chương trình, kế hoạch quảng bá, phổ biến 

các giá trị văn hóa Nhật Bản, nâng cao hiểu biết về đất nước, con người Nhật Bản, 

cải thiện hình ảnh và ấn tượng, thiện cảm của người dân trong khu vực về Nhật Bản 

[Phạm Lê Dạ Hương, 2018, tr.137-139]. Như vậy có thể nói quá trình triển khai sức 

mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á từ sau năm 2001 đến nay đã hiệu quả 

hơn so với giai đoạn trước năm 2001.   

  Bên cạnh những đặc điểm nổi bật trên, quá trình triển khai sức mạnh mềm 

của Nhật Bản tại Đông Nam Á trong hai thập niên đầu thế kỉ XXI cũng đã tác động 

rất lớn đến các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả tích cực lẫn tiêu cực.   

4.1.2.1. Tác động tích cực  

Tác động tích cực đầu tiên chính là quá trình này đã đem lại nhiều cơ hội giao 

lưu, trao đổi, hợp tác văn hóa, giáo dục cho người dân các nước Đông Nam Á. 

Thông qua các chương trình sự kiện văn hóa, lễ hội ẩm thực, tuần lễ chiếu phim, 

liên hoan âm nhạc… người dân các nước trong khu vực, đặc biệt là giới trẻ đã được 

tham gia vào các hoạt động giao lưu, trao đổi rất hữu ích, góp phần làm đa dạng, 

phong phú hơn những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, các 

chương trình trao đổi nghiên cứu, giao lưu con người, chủ yếu tập trung vào nguồn 

nhân lực chất lượng cao, cũng đã tạo điều kiện cho lực lượng này có cơ hội được 

đào tạo, tham gia các khóa nghiên cứu ngắn, trung và dài hạn qua đó nâng cao được 
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trình độ, tiếp thu được những kiến thức, thông tin giá trị. Điều này có ý nghĩa rất 

lớn đối với các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là nhóm các nước tiểu vùng sông 

Mekong đang trong quá trình thúc đẩy phát triển đất nước. Đây là nhóm rất cần 

nguồn nhân lực chất lượng cao với năng lực tốt và tư duy đổi mới, sáng tạo, cập 

nhật với thời đại để tham gia vào đội ngũ xây dựng và thực hiện, điều chỉnh chính 

sách, chiến lược cho phù hợp với tốc độ phát triển của đất nước cũng như tình hình 

kinh tế - chính trị - xã hội trong khu vực và trên thế giới.    

Tác động tích cực thứ hai là thông qua các chương trình hợp tác kinh tế và 

viện trợ phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực đã được cải 

thiện và nâng cao. Là khu vực có nhiều quốc gia được nhận nguồn viện trợ ODA 

của Nhật Bản, Đông Nam Á đã có rất nhiều thuận lợi trong nỗ lực hướng tới mục 

tiêu phát triển bền vững, Thông qua các dự án của JICA, Nhật Bản đã cấp nguồn 

vốn viện trợ ODA không hoàn lại cho các quốc gia trong khu vực - đặc biệt các 

nước đang phát triển, để xây dựng bệnh viện, trường học; cải thiện nguồn nước 

sạch, an toàn đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người; xây dựng các công trình thúc 

đẩy bảo tồn môi trường; các dự án hỗ trợ phòng chống thiên tai và tái thiết sau thiên 

tai; cung cấp đội ngũ chuyên gia/tình nguyện viện trực tiếp tham gia vào các dự án 

liên quan tại các nước tiếp nhận… Ngay cả trong giai đoạn 2019 – 2020 khi Nhật 

Bản đang phải đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra thì các 

hoạt động này vẫn được duy trì và triển khai. Ví dụ cụ thể tại Việt Nam: tổng giá trị 

vốn đã giải ngân trong giai đoạn này là khoảng 37,5 tỷ yên, hoàn thành 21 dự án, 

triển khai 46 dự án mới, có 36 tình nguyện viên đang hoạt động [JICA, 2020]. Theo 

số liệu cập nhật đến tháng 2/2021 của JICA thì hiện nay có tổng cộng 61 dự án đang 

được thực hiện tại Việt Nam, trải đều trên các tỉnh thành trong cả nước [JICA, 

2021].  

Tác động tích cực thứ ba là các hoạt động triển khai sức mạnh mềm của Nhật 

Bản tại Đông Nam Á đã nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của 

sức mạnh mềm, đặc biệt là sức mạnh mềm văn hóa. Đây là một trong những điều 

kiện rất quan trọng để các nước trong khu vực có thể thành công trong quá trình 
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triển khai sức mạnh mềm của mình. Mặc dù chính phủ nhiều quốc gia Đông Nam Á 

cũng đã thực hiện nhiều chương trình hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến hơn 

nữa với người dân về những hiệu quả tích cực của việc quảng bá văn hóa quốc gia 

ra với thế giới dựa trên những kết quả thực tế thu được từ sự phát triển của ngành 

du lịch; sự gia tăng trong tỉ lệ xuất khẩu các sản phẩm văn hóa/lương thực; sự quan 

tâm, yêu thích, ủng hộ của cộng đồng quốc tế… nhưng ở một mức độ nào đó, hiệu 

quả của các chương trình này là chưa cao. Trong bối cảnh đó, thông qua việc tham 

gia vào các hoạt động giao lưu, trao đổi với Nhật Bản, có cơ hội để trực tiếp trở 

thành những sứ giả văn hóa – nghệ thuật - ẩm thực của quốc gia, người dân các 

nước Đông Nam Á đã nhận thức được trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc phổ 

biến, quảng bá hình ảnh của đất nước với bạn bè quốc tế.  

Tác động tích cực cuối cùng có thể kể đến là sự tiếp nhận và thấm nhuần ý 

tưởng về các giá trị phổ quát toàn cầu và nhận thức về một cộng đồng hòa bình, 

ổn định, thịnh vượng mà Nhật Bản đã nỗ lực “truyền bá” thông qua các chính 

sách ngoại giao giá trị trong những năm qua. Đó là những giá trị về nhân quyền, 

dân quyền, luôn tôn trọng luật pháp quốc tế, cùng hướng tới sự phát triển bền 

vững toàn cầu. Thông qua các hoạt động cụ thể của Nhật Bản và những thành 

tựu mà Nhật Bản đã đạt được trong quá trình ngoại giao giá trị, người dân trong 

khu vực sẽ càng nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa của những giá trị này, từ đó 

vận dụng và thực hiện trong thực tiễn. Điều này sẽ góp phần rất lớn vào sự ổn 

định và phát triển của các quốc gia, khi cả người dân và chính phủ đều hành 

động theo những phương châm và lý tưởng cụ thể, hòa hợp với chiến lược phát 

triển của quốc gia và xu hướng phát triển chung của toàn cầu.    

4.1.2.2. Tác động tiêu cực 

Ngoài những tác động tích cực trên thì quá trình triển khai sức mạnh mềm của 

Nhật Bản cũng đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực.  

Quá trình Nhật Bản phổ biến và quảng bá những giá trị văn hóa đã nhận được 

sự phản hồi rất tích cực từ phía các quốc gia Đông Nam Á. Sự phản hồi này dựa 

trên cơ sở hấp thu có chọn lọc và sáng tạo để từ đó làm phong phú hơn nền văn hóa 
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quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình hấp thu và tiếp nhận đó, tiếp thu một cách chọn 

lọc là vấn đề mang tính sống còn. Nói cách khác, song song với hấp thu ảnh hưởng 

bên ngoài, văn hóa bản địa đứng trước nguy cơ bị đồng hóa, ảnh hưởng đến việc gìn 

giữ bản sắc văn hóa riêng, độc đáo của quốc gia đó. Hơn nữa, những ảnh hưởng tiêu 

cực từ mặt trái của các sản phẩm văn hóa đại chúng của Nhật Bản như tính bạo lực, 

tính phản cảm, sự không phù hợp về nội dung, hình ảnh đối với các sản phẩm dành 

cho độ tuổi thanh thiếu niên…  cũng tác động rất lớn đến thị hiếu và tính thẩm mỹ 

về thuần phong mỹ tục của giới trẻ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, cùng với 

sự phát triển của công nghệ thông tin và sự khích lệ của những quan điểm, tư duy 

cởi mở, thoáng đạt hơn về các giá trị truyền thống thì việc bảo toàn các giá trị 

truyền thống, bản sắc văn hóa, các giá trị thẩm mỹ càng trở nên khó khăn hơn 

nhiều.   

Ngoài ra, sự ảnh hưởng quá lớn của sức mạnh mềm Nhật Bản, ở một mức độ 

nào đó, có thể chi phối một số quốc gia Đông Nam Á trong việc đưa ra các quyết 

sách, hành động độc lập, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. Sự hỗ trợ 

phát triển, ưu tiên đầu tư về kinh tế - thương mại của Nhật Bản cho các quốc gia 

càng tăng thì nguy cơ bị lệ thuộc và chi phối cũng sẽ tăng lên. Khi đó, các quốc gia 

Đông Nam Á có nguy cơ bị rơi vào bẫy nợ hay thậm chí mất quyền chủ quyền của 

mình.  

