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국문요약

한국과 베트남은 1992년 12월 외교 관계를 수립한 이후 지난 30년간 괄목할
협력 성과를 이루었다. 양국 간 협력이 빠르게 늘어난 것은 양국이 지리적ㆍ역사
적ㆍ문화적 유사성과 공통점을 보유했기 때문이다. 한국과 베트남은 고대부터
쌀을 재배하는 농경 국가였고, 유교의 영향을 받았으며, 오랜 역사 덕분에 풍부
한 문화유산을 계승받아 높은 자긍심을 보유하고 있다. 특히 한국은 한국전쟁의
폐허를 딛고 일어났고, 베트남 역시 베트남전쟁의 상흔을 극복하며 성장하고 있
다는 점에서 많은 베트남 학자가 국가산업전략과 인프라 개선을 논의할 때 자주
한국을 예로 들고 있다.
그러나 2007년 베트남이 WTO에 가입한 이후 양국 간 협력은 주로 경제 부문
을 위주로 이루어졌다. 경제협력이 강화될수록 양국은 서로에 대해 잘 알고 있다
는 착각에 빠졌는데, 착각은 불필요한 오해를 낳곤 했다. 최근에 발생한 대표적
사례로 2020년 코로나19 발생 초기 베트남의 방역 대응에 대한 한국인의 불만
을 들 수 있다. 베트남은 방역을 전쟁에 비유하며 강력한 규율로 통제했는데, 한
국인을 포함한 외국인은 이러한 사회적 풍조를 이해하지 못했다. 베트남의 방역
상황과 문화에 대해 한국인이 조금만 더 잘 알고 있었고, 반대로 한국의 사회와
문화에 대해 베트남인이 조금 더 잘 알고 있었다면 피할 수 있었던 오해였다. 본
연구에서는 지난 30년간의 경제, 사회, 문화 부문 협력 성과를 비교하고, 경제 부
문보다 상대적으로 성과가 떨어지는 사회 및 문화 부문의 협력 고도화 방안도 함
께 모색한다. 양국 관계를 지속가능하게 유지 및 발전시키려면 경제협력뿐 아니
라 사회 및 문화 등 연성 권력(soft power) 부문의 협력도 필요하기 때문이다.
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제2장에서는 한국과 베트남 간 지난 30년의 경제협력 성과를 평가한다. 베트
남은 2020년 기준 한국의 제3위 수출상대국이고 한국은 베트남의 제4위 수출상
대국이다. 그러나 2017년까지 급증하던 양국 간 교역액은 2018년 이후 횡보 중
으로, 교역을 확대하기 위한 양국의 노력이 필요하다. 아시아개발은행(ADB)의
다지역투입산출표(ADB-MRIO: ADB–Multi-regional Input-Output Table)
를 활용하여 양국의 부가가치 수출에 근거한 현시비교우위지수(VRCA)를 연도
별로 산출해 보았다. 양국의 비교우위 구조에 변화는 있었지만, 양국은 여전히
보완관계를 나타내고 있다. 양국 간 교역의 보완관계는 양국 교역을 다시 확대할
수 있는 출발점이다.
또한 한국과 베트남 간 교역에서 가장 큰 문제점으로 제기되고 있는 무역 불균
형 이슈를 해소하기 위해서도 양국 교역의 확대는 필요하다. 특히 베트남의 대한
국 수출결합도가 한국의 대베트남 수출결합도에 비해 낮다는 점은 베트남의 대
한국 수출을 확대할 수 있는 공간이 존재함을 시사한다. 다만 베트남이 대한국
수출을 어떻게 확대할 수 있을지에 대한 고민이 필요하다. 단순히 비교우위에 따
른 쌀, 커피, 차, 캐슈너트, 천연고무 등의 대한국 수출 확대는 단기적으로 양국
간 무역 불균형 개선에 효과가 있겠지만, 결국 베트남을 저부가가치 1차 산품 수
출국으로 전락하게 한다.
베트남은 태국, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아 등 주변 아세안 회원국에 비
해 낮은 국내 부가가치 활용률을 나타내고 있다. 이는 한국과 베트남 간의 문제라
기보다는 베트남 제조업의 고질적인 문제점이다. 베트남 정부도 지원산업
(supporting industry)을 육성하려 다양한 노력을 펼치고 있는 가운데, 베트남
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로컬기업이 한국계 기업의 생산 네트워크에 참여할 수 있도록 기술이전과 관리
역량 강화활동을 전개하는 일부 한국계 대기업이 눈에 띈다.
2014년 이후 한국은 베트남에서 가장 큰 직접투자국 지위를 유지하고 있다.
최근 인프라 건설을 중심으로 일본의 투자가 급증하는 가운데 제조업을 중심으
로 한 한국 기업들의 대베트남 투자는 의미가 있다. 베트남 정부가 발표한 2045
년까지의 장기발전계획에 따르면 매년 300억 달러 이상의 FDI를 유치해야 한
다. 이는 베트남이 더욱 개방적인 시장이 될 것임을 시사하는 것으로, 한국 기업
에 새로운 기회가 될 수 있다. 다만 최근의 코로나19 팬데믹 상황에서 벌어진 베
트남의 다소 미흡한 조치는 안정적인 공급망을 확보하기 원하는 한국계 기업에
불안감을 조성했을 가능성이