Bên cạnh đó, trước tác động của sức mạnh mềm của Nhật Bản, các quốc gia 

Đông Nam Á cũng bị sức ép rất lớn từ các đối thủ cạnh tranh khác của Nhật Bản 

trong khu vực trong nỗ lực tranh giành sự ủng hộ. Trong các hoạt động nội khối của 

ASEAN, dẫu không thật rõ ràng những cũng có thể nhận thấy nhóm những quốc gia 

có xu hướng ủng hộ Nhật Bản và nhóm các quốc gia đang nhận được sự ủng hộ từ 

Trung Quốc. Do đó các nhóm quốc gia này sẽ phải đối mặt với những bất đồng nhất 

định đối với những vấn đề liên quan đến lợi ích trực tiếp và gián tiếp. Tính đoàn kết 

nội khối, vì vậy, sẽ rất dễ bị lung lay, gián tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến nội lực, vai 

trò và vị trí của ASEAN. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi ASEAN đang là 

trung tâm của chiến lược FOIP, của Bộ tứ QUAD và thậm chí của cả Hiệp định Đối 
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tác tăng cường an ninh ba bên (AUKUS) – liên minh quân sự chính thức và đa 

phương đầu tiên được hình thành trong thế kỉ XXI ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái 

Bình Dương [White House, 2021]. Với vai trò trung tâm trong nhiều cơ chế, diễn 

đàn khu vực; là một thế lực kinh tế và chính trị dựa trên cơ sở địa chiến lược quan 

trọng, ASEAN ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm của các cường quốc lớn. Cơ 

hội và thách thức vì thế cũng sẽ tăng theo. Vì vậy, chỉ khi ASEAN duy trì được 

đoàn kết nội khối, tăng cường nội lực thì vai trò và vị trí của ASEAN mới được 

củng cố và nâng cao.   

4.2. Triển vọng sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á  

4.2.1. Điểm mạnh 

Điểm mạnh thứ nhất khi đánh giá về triển vọng sức mạnh mềm của Nhật Bản 

tại Đông Nam Á phải kể đến nguồn lực sức mạnh mềm của quốc gia này. Như đã 

trình bày trong những phân tích ở trên, những nguồn lực cơ bản của sức mạnh mềm 

của Nhật Bản tập trung ở ba nguồn chính, bao gồm: văn hóa, hợp tác kinh tế và viện 

trợ phát triển, ngoại giao giá trị và chính sách đối ngoại. Đây cũng sẽ tiếp tục là 

những cơ sở để Nhật Bản gia tăng sức mạnh mềm khi một mặt ba nguồn lực này đã 

trở thành sức mạnh nội lực ổn định của Nhật Bản, mặt khác chính phủ Nhật Bản 

cũng đã có những chiến lược cụ thể để khai thác và phát triển những nguồn lực này 

một cách hiệu quả nhất.  

Đối với văn hóa, công nghiệp văn hóa với văn hóa đại chúng cùng sự hỗ trợ 

của truyền thông và công nghệ tiếp tục là một công cụ đắc lực của Nhật Bản trong 

việc phổ biến, quảng bá văn hóa Nhật Bản với thế giới. Thông qua các hoạt động 

phong phú và đa dạng của Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, của các tổ chức, công ty 

cá nhân, văn hóa Nhật Bản – ngôn ngữ tiếng Nhật đang ngày càng được yêu thích 

và tìm hiểu. Chính cách tiếp cận có chiến lược bài bản với quy mô, đối tượng, 

phương thức rõ ràng của Nhật Bản với từng loại hình văn hóa khác nhau tương ứng 

với từng mục tiêu khác nhau đã khiến cho văn hóa Nhật Bản được phổ biến rộng rãi 

với nhiều tầng lớp trong xã hội các nước Đông Nam Á.  
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Đối với hợp tác kinh tế & viện trợ phát triển - vốn đã là hoạt động trọng tâm 

của ngoại giao thời kỳ hậu chiến, hơn bất kì quốc gia nào, Nhật Bản hiểu rõ ý nghĩa 

cũng như cách thức để tiếp tục duy trì thành công mô hình này. Thành công lớn 

nhất của Nhật Bản khi triển khai các hoạt động viện trợ phát triển này đó chính là 

tinh thần, mong muốn ủng hộ các nỗ lực tự lực của các nước đang phát triển và 

không áp đặt các điều kiện chính trị đi kèm. Điều này không chỉ mang lại hiệu quả 

phát triển trên thực tế mà còn thuyết phục được sự ủng hộ của các quốc gia này. Vì 

vậy trong một thời gian dài, sự tin tưởng và thiện cảm của người dân các nước 

Đông Nam Á với Nhật Bản đã được nuôi dưỡng và phát triển, trở thành một ưu thế 

vượt trội của Nhật Bản so với các quốc gia khác trong và ngoài khu vực.   

Cùng với hai nguồn lực kể trên, ngoại giao giá trị và chính sách đối ngoại 

cũng đang và sẽ là một thế mạnh của sức mạnh mềm Nhật Bản. Trên thực tế, Nhật 

Bản đã thực hiện nền dân chủ nghị viện từ sau Thế chiến thứ hai và là mô hình quốc 

gia đầu tiên đạt được dân chủ hóa và phát triển bên ngoài châu Âu và Hoa Kỳ. Việc 

chính quyền Thủ tướng Abe đưa ra chính sách ngoại giao giá trị từ nhiệm kỳ đầu 

tiên và đặt nhân quyền và dân chủ là cốt lõi của ngoại giao công chúng cũng đã cho 

thấy sự chú trọng của chính phủ Nhật Bản đối với yếu tố này. Bên cạnh đó, Nhật 

Bản cũng đã rất thành công với hình ảnh là một quốc gia hợp tác vì hòa bình, đề cao 

các giá trị phổ quát, luôn chủ động tích cực với các vấn đề toàn cầu, nhất là với vấn 

đề môi trường. Điều này sẽ càng trở nên thuận lợi hơn đối với Nhật Bản khi các vấn 

đề môi trường toàn cầu trở thành chương trình nghị sự quan trọng nhất của cộng 

đồng quốc tế. Trong các vấn đề toàn cầu khác, Nhật Bản cũng rất đáng tự hào về 

những đóng góp như các biện pháp đối phó với bệnh truyền nhiễm và các vấn đề 

sức khỏe khác và các biện pháp đối phó với thảm họa. 

Điểm mạnh thứ hai khi đánh giá về triển vọng sức mạnh mềm Nhật Bản là sự 

xuyên suốt, thống nhất trong phương châm trong chiến lược phát triển sức mạnh 

mềm của quốc gia này. Đó là dựa trên triết lý cốt lõi là “cộng sinh” đã được Thủ 

tướng Koizumi đề xuất từ những năm đầu thế kỉ XXI – khi Nhật Bản bắt đầu tăng 

cường chú trọng đến phát triển sức mạnh mềm. Cho đến này, triết lý này vẫn là kim 
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chỉ nam cho toàn bộ các hoạt động trên các lĩnh vực mà Nhật Bản triển khai sức 

mạnh mềm. Sự tôn trọng, hợp tác, cùng nhau phát triển, cùng nhau hướng tới một 

xã hội hòa bình, ổn định, thịnh vượng là mục tiêu sau cùng của triết lý này. Điểm 

đáng thú vị ở đây là không chỉ các cơ quan, tổ chức chính phủ Nhật Bản mà cả các 

công ty, doanh nghiệp tư nhân của Nhật Bản cũng thấm nhuần triết lý này khiến cho 

nó trở thành ý tưởng chủ đạo, kết nối các thành phần tham gia vào quá trình triển 

khai sức mạnh mềm lại với nhau. Đây sẽ tiếp tục là cơ sở để chính phủ Nhật Bản 

định hướng cho các chính sách, chiến lược về văn hóa, kinh tế, chính trị trong tương 

lai trong nỗ lực xây dựng và khẳng định vai trò lãnh đạo của mình.  

Điểm mạnh thứ ba có thể kể đến ở đây là nền tảng vững chắc trong quan hệ 

giữa Nhật Bản và ASEAN, thể hiện qua thái độ tích cực, sự ủng hộ của người dân 

các nước ASEAN đối với Nhật Bản, đặc biệt là ở một số quốc gia luôn thể hiện sự 

thiện cảm nhất định cho Nhật Bản như Việt Nam, Myanmar, Indonesia, Philippines. 

Sự tin tưởng, ủng hộ này được xây dựng dựa trên mối quan hệ ngoại giao lâu năm 

cùng với những hỗ trợ rất hữu ích của Nhật Bản đối với quá trình phục hồi và phát 

triển kinh tế của các quốc gia này. Hơn nữa, những chia sẻ về những lợi ích an ninh 

chung nhất định trong các vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là các vấn đề liên quan 

đến Biển Đông cũng đã gắn kết các quốc gia này với nhau hơn. Thái độ tích cực của 

Nhật Bản đối với việc xây dựng và ổn định trật tự khu vực cũng đã góp phần củng 

cố niềm tin của các nước ASEAN. Ngoài ra, liên minh Nhật - Mỹ cũng đã tạo nên 

một điểm tựa cho các quốc gia ASEAN khi kỳ vọng về vai trò của Nhật Bản trong 

khu vực. Chính vì vậy đây tiếp tục sẽ là một điểm mạnh của Nhật Bản trong quá 

trình triển khai sức mạnh mềm trong tương lai.  

4.2.2. Điểm yếu  

Bên cạnh những điểm mạnh kể trên thì sức mạnh mềm của Nhật Bản vẫn còn 

tồn tại những điểm yếu nhất định, ảnh hưởng đến quá trình triển khai và tăng cường 

sức mạnh mềm trong tương lai.  

Trước tiên là vấn đề lịch sử - một yếu điểm cố hữu của sức mạnh mềm Nhật 

Bản nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đó là những hình ảnh tiêu cực của 
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Nhật Bản liên quan đến hậu quả của cuộc chiến xâm lược, của việc xử lý các vấn 

đề “phụ nữ mua vui” với Hàn Quốc hay việc phán ánh thông tin không khách quan 

trong sách giáo khoa lịch sử … Mặc dù ở một mức độ nào đó, Nhật Bản cũng đã 

thừa nhận và chấp nhận xử lý các vấn đề này nhưng sự không dứt khoát và triệt để 

trong cách giải quyết đã khiến hình ảnh Nhật Bản vẫn bị ảnh hưởng. Đồng thời dù 

đây là những vấn đề không liên quan trực tiếp đến các quốc gia Đông Nam Á 

nhưng giá trị, hình ảnh, thông điệp mà Nhật Bản giới thiệu và phổ biến có tính 

chất toàn cầu. Chính vì vậy, người dân các quốc gia Đông Nam Á một mặt tiếp 

nhận từ Nhật Bản, mặt khác cũng sẽ có những kênh thông tin tiếp nhận từ các 

nước trong và ngoài khu vực, do đó, cũng sẽ chịu tác động và chi phối bởi những 

thông tin bất lợi cho Nhật Bản. Sự nghi ngại về khả năng Nhật Bản có thể trở 

thành một quốc gia xâm lược một lần nữa của các nước ASEAN sẽ càng tăng cao 

nếu Nhật Bản không thật sự khéo léo trong nỗ lực sửa đổi hiến pháp, tăng cường 

ngân sách quân sự, tích cực đầu tư, mua sắm trang bị vũ khí...  

Thứ hai, đó là những ảnh hưởng tiêu cực, những mặt trái của các sản phẩm 

văn hóa đại chúng mà Nhật Bản đang quảng bá. Trong khi Nhật Bản đang rất tự hào 

rằng nhiều người nước ngoài bị mê hoặc bởi manga, trên thực tế cũng đã có những 

làn sóng phản đối vì những nội dung không trung thực hoặc đậm tính bạo lực và có 

những hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi, với văn hóa các quốc gia tiếp nhận. Có 

thể kể đến tác phẩm của các tác giả cánh hữu khét tiếng, đặc biệt là Kobayashi 

Yoshinori, đã bán được hàng triệu bản manga miêu tả đế quốc Nhật đang chiến đấu 

trong một cuộc chiến chính nghĩa để giải phóng châu Á khỏi chủ nghĩa thực dân 

phương Tây hay những bộ truyện tranh và anime dành cho người lớn. Có thể nói 

mặc dù manga và anime làm say lòng hàng triệu người nước ngoài, nhưng sức hút 

của chúng có thể bị phóng đại, đặc biệt là đối với các quốc gia châu Á với các giá trị 

và tôn giáo bảo thủ hơn bởi nó là nguyên nhân ảnh hưởng đến những giá trị đạo đức 

tốt đẹp của xã hội các quốc gia này. 

Thứ ba, một điểm yếu nữa của Nhật Bản đó là việc đang thiếu một kênh 

truyền thông có tính toàn cầu như CNN hay BBC để có thể có tiếng nói trên toàn 
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cầu. Đồng thời, điều này cũng liên quan chặt chẽ với yếu tố phổ biến của một số giá 

trị văn hóa truyền thống của Nhật Bản – những công cụ mà Nhật Bản đang sử dụng 

để phát triển sức mạnh mềm. Không thể phủ nhận số lượng người học tiếng Nhật 

đang tăng lên rất nhanh trong những năm qua nhưng vẫn chưa thể thừa nhận tiếng 

Nhật là một ngôn ngữ toàn cầu. Sumo và các môn võ thuật của Nhật Bản như judo, 

karate, kendo, jujitsu và aikido vẫn không đủ sức hấp dẫn đối với người nước ngoài. 

Thậm chí judo và karate là những môn thể thao chính thức trong Thế vận hội 

Olympic nhưng vẫn không thể phổ biến toàn cầu như bóng đá và bóng rổ. Tương 

tự, trong khi Nhật Bản đã thành công trong việc xuất khẩu một số lượng nhỏ cầu thủ 

bóng chày sang Mỹ và một số cầu thủ bóng đá sang châu Âu, các giải đấu bóng 

chày và bóng đá trong nước của quốc gia này vẫn hoàn toàn thiếu sức hút toàn cầu.  

Hơn thế nữa, bản chất tương đối khép kín của xã hội Nhật Bản và một sự bảo 

thủ nhất định trong tư tưởng để duy trì sự đồng nhất về sắc tộc và trật tự xã hội cũng 

phần nào khiến cho những người nhập cư nước ngoài gặp khó khăn. Nền giáo dục 

Nhật Bản dẫu đã rất tiên tiến với các trường đại học danh giá xếp hạng thế giới như 

đại học Tokyo, Waseda, Keio nhưng vẫn sẽ không là lựa chọn hàng đầu của những 

sinh viên xuất sắc nhất trong khu vực khi đặt trên bàn cân với các trường đại học 

khác như Havard, Yale của Mỹ hay Oxford của Anh…  

Thứ tư, sự thành công của quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản 

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó nguồn lực tài chính để đầu tư thực hiện các 

chương trình, các kế hoạch hành động, để duy trì sự hoạt động hiệu quả của các 

trung tâm văn hóa đóng vai trò rất quan trọng. Trong khi đó, bối cảnh kinh tế xã hội 

của Nhật Bản từ lúc dịch COVID-19 bùng phát cho đến nay lại không thật sự khả 

quan. Theo tổng hợp của Statista, tỉ lệ tăng trưởng GDP của Nhật Bản đã liên tục 

giảm kể từ Quý I năm 2019 đến nay do tác động của đại dịch đến hoạt động sản 

xuất và tiêu dùng. Trong Quý I năm 2020, tỉ lệ suy giảm này mặc dù có thấp hơn 

Quý IV năm 2019 nhưng vẫn ở mức -3.08%, chính thức đánh dấu nền kinh tế Nhật 

Bản rơi vào suy thoái trở lại kể từ sau năm 2015 (Phụ lục 5).  
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Sự suy thoái này được dự báo sẽ còn tiếp tục và Nhật Bản sẽ mất khá lâu mới 

có thể khôi phục trở lại đồng nghĩa với việc những khoản đầu tư cho các hoạt động 

triển khai sức mạnh mềm sẽ bị ảnh hưởng. Theo báo cáo “Kinh tế thế giới” của Quỹ 

tiền tệ quốc tế năm 2020 thì nếu như đa phần các quốc gia được dự báo sẽ có khả 

năng hồi phục kinh tế trong năm 2021 hoặc năm 2022 thì Nhật Bản lại được dự báo 

đến năm 2024 mới hồi phục trở lại – trễ nhất trong số 25 nước được dự báo [IMF, 

2020]. Đồng thời những phản ứng chập chạm của chính phủ Nhật Bản trong việc 

ban hành các giải pháp đối phó với đại dịch, sự tụt hậu trong việc triển khai vắc-xin 

đã ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của cường quốc thứ ba trên thế giới này. Theo 

thống kê của Viện Lowy về chỉ số sức mạnh châu Á năm 2020, chỉ số sức mạnh 

tổng hợp của Nhật Bản năm 2020 là 41 thấp hơn so với năm 2019 là 42.5 trong đó 

khả năng phục hồi kinh tế và phản ứng của Tokyo với COVID-19 là một trong 

những nguyên nhân chính của sự sụt giảm này [Lowy, 2019], [Lowy, 2020].  

Cuối cùng, dân số già cũng được nhìn nhận sẽ là một điểm yếu đối với triển 

vọng sức mạnh mềm của Nhật Bản. Thống kê năm 2019 của Statista cho thấy, gần 

60% dân số Nhật Bản ở độ tuổi 15-64 tuổi, 28% trên 65 tuổi, còn lại chỉ có khoảng 

12% dân số trong độ tuổi 0-12 tuổi [Statista, 2021]. Như vậy có thể thấy độ tuổi 

trung bình của lực lượng lao động chính ở Nhật Bản hiện đang ở mức cao và dự báo 

sẽ còn tăng lên khi tỉ lệ sinh ở nước này tiếp tục giảm, tỉ lệ thuận với tỉ lệ tử. Điều 

này sẽ tạo ra những hệ lụy rất lớn cho xã hội và kinh tế Nhật Bản nói chung cũng 

như nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực, các ngành công nghiệp liên quan đến các 

hoạt động triển khai sức mạnh mềm nói riêng. Bên cạnh sự thiếu hụt về nhân lực, sự 

hạn chế về tuổi tác cũng ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động đòi hỏi sự sáng tạo, 

năng động, tích cực trong quá trình giao lưu, trao đổi với các nước. Thêm vào đó, 

việc phụ thuộc vào nguồn nhân lực nhập khẩu một mặt, có thể tạo thêm cơ hội 

quảng bá các giá trị sức mạnh mềm của Nhật Bản, mặt khác cũng sẽ ảnh hưởng ít 

nhiều đến tính độc đáo, đến bản sắc của văn hóa Nhật Bản khi thông qua các nguồn 

nhân lực nhập khẩu này, các giá trị đó đã phần nào bị phai mờ.  
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4.2.3. Cơ hội  

Xét trong bối cảnh chính trị thế giới hiện nay cùng với nội lực quốc gia, Nhật 

Bản được đánh giá là có nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển sức mạnh mềm tại Đông 

Nam Á trong tương lai.  

Thứ nhất, từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, cục diện quan hệ quốc tế thay 

đổi theo chiều hướng tăng cường hợp tác; mọi mâu thuẫn, xung đột đặc biệt là 

những xung đột về văn hóa, sắc tộc – những loại hình xung đột tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ dẫn đến chiến tranh - được ưu tiên giải quyết trong hòa bình. Các giá trị văn hóa, 

hệ giá trị quốc gia, chính sách quốc gia… ngày càng ảnh hưởng nhiều đến tầm ảnh 

hưởng quốc gia kéo theo đó là xu hướng lên ngôi của sức mạnh mềm trong quan hệ 

quốc tế. Công thức sức mạnh tổng hợp quốc gia vì thế cũng đã được điều chỉnh khi 

sức mạnh cứng cùng những yếu tố truyền thống không còn là nhân tố chính quyết 

định. Đây được xem là điều kiện khách quan tạo nên môi trường rất thuận lợi cho 

Nhật Bản tăng cường triển khai các chính sách, chiến lược để phát triển sức mạnh 

mềm.    

Thứ hai, sự trỗi dậy gần đây của Trung Quốc kèm theo hàng loạt các động thái 

gây bất ổn trong khu vực đã tạo cơ hội để Nhật Bản chứng minh vai trò, trách nhiệm 

nước lớn trong các vấn đề khu vực và toàn cầu đồng thời khẳng định đóng góp tích 

cực của Nhật Bản đối với nền hòa bình, sự ổn định trong khu vực thông qua các 

chương trình nghị sự, kế hoạch hành động của quốc gia này. Điều này rõ ràng đã 

góp phần gia tăng uy tín, vị thế của Nhật Bản tại khu vực, từ đó kéo theo sự tín 

nhiệm, sự tin tưởng cũng như cảm tình của người dân trong khu vực đối với Nhật 

Bản, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội để Nhật Bản đẩy mạnh các hoạt động ngoại 

giao văn hóa nói riêng và thúc đẩy sức mạnh mềm nói chung.   

Thứ ba, cùng với sự gia tăng về vị thế, vai trò của Nhật Bản; nhu cầu hợp tác, 

giao lưu văn hóa - giáo dục với cường quốc Đông Bắc Á này từ các quốc gia Đông 

Nam Á cũng được dự báo sẽ ngày càng gia tăng. Đây được xem là hệ quả tất yếu 

của quá trình phát triển sức mạnh mềm của Nhật Bản khi thông qua nhiều kênh 

ngoại giao khác nhau mà trong đó chủ lực là ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh 
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tế; Nhật Bản đang tích cực tăng cường quảng bá hình ảnh, phổ biến các giá trị văn 

hóa thông qua các hoạt động hợp tác, giao lưu. Chính điều này đã một mặt thể hiện 

nỗ lực, thiện ý của Nhật Bản, mặt khác cũng đã tạo hiệu ứng tích cực đến người dân 

các nước Đông Nam Á, thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu, giao lưu, hợp tác của người dân 

các nước này với Nhật Bản; từ đó đem đến nhiều cơ hội cho Nhật Bản triển khai các 

chính sách, chiến lược trong quá trình thúc đẩy sức mạnh mềm.   

Thứ tư, cùng với sự phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị; việc Nhật Bản 

đã thể hiện vai trò rất tích cực trong các hoạt động của các cơ chế, diễn đàn hợp tác 

song phương và đa phương cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội để quốc gia này tăng cường 

sức mạnh mềm. Điều này thể hiện rất rõ qua các hoạt động của Nhật Bản với 

ASEAN cũng như việc Nhật Bản thay thế Mỹ xúc tiến Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thể hiện vai trò lãnh đạo cũng như 

phản ánh thực tế Nhật Bản không chỉ là một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế của khu vực mà còn đang dần được cộng đồng quốc tế ghi nhận và 

đánh giá cao về uy tín ngoại giao. Nói cách khác, Nhật Bản chỉ có thể làm được 

điều này khi thế và lực đủ mạnh; uy tín và tầm ảnh hưởng của Nhật Bản tại Đông 

Nam Á nói riêng và châu Á Thái Bình Dương nói chung đủ lớn; từ đó tạo đà thuận 

lợi cho Nhật Bản tiếp tục triển khai và đẩy mạnh các chiến lược, chính sách của 

mình.       

Cuối cùng, bên cạnh những yếu tố đã kể trên thì việc Nhật Bản nhận được sự 

ủng hộ rất lớn từ chính người dân nước mình trong quá trình triển khai sức mạnh 

mềm cũng sẽ đem đến nhiều cơ hội cho quốc gia này trong tương lai. Cùng với Chủ 

nghĩa hòa bình tích cực (Active Pacifism), mỗi người dân Nhật Bản đều thể hiện 

mong muốn, nguyện vọng xây dựng hình ảnh Nhật Bản là một quốc gia yêu chuộng 

hòa bình, góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu, cùng cộng đồng quốc tế hướng 

tới nền hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Đây được xem là điều kiện chủ 

quan rất thuận lợi để chính phủ Nhật Bản triển khai các hoạt động thúc đẩy sức 

mạnh mềm khi bản thân mỗi người dân Nhật Bản đã là một sứ giả góp phần phổ 
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biến các giá trị văn hóa, tư tưởng dân tộc cũng như các hệ giá trị phổ quát toàn cầu 

mà Nhật Bản đang hướng đến.  

4.2.4. Thách thức  

Cùng với những điều kiện thuận lợi cũng như những cơ hội kể trên, Nhật Bản 

cũng được đánh giá là sẽ phải đối mặt với không ít những thách thức trong quá trình 

thúc đẩy sức mạnh mềm của mình trong khu vực.  

Thách thức đầu tiên xuất phát từ những bất ổn trong quan hệ quốc tế đang 

ngày càng tăng khi cục diện chính trị thế giới cũng như khu vực vẫn đang trong quá 

trình định hình, trật tự quyền lực vẫn đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chủ thể 

trong quan hệ quốc tế. Bối cảnh chính trị quốc tế vì thế mặc dù không chứng kiến 

những xung đột, đối đầu trực tiếp nhưng những mâu thuẫn, xung đột ngầm vẫn hiện 

hữu và chưa được giải quyết. Hơn lúc nào hết, chủ trương ưu tiên cho lợi ích quốc 

gia ngày càng được nhấn mạnh khiến cho tất cả các quốc gia, từ nhóm các nước 

nhỏ, vừa và trung hay nước lớn đều có những điều chỉnh nhất định trong chính sách 

đối ngoại nhằm phục vụ cho mục tiêu này.  

Nằm trong khu vực đã xảy ra nhiều biến động chính trị nhất trong hai thập kỷ 

qua, Nhật Bản cũng đã có những thay đổi lớn trong chính sách an ninh quốc phòng 

khi liên tục đầu tư, tăng cường sức mạnh quân sự, đặc biệt là bắt đầu từ nhiệm kỳ 

Thủ tướng Abe Shinzo. Điều này đã, đang và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh 

một quốc gia yêu chuộng hòa bình, đề cao các giá trị nhân văn, luôn đóng góp tích 

cực vào sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực mà Nhật Bản đang theo đuổi và 

tạo dựng trong mắt cộng đồng quốc tế. Những hoạt động tăng cường sức mạnh quân 

sự, chủ động tham gia tích cực vào các vấn đề an ninh chính trị của Nhật Bản sẽ 

khiến cho cộng đồng quốc tế nghi ngại về những mục tiêu, lý tưởng, tham vọng của 

quốc gia, từ đó gây ra những khó khăn, bất lợi nhất định trong quá trình thúc đẩy 

sức mạnh mềm của Nhật Bản trong thời gian tới.   

Thách thức thứ hai đến từ sự cạnh tranh mạnh mẽ của các quốc gia khác cũng 

đang đẩy mạnh các hoạt động tăng cường sức mạnh mềm như Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Ấn Độ. Có thể thấy từ cuối những năm 90s, làn sóng Hallyu cùng K-pop, K-
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drama đã phủ song toàn khu vực châu Á và sau đó lan rộng ra khắp toàn cầu, tạo 

nên sức hút khổng lồ về một văn hóa -giải trí đậm chất Hàn Quốc. Sức ảnh hưởng 

của văn hóa Hàn Quốc thể hiện trong mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của người 

dân, đặc biệt là người dân châu Á từ thị hiếu âm nhạc, thời trang, ẩm thực đến ngôn 

ngữ, sản phẩm tiêu dùng. Đối với Trung Quốc, đó là sự lớn mạnh của Học viện 

Khổng tử cả về quy mô và số lượng khi Trung Quốc quyết tâm phổ biến các giá trị 

văn hóa Nho giáo và ngôn ngữ Trung Hoa trong nỗ lực lan tỏa, thâm nhập sức ảnh 

hưởng đến toàn cầu.  

Bên cạnh đó, Ấn Độ cùng với những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại 

cũng đang rất tích cực đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa như ngoại giao 

Yoga nhằm tăng cường sức mạnh mềm. Như vậy có thể thấy trong xu hướng lên 

ngôi của sức mạnh mềm, hầu hết các quốc gia đều nỗ lực khai thác tiềm năng, giá 

trị văn hóa; chủ trương điều chỉnh chính sách cũng như xây dựng hệ giá trị quốc gia 

nhằm nâng cao vị thế quốc gia. Với những quốc gia vốn là những cái nôi văn minh 

lớn của nhân loại như Trung Quốc, Ấn Độ thì điều này sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn rất 

nhiều khi bản thân các giá trị văn hóa của hai quốc gia này đã có tính phổ quát cao. 

Do đó, đây sẽ là những thách thức không hề nhỏ đối với Nhật Bản trong quá trình 

triển khai các hoạt động nhằm tăng cường sức mạnh mềm, đặc biệt là tại khu vực 

Đông Nam Á khi ASEAN cùng với vị trí trung tâm của mình đang là đối tượng 

quan tâm hàng đầu của tất cả các cường quốc trong và ngoài khu vực.  

Thách thức thứ ba chính là ở một mức độ nào đó, có thể nói ám ảnh về quân 

phiệt Nhật vẫn còn trong lòng người dân một số nước Đông Nam Á. Mặc dù, cho 

đến nay Nhật Bản đã rất thành công trong việc cải thiện hình ảnh là một quốc gia 

yêu chuộng hòa bình thay cho hình ảnh một quân phiệt tàn bạo nhưng cách tiếp cận 

của quốc gia này về những vấn đề lịch sử trong quá khứ vẫn ít nhiều khiến cộng 

đồng quốc tế e ngại. Nỗi ám ảnh này sẽ càng lớn mạnh hơn và dự cảm Nhật Bản 

một lần nữa sẽ trở lại thành cường quốc quân sự khi cả chính quyền Thủ tướng Abe 

Shinzo cũng như Thủ tướng Suga Yoshihide đều rất đồng thuận trong kế hoạch 

nâng cao năng lực quân sự của Nhật Bản cũng như quyết tâm thay đổi Điều 9 trong 
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Hiến pháp. Vì vậy đây cũng sẽ là một thách thức không nhỏ đối với nỗ lực của Nhật 

Bản trong quá trình khẳng định vai trò và vị trí của mình trong khu vực.  

Thách thức cuối cùng xuất phát từ chính nội tại Nhật Bản, liên quan đến 

nguyện vọng điều chỉnh Điều 9 Hiến pháp của Thủ tướng Abe Shinzo để phù hợp 

với tình hình hiện nay vốn đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ người dân 

Nhật Bản. Đến thời chính quyền Thủ tướng Suga Yoshihide, vấn đề này dẫu chưa 

được chính thức đề cập đến, một phần cũng vì tình hình khách quan khi không lâu 

sau khi Thủ tướng Suga nhậm chức, chính phủ Nhật Bản đã phải đối mặt với 

nhiều vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh cần phải xử lý do đại dịch COVID-19 gây 

ra. Tuy nhiên, việc Thủ tướng Suga tiếp tục thông qua gói ngân sách quốc phòng 

khổng lồ trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản hiện nay cùng với sự kế thừa trong 

chính sách, triết lý của vị Thủ tướng này từ chính quyền cũ cho thấy ít có khả 

năng nhà lãnh đạo LDP sẽ có những thay đổi đi ngược lại với chủ trương của 

chính quyền cũ. Việc sửa đổi bản Hiến pháp hòa bình không chỉ gây ra sự bất ổn 

nội bộ trong nước giữa người dân và chính phủ Nhật Bản mà còn chắc chắn sẽ 

nhận được các phản ứng có phần tiêu cực từ các quốc gia trong khu vực, do đó sẽ 

ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, uy tín của Nhật Bản trong tương lai.  

Tóm lại, đánh giá về triển vọng sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam 

Á, có thể nói bên cạnh những điểm mạnh với những điều kiện khách quan lẫn chủ 

quan rất thuận lợi tạo nên nhiều cơ hội thì vẫn còn đó nhiều điểm yếu cùng các 

thách thức đến từ cả bên trong và bên ngoài Nhật Bản, sẽ gây ra nhiều khó khăn 

nhất định cho cường quốc Đông Bắc Á này trong quá trình triển khai các chính 

sách, chiến lược. Trong bối cảnh hiện nay khi tình hình thế giới đang có những bất 

ổn về kinh tế - xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra, tình hình chính trị vì thế lại 

càng trở nên phức tạp, đặc biệt là khi Nhật Bản vừa có tân Thủ tướng và Mỹ - đồng 

minh thân cận của Nhật Bản, cũng vừa mới chứng kiến sự chuyển giao quyền lực từ 

chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump sang chính quyền Tổng thống Joe 

Biden; thì việc Nhật Bản có thể chủ động đón bắt thời cơ cũng như vượt qua được 

các thử thách sẽ đòi hỏi một nỗ lực rất lớn từ chính quyền đương nhiệm. Sự tiếp 
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nối, kế thừa từ chính quyền Thủ tướng Abe đơn thuần sẽ là không đủ để có thể tiếp 

tục duy trì thế và lực của Nhật Bản trong khu vực đồng nghĩa với việc bên cạnh việc 

đảm bảo sự thống nhất, xuyên suốt trong định hướng, chiến lược phát triển, Nhật 

Bản cần tích cực hợp tác hơn nữa với các quốc gia trong và ngoài khu vực, mở rộng 

phạm vi và tăng cường mức độ ảnh hưởng của Nhật Bản để có thể giữ vai trò chủ 

động trong quá trình định hình cục diện khu vực và thế giới.  

Trên cơ sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức nêu trên cùng 

với định hướng tiếp tục duy trì tăng cường sức mạnh mềm trong khu vực, có thể nói 

ảnh hưởng của sức mạnh mềm Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục gia 

tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, do sự không đồng đều về mức độ hợp tác kinh 

tế, chính trị, an ninh giữa các nước ASEAN với Nhật Bản nên sự gia tăng này, ở 

một mức độ nào đó, vẫn sẽ là khác biệt giữa các quốc gia trong khu vực. Mặc dù 

vậy, Việt Nam vẫn sẽ luôn là một trong những trọng điểm của quá trình triển khai 

và tăng cường ảnh hưởng sức mạnh mềm của Nhật Bản xuất phát từ nền tảng vững 

chắc trong quan hệ song phương cũng như nhu cầu, lợi ích của cả hai quốc gia.  

4.3. Một số hàm ý chính sách cho Việt Nam 

Là một trong những nền kinh tế phát triển mạnh mẽ nhất và là thành viên tích cực, 

quan trọng của ASEAN, lại là nước láng giềng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Nhật 

Bản, Việt Nam không tránh khỏi những ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực mà quá trình triển 

khai sức mạnh mềm của Nhật Bản đã tác động đến khu vực.  

Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia châu Á có lịch sử quan hệ lâu đời với 

nhiều nét tương đồng về phong tục, tập quán cùng những giá trị văn hóa chung từ 

cái nôi văn hóa Trung Hoa. Mặc dù có sự khác biệt về mức độ phát triển kinh tế 

cũng như thể chế chính trị nhưng hai quốc gia này cho đến nay đã trở thành những 

đối tác quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực và chia sẻ một số điểm chung nhất 

định trong định hướng phát triển quốc gia. Trước những tác động của Nhật Bản 

trong quá trình triển khai sức mạnh mềm, Việt Nam cần nghiên cứu để tiếp tục 

phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực, tạo 

thế chủ động trong quá trình phát triển đất nước. Theo đó, có thể đề xuất một số 
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khuyến nghị cho Việt Nam như sau:  

4.3.1. Bảo tồn truyền thống, văn hóa quốc gia - Tăng cường phát triển sức 

mạnh mềm 

Trước hết, Việt Nam cần một mặt tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa, giáo 

dục, ngôn ngữ; đẩy mạnh các chương trình hợp tác nghiên cứu để thúc đẩy hơn 

nữa hiệu quả của các hoạt động này. Mặt khác, Việt Nam cũng cần phải bảo tồn 

truyền thống và văn hóa quốc gia, đặc biệt tăng cường phát triển sức mạnh mềm 

của riêng mình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, trước sức ảnh hưởng rất 

lớn từ văn hóa Nhật Bản thì khả năng bị “đồng hóa văn hóa” sẽ rất dễ xảy ra, các 

yếu tố nội sinh của văn hóa Việt Nam rất dễ bị tác động. Khi đó bản sắc văn hóa 

Việt sẽ bị đánh mất, làm suy yếu sức hấp dẫn - sức mạnh mềm văn hóa của Việt 

Nam. Vì vậy, Việt Nam cần xác định tầm quan trọng của tiếp thu văn hóa có chọn 

lọc và quảng bá có chọn lựa văn hóa Việt Nam nhằm vừa bồi đắp, hoàn thiện các 

giá trị văn hóa quốc gia, vừa phát triển sức mạnh mềm văn hóa.  

Bên cạnh đó, nhằm cung cấp một nền tảng vững vàng cho người dân, đặc 

biệt là giới trẻ trong quá trình giao lưu và hấp thụ văn hóa, việc nâng cao nhận 

thức và giáo dục ý thức văn hóa là điều cần thiết. Trên cơ sở nhận diện đúng 

những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, độc đáo thế hệ trẻ Việt Nam sẽ biết 

chọn lựa, giữ gìn, phát huy và quảng bá tinh hoa văn hóa dân tộc, mạnh dạn xóa 

bỏ những giá trị văn hóa lạc hậu đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa 

nhân loại để làm đa dạng hơn, phong phú hơn, tiên tiến hơn văn hóa quốc gia. 

Việc thấm nhuần tư tưởng dân tộc, hiểu rõ lịch sử, truyền thống, văn hóa quốc gia 

sẽ tạo nên thế chủ động cho thế hệ trẻ Việt Nam khi tham gia vào các hoạt động 

giao lưu văn hóa quốc tế, hiệu quả của các chương trình, hoạt động giao lưu này vì 

thế cũng sẽ tích cực hơn. Đồng thời, việc nhận thức được các chương trình, hoạt 

động này là một trong những công cụ hữu hiệu để góp phần phát triển sức mạnh 

mềm của đất nước, góp phần nâng cao uy tín và vị thế quốc gia sẽ giúp thế hệ trẻ 

Việt Nam ý thức sâu sắc hơn nữa tinh thần yêu nước, tự hào tự tôn dân tộc; từ đó 

hướng tới nguồn nhân lực chất lượng cao với đầy đủ bản lĩnh và phẩm chất cần 
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thiết trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.  

Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học công 

nghệ, văn hóa cũng đã có điều kiện lan tỏa ngày càng nhanh và mạnh thông qua các 

phương tiện truyền thông đại chúng, các công cụ truyền tin hiện đại. Các chiến lược 

quảng bá sức mạnh mềm văn hóa vì vậy cũng được triển khai và đạt hiệu quả nhanh 

hơn. Do đó, Việt Nam cần đẩy mạnh các chiến lược quảng bá sức mạnh mềm thông 

qua các kênh công nghệ thông tin chính thống và phù hợp. Các kế hoạch cụ thể gắn 

kết các chính sách văn hóa với môi trường trực tuyến cần được đề ra, các ngành 

công nghiệp liên quan đến công nghiệp nội dung số cũng cần được chú trọng đầu tư 

và phát triển. Đồng thời để hoạt động quảng bá sức mạnh mềm thực sự hiệu quả thì 

sự đầu tư cho các nguồn nhân lực cả trong và ngoài nước là điều thiết yếu. 

 Một trong những hạn chế lớn nhất trong quá trình phát triển sức mạnh mềm 

văn hóa của Việt Nam hiện nay chính là sự thiếu hụt về nhân lực, đặc biệt là nhân 

lực chất lượng cao. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tính hiệu quả của các hoạt động 

ngoại giao văn hóa, gián tiếp làm chậm quá trình triển khai sức mạnh mềm quốc 

gia. Vì vậy, cần đầu tư đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực, 

đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động trong 

lĩnh vực ngoại giao văn hóa. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần hỗ trợ xác đáng hơn 

nữa nguồn ngân sách phục vụ cho các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật; các 

sản phẩm văn hóa có giá trị nhằm quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam; 

phát triển các ngành công nghiệp văn hóa…Ngoài ra, việc huy động và kết nối với 

nguồn lực ở bên ngoài – cụ thể là lực lượng kiều bào, du học sinh đang ở nước 

ngoài cũng cần được triển khai hiệu quả. Đây sẽ là những sứ giả văn hóa – những 

người sẽ góp phần quảng bá, tuyên truyền, phổ biến nhanh nhất, hiệu quả nhất văn 

hóa, đất nước, con người Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế. Sự đầu tư, đóng 

góp, cống hiến cả về nhân lực lẫn vật lực từ lực lượng kiều bào, du học sinh càng 

lớn thì sức mạnh mềm quốc gia càng mạnh.  

Đồng thời, trong quá trình tăng cường sức mạnh mềm, Việt Nam cũng cần chủ 

động nắm bắt, cập nhật tình hình thời cuộc để có những sự định hướng, lãnh đạo 

linh hoạt, ứng biến phù hợp với thực tiễn. Nhà nước cũng cần thành lập và đầu tư 
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cho các cơ quan chuyên trách trực thuộc để tập trung thực hiện nhiệm vụ quảng bá 

sức mạnh mềm thì hoạt động này mới thực sự đem lại hiệu quả. Các chính sách cần 

được triển khai một cách đồng bộ, có hệ thống, có sự hỗ trợ lẫn nhau ở tất cả các 

cấp từ Trung ương đến địa phương. Nói cách khác, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn 

nữa trong việc triển khai các chiến lược, chính sách ngoại giao văn hóa để đảm bảo 

khả năng tăng cường sức mạnh mềm cũng như tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế - 

xã hội phát triển. 

4.3.2. Đa dạng hóa quan hệ đối ngoại – Tăng cường phát triển kinh tế 

Đối với các chương trình viện trợ kinh tế, hỗ trợ phát triển từ Nhật Bản, Việt 

Nam cần thận trọng hơn trong quá trình tiếp nhận. Các chương trình này rõ ràng là 

rất cần thiết cho một quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa 

như Việt Nam. Hơn nữa, các chương trình này lại thường được triển khai trên tinh 

thần hỗ trợ phát triển – hướng tới phát triển bền vững – một mục tiêu trong chiến 

lược gia tăng sức mạnh mềm của Nhật Bản, do đó thường ít ràng buộc, hoặc thậm 

chí không có điều kiện đi kèm. Tuy nhiên, trên thực tế lại “không có cái gọi là bữa 

trưa miễn phí”, đặc biệt là trong bối cảnh chính trị quốc tế đang biến động phức tạp 

như hiện nay. Việc Việt Nam luôn là một trong những quốc gia nhận nguồn vốn 

viện trợ ODA từ Nhật Bản nhiều nhất trong khu vực ít nhiều đã gây ra sự phụ thuộc 

viện trợ. Mặc dù hiện nay, mức độ phụ thuộc này là chưa đáng kể nhưng điều này 

không có nghĩa là không có rủi ro. Nguy cơ bị rơi vào cái gọi là bẫy nợ, mất quyền 

tự chủ về định hướng chính trị, về chính sách đối ngoại của quốc gia khi mức độ 

phụ thuộc tăng lên quá mức là điều chính phủ Việt Nam cần quan tâm lưu ý. Chính 

vì vậy, trên cơ sở là một quốc gia đang có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và chính 

sách đối ngoại trung lập, Việt Nam cần tiếp tục chiến lược đa dạng hóa quan hệ đối 

ngoại với các quốc gia trong và ngoài khu vực. Đồng thời, Việt Nam cũng cần tăng 

cường hơn nữa quan hệ nội khối ASEAN, tích cực ủng hộ và duy trì tính trung tâm, 

tinh thần đoàn kết, đồng thuận của khối nhằm bảo vệ lợi ích trung và dài hạn của 

mình. Lợi ích và an ninh quốc gia luôn gắn liền với lợi ích và an ninh khu vực, do 

đó việc duy trì và nâng cao vị trí, vai trò của ASEAN cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng 
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tích cực đến các quốc gia thành viên như Việt Nam.     

Ngoài ra, mặc dù đã trải qua gần ba thập kỷ tiếp nhận viện trợ ODA từ Nhật 

Bản, Việt Nam vẫn chưa thật sự tận dụng được tối đa hiệu quả của nguồn vốn này 

trong quá trình cải thiện quản trị, dịch vụ xã hội, bảo vệ môi trường, giáo dục, cơ sở 

vật chất hạ tầng… Tốc độ giải ngân các nguồn vốn viện trợ ODA còn chậm, thiếu 

minh bạch ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả đầu tư, đến chiến lược tăng trưởng dài 

hạn của đất nước cũng như quan hệ song phương. Vì vậy, nhằm tăng cường khả 

năng sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ ODA từ Nhật Bản, góp phần thúc đẩy phát 

triển đất nước, giảm dần nguồn vốn vay từ đó giảm bớt mức độ phụ thuộc, Việt 

Nam cần cải thiện hơn nữa khả năng quản lý, thực thi và giám sát các nguồn vốn 

này. Điều này đòi hỏi chính phủ cần đầu tư nâng cao trình độ nhân lực, đặc biệt là 

nhân lực chất lượng cao trong việc triển khai, quản lý sử dụng các nguồn vốn vào 

các dự án. Đồng thời, trong quá trình triển khai, cần phải một cơ chế giám sát có hệ 

thống để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho các đơn vị, 

địa phương có thể tiếp nhận và triển khai các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, chính 

phủ Việt Nam cần cải thiện hệ thống quản lý hành chính, xây dựng quy trình triển 

khai một cách hệ thống, đồng bộ. Sự cải thiện về bộ máy quản lý, chính sách, sự 

nâng cấp về điều kiện, cơ sở hạ tầng cũng sẽ góp phần thu hút thêm nguồn vốn đầu 

tư nước ngoài, tạo cơ hội cho kinh tế quốc gia phát triển. Một môi trường kinh tế 

lành mạnh, vững chắc sẽ vừa củng cố nội lực quốc gia, giảm bớt sự phụ thuộc vừa 

tạo nên thế và lực cho Việt Nam trong quá trình nâng tầm ảnh hưởng trong và ngoài 

khu vực.  

Tóm lại, trước những tác động của quá trình triển khai sức mạnh mềm của 

Nhật Bản, Việt Nam cần phải chủ động hơn để tận dụng tối đa lợi ích nguồn viện 

trợ kinh tế và hỗ trợ phát triển để phục vụ cho chiến lược phát triển đất nước. Đồng 

thời, Việt Nam cũng cần đa dạng hóa cả quan hệ đối tác ngoại giao và kinh tế, bảo 

tồn bản sắc văn hóa riêng và tăng cường sức mạnh mềm của riêng mình, duy trì 

chính sách đối ngoại trung lập, không liên minh, không liên kết, củng cố quan hệ 

nội khối ASEAN.       
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Việc Việt Nam chủ động tham gia quá trình giao lưu văn hóa để phát triển, 

khẳng định bản sắc dân tộc từ đó gia tăng tầm ảnh hưởng của mình sẽ là những điều 

kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển được sức mạnh mềm quốc gia. Với vai trò 

ngày càng lớn của ngoại giao văn hóa trong việc giải quyết các xung đột, mâu thuẫn 

thì quốc gia nào càng có tầm ảnh hưởng càng lớn về văn hóa, quốc gia đó sẽ càng 

chiếm ưu thế trong các cuộc chạy đua quyền lực hay tranh giành trật tự trong và 

ngoài khu vực. Với nguồn lực hiện nay cùng các chiến lược, chính sách phù hợp, 

linh hoạt, Việt Nam được dự báo sẽ là một trong những quốc gia có tiềm năng sức 

mạnh mềm nhất trong khu vực Đông Nam Á. Cùng với vai trò trung tâm của 

ASEAN, những thành công trong hoạt động ngoại giao văn hóa, bên cạnh sự ổn 

định, an toàn về an ninh - chính trị cùng nền kinh tế phát triển mạnh, Việt Nam 

đang từng bước khẳng định vị trí và vai trò của mình, từng bước vươn lên trở thành 

một trong những nhân tố chiến lược quan trọng đối với bất kỳ một quốc gia nào 

trong khu vực và trên thế giới.  

Tiểu kết 

 Bàn về quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á từ 

năm 2001 đến năm 2021 có thể rút ra được một số nhận xét và đánh giá như sau:  

Thứ nhất, quá trình này đã đạt được một số kết quả và hạn chế nhất định. Về 

kết quả, quá trình này đã góp phần thúc đẩy kinh tế Nhật Bản phát triển; gia tăng 

cảm tình, niềm tin của người dân trong khu vực đối với Nhật Bản; nâng cao vai trò 

và vị thế chính trị của Nhật Bản. Về hạn chế, đó là tình trạng thiếu hài hòa giữa yếu 

tố “cứng” và “mềm” trong hoạt động ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế; chiến 

lược tăng cường sức mạnh quân sự của Nhật Bản; mức độ ảnh hưởng của Nhật Bản 

tại Đông Nam Á là chưa đồng đều. Thứ hai, so với giai đoạn trước năm 2001, quá 

trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á giai đoạn 2001-2021 

có tính toàn diện, hệ thống và hiệu quả hơn. Thứ ba, quá trình này đã có nhiều tác 

động đến khu vực, bao gồm cả tích cực lẫn tiêu cực. Thứ tư, qua nghiên cứu quá 

trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á giai đoạn 2001-2021, 

có thể thấy vai trò quan trọng của sức mạnh mềm trong vấn đề tăng cường sức 

mạnh tổng hợp quốc gia.   



 

201 

 Bàn về triển vọng sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á, bên cạnh 

những điểm mạnh, điểm yếu, có thể thấy Nhật Bản sẽ phải đối mặt với nhiều thách 

thức. Đó là sự cạnh tranh từ các quốc gia khác cũng đang trong quá trình thúc đẩy 

sức mạnh mềm; tình hình chính trị quốc tế đang ngày càng phức tạp; ám ảnh về 

hình ảnh Nhật Bản quân phiệt; bất ổn nội bộ tiềm ẩn của vấn đề sửa đổi Hiến pháp 

của chính phủ Nhật Bản. Nhưng trong xu hướng đề cao hợp tác, hòa bình của cộng 

đồng quốc tế cũng như chính người dân Nhật Bản, khi sức mạnh mềm trở thành 

công cụ đắc lực để tăng cường sức mạnh quốc gia thì Nhật Bản cũng sẽ có nhiều cơ 

hội thuận lợi để tiếp tục triển khai và tăng cường sức mạnh mềm tại Đông Nam Á. 

Trong khi Trung Quốc – đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Nhật Bản trong khu vực - 

đang vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế vì những động thái làm ảnh 

hưởng đến hòa bình, ổn định, trật tự của khu vực thì ngược lại sự gia tăng về vị thế, 

vai trò của Nhật Bản trong khu vực cùng với nhu cầu hợp tác, giao lưu từ các nước 

Đông Nam Á đang ngày càng tăng được nhận định sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho 

Nhật Bản nâng tầm sức mạnh.  

Là một trong những nền kinh tế phát triển mạnh mẽ nhất và là thành viên tích cực, 

quan trọng của ASEAN, lại là nước láng giềng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Nhật 

Bản, Việt Nam không tránh khỏi những ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực mà quá trình triển 

khai sức mạnh mềm của Nhật Bản đã tác động đến khu vực. Theo đó, một số kiến nghị 

đã được đề xuất cho Việt Nam nhằm phát huy tối đa các ảnh hương tích cực và hạn 

chế những ảnh hưởng tiêu cực nhằm tạo nên thế chủ động hơn trong quá trình tiếp 

nhận và triển khai sức mạnh mềm quốc gia. 
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KẾT LUẬN 

 

Từ những nghiên cứu và phân tích trên về quá trình triển khai sức mạnh mềm 

của Nhật Bản tại Đông Nam Á, giai đoạn 2001 – 2021, tác giả luận án xin rút ra một 

số kết luận dưới đây:  

 Thứ nhất, sức mạnh mềm của Nhật Bản được hình thành trên cơ sở kết 

hợp của cả ba yếu tố: ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế (thông qua hợp tác 

kinh tế và viện trợ phát triển) và ngoại giao giá trị chính trị, trong đó ngoại giao 

văn hóa giữ vai trò then chốt.  

Từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, chính phủ Nhật Bản đã chủ trương sử 

dụng ngoại giao kinh tế để thay đổi hình ảnh, thiết lập quan hệ với các nước tại 

Đông Nam Á. Cho đến nay chính sách này đã đạt được nhiều thành tựu và góp phần 

hỗ trợ rất lớn cho Nhật Bản trong quá trình xây dựng và củng cố vai trò, vị thế trong 

khu vực. Tuy nhiên, bắt đầu từ những năm đầu thế kỉ XXI, cùng với những điều 

chỉnh trong chính sách đối ngoại, ngoại giao văn hóa đã được Nhật Bản tập trung 

phát triển nhằm tăng cường sức mạnh mềm quốc gia. Dựa trên tiềm năng giá trị văn 

hóa cùng với sự đầu tư, định hướng kịp thời, đúng đắn của chính phủ và sự chung 

tay thực hiện từ các tập đoàn, tổ chức, công ty tư nhân… Nhật Bản đã gặt hái được 

rất nhiều thành công trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện 

chính sách ngoại giao văn hóa. Chính sự thành công của ngoại giao văn hóa đã là 

bàn đạp thuận lợi cho Nhật Bản tiếp tục triển khai chính sách ngoại giao kinh tế 

(ngoại giao ODA) cũng như ngoại giao giá trị chính trị. Có thể nói sự kết hợp của 

ba yếu tố này đã là chìa khóa then chốt cho những thành công của Nhật Bản trong 

quá trình triển khai và tăng cường sức mạnh mềm tại Đông Nam Á từ năm 2001 đến 

nay.  

 Thứ hai, quá trình hoạch định và triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản 

tại Đông Nam Á từ năm 2001 đến năm 2021 thể hiện sự thống nhất về quan điểm và 

ngày một gia tăng về qui mô, hiệu quả. 

Trong quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á từ 



 

203 

năm 2001 đến năm 2021, mặc dù Nhật Bản đã trải qua 9 đời Thủ tướng khác nhau 

dưới sự dẫn dắt của cả hai Đảng là Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Dân chủ, Nhật 

Bản vẫn có được sự thống nhất nhất định trong định hướng phát triển quốc gia. Đó 

là sự tăng cường quan hệ, hợp tác với các nước ASEAN thể hiện qua việc Nhật Bản 

luôn duy trì vai trò là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực 

của các nước ASEAN; thúc đẩy các hoạt động giao lưu, văn hóa, giáo dục nhằm 

tăng cường sự hiểu biết, thiện cảm, tin tưởng giữa người dân Nhật Bản và người 

dân các nước ASEAN; tích cực trong các hoạt động hướng tới những lợi ích chung, 

vì sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng chung của khu vực dựa trên triết lý “cộng 

sinh”. Nếu như trong giai đoạn 2001 – 2012, ngoại giao văn hóa được chú trọng 

phát triển và có phần có ưu thế hơn so với hợp tác kinh tế & viện trợ phát triển và 

ngoại giao giá trị chính trị thì trong giai đoạn 2013 – 2021, dưới sự dẫn dắt của các 

lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do gồm cựu Thủ tướng Abe Shinzo và Thủ tướng Suga 

Yoshihide, Nhật Bản đã tập trung triển khai đồng đều trên cả ba lĩnh vực, góp phần 

đưa Nhật Bản hướng tới một quốc gia phát triển toàn diện và có tầm ảnh hưởng toàn 

cầu trên mọi lĩnh vực.   

 Thứ ba, quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á 

trong hai thập kỷ đầu của thế kỉ XXI chia thành hai giai đoạn, tương ứng với sự 

điều chỉnh và gia tăng mức độ của các chính sách. 

Điểm khác biệt cơ bản và cũng là cơ sở để tác giả phân làm hai giai đoạn trong 

quá trình triển khai sức mạnh mềm của Nhật Bản là sự điều chỉnh trong phương 

châm hợp tác với các nước Đông Nam Á khi tinh thần cộng sinh, tính đối đẳng ngày 

càng được Nhật Bản đề cao, chú trọng. Theo đó, vai trò đối tác – cùng hợp tác, cùng 

phát triển của các quốc gia Đông Nam Á ngày càng được Nhật Bản nhấn mạnh.  

Giai đoạn 2001 – 2012: Nhật Bản bắt đầu tập trung phát triển công nghiệp văn 

hóa trong đó văn hóa đại chúng được xác định là trọng tâm. Ngoại giao ODA cũng 

tiếp tục được tăng cường với sự ưu tiên phát triển khu vực Mekong – khối các nước 

có nền kinh tế phát triển muộn hơn trong ASEAN. Đồng thời hợp tác ngoại giao 

chính trị với sự đề cao các giá trị phổ quát cũng là định hướng phát triển của chính 

phủ Nhật Bản trong thời gian này.  
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Giai đoạn 2013 – 2021: trong giai đoạn này, Nhật Bản chủ động tăng cường 

giao lưu văn hóa dựa trên tinh thần cùng hợp tác cùng phát triển để không chỉ Nhật 

Bản là quốc gia giới thiệu, quảng bá văn hóa mà các quốc gia khác khi hợp tác cùng 

Nhật Bản cũng có cơ hội để giới thiệu, quảng bá văn hóa quốc gia mình. Đây cũng 

chính là tinh thần, triết lý cộng sinh mà Nhật Bản muốn nhấn mạnh. Đối với kinh tế, 

đây là giai đoạn Nhật Bản tái phục hồi kinh tế sau khủng hoảng cùng với sự điều 

chỉnh Hiến chương ODA, Nhật Bản tập trung thúc đẩy tăng trưởng bền vững toàn 

cầu. Đồng thời Nhật Bản tiếp tục tăng cường ngoại giao giá trị, nhấn mạnh vào sự 

liên kết bằng giá trị để cùng nhau xây dựng nền hòa bình, thịnh vượng chung của 

toàn khu vực.  

 Thứ tư, phát triển sức mạnh mềm tiếp tục là định hướng chiến lược trong 

chính sách đối ngoại của Nhật Bản tại Đông Nam Á.  

Mặc dù hiện nay Nhật Bản đang phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn từ các 

quốc gia khác trong và ngoài khu vực trong quá trình triển khai sức mạnh mềm tại 

Đông Nam Á, nhưng dựa trên những thành tựu mà Nhật Bản đã đạt được, dựa trên 

những phân tích về cơ hội, về thách thức đối với Nhật Bản trong tương lai cũng như 

dựa trên những chủ trương, đường lối của chính phủ Nhật Bản trong chiến lược phát 

triển quốc gia trong tương lai, có thể nói sức mạnh mềm vẫn sẽ là định hướng chiến 

lược trong chính sách đối ngoại của quốc gia này tại Đông Nam Á. Đồng thời kết 

quả nghiên cứu của luận án cũng đã chứng minh được vai trò của sức mạnh mềm 

trong vấn đề tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Trước những vận động 

phức tạp và khó lường của tình hình quan hệ quốc tế trong khu vực, Nhật Bản có 

thể sẽ có những điều chỉnh trong cách tiếp cận cũng như trong phương thức triển 

khai nhưng mục tiêu sau cùng vẫn sẽ nhằm duy trì, củng cố và nâng tầm vai trò, vị 

thế của Nhật Bản trong và ngoài khu vực. Sức mạnh mềm của Nhật Bản lúc đó có 

thể sẽ là sự kết hợp linh hoat giữa nhiều loại hình, nhiều yếu tố khác nhau mà ở một 

số lý thuyết quan hệ quốc tế, đó gọi là sức mạnh thông minh.  

 Thứ năm, các quốc gia Đông Nam Á có thái độ tích cực trong quá trình tiếp 

nhận sức mạnh mềm của Nhật Bản.  

Trước sự triển khai toàn diện cả về ngoại giao văn hóa, hợp tác kinh tế & viện 
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trợ phát triển và ngoại giao giá trị chính trị của Nhật Bản, các quốc gia Đông Nam 

Á mặc dù vẫn chịu sức ép rất lớn từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Nhật Bản là 

Trung Quốc nhưng phần lớn vẫn đã rất chủ động và tích cực trong việc tiếp nhận 

sức mạnh mềm của Nhật Bản. Sự chủ động và tích cực này thể hiện qua thực tế các 

số liệu thống kê ngày càng tăng về số lượng người dân học tiếng Nhật như là một 

ngoại ngữ hai, số lượng người dân mong muốn được tìm hiểu về văn hóa, phong 

tục, các giá trị truyền thống của Nhật Bản, số lượng du khách chọn Nhật Bản là 

điểm đến yêu thích... Sức lan tỏa của văn hóa Nhật Bản đang ngày càng tăng lên tại 

các quốc gia Đông Nam Á càng khiến cho sự yêu thích, cảm tình của người dân các 

nước này với Nhật Bản ngày càng nhiều, từ đó góp phần tác động tích cực đến tinh 

thần, thái độ cũng như hành vi của người dân các nước này với Nhật Bản.  

 Thứ sáu, những bài học rút ra từ quá trình triển khai sức mạnh mềm của 

Nhật Bản tại Đông Nam Á là rất quan trọng đối với Việt Nam.  

Dựa trên tiềm năng sức mạnh mềm – sức mạnh mềm văn hóa của Việt Nam có 

thể thấy Việt Nam có nhiều điều kiện rất thuận lợi trong quá trình phát triển sức 

mạnh mềm trong tương lai. Mặc dù có những sự khác biệt nhất định về thể chế cũng 

như trình độ phát triển kinh tế nhưng chính những điểm tương đồng trong văn hóa, 

tư tưởng; sự lâu đời trong lịch sử quan hệ bang giao cùng với sự gắn kết chặt chẽ 

trong các chương trình hợp tác cả về kinh tế, văn hóa, chính trị nên từ quá trình triển 

khai sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á và chính Việt Nam cũng tham 

gia với vai trò là quốc gia tiếp nhận thì Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội và điều kiện 

thuận lợi để tiếp thu và chọn lọc những điểm tích cực để áp dụng linh hoạt trong 

quá trình phát triển sức mạnh mềm. Bên cạnh đó, qua sự nghiên cứu, nhìn nhận quá 

trình triển khai sức mạnh mềm từ Nhật Bản, Việt Nam cũng sẽ tự tạo nên thế chủ 

động nhất định trong việc tiếp nhận sức mạnh mềm từ Nhật Bản cũng như các quốc 

gia khác trong khu vực, từ đó sẽ hình thành nên những chính sách, chiến lược đối 

phó phù hợp vừa đảm bảo được lợi ích quốc gia, vừa đảm bảo được tinh thần hướng 

tới sự hợp tác, hòa bình chung trong khu vực.  
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1  

Đánh giá vai trò và đóng góp của Nhật Bản 

Đơn vị: % 

Năm 

Vai trò & đóng góp của NB 
08 13 15 16 17 19 

Đóng vai trò tích cực cho sự phát triển của khu vực 87 92 - - - - 

Hợp tác kinh tế - kĩ thuật (ODA) rất cần thiết cho sự 

phát triển của các quốc gia ASEAN 
92 88 - - - - 

Thúc đẩy hợp tác phát triển trong cộng đồng quốc tế - - 77 80 90 83 

Góp phần gìn giữ nền hòa bình toàn cầu 30 43 82 89 83 92 

Góp phần ổn định trật tự quốc tế - - 74 78 74 78 

Góp phần gìn giữ an ninh khu vực - - 71 78 75 77 

Góp phần ổn định và phát triển kinh tế thế giới 40 67 82 84 83 87 

Cung cấp giải pháp cho các vấn đề toàn cầu 27 59 76 91 79 84 

• Ô để trống do không có thông tin 

[Nguồn: Tổng hợp khảo sát của Bộ Ngoại giao Nhật Bản] 

PHỤ LỤC 2 

Ấn tượng của các nước ASEAN về Nhật Bản 

Đơn vị: % 

Năm 

Ấn tượng về Nhật Bản 
08 13 15 16 17 19 

Khoa học kỹ thuật phát triển 86 81 64 61 66 68 

Nền kinh tế phát triển 79 62 64 61 66 68 

Tiêu chuẩn sống cao 75 - 46 48 46 54 

Phong cảnh thiên nhiên đẹp 69 62 44 51 46 55 

Phong tục, văn hóa thú vị, phong phú 69 59 53 56 52 55 

Hoạt hình, thời trang, món ăn…hấp dẫn 61 44 37 40 38 39 
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Yêu chuộng hòa bình 57 35 27 32 28 23 

Tự do, dân chủ 45 18 28 30 31 23 

Là quốc gia thích chiến tranh 12 4 - 14 10 5 

Có vai trò lãnh đạo trong cộng đồng quốc tế - - 27 33 31 26 

• Ô để trống do không có thông tin  

[Nguồn: Tổng hợp khảo sát của Bộ Ngoại giao Nhật Bản] 

PHỤ LỤC 3 

Tổng doanh thu từ việc bán nội dung phát sóng ở nước ngoài của Nhật Bản 
Đơn vị: tỷ Yên 

Năm Doanh thu 

2004 8,2 
2005 8,3 
2006 8,89 
2007 9,18 

2008 9,25 
2009 7,5 
2010 6,63 

2011 7,16 
2012 10,43 
2013 13,78 
2014 18,25 

2015 28,85 
2016 39,35 
2017 44,45 

[Nguồn: MIC, 2019] 
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PHỤ LỤC 4 

Thống kê số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản 

(2001 – 2019) 

Đơn vị: triệu người 

 
[Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản, JNTO] 

PHỤ LỤC 5 

Tỉ lệ tăng trưởng GDP Nhật Bản từ Quý I/2019 đến Quý I/2020 

Đơn vị: % 

 
[Nguồn: Statista, 2020] 
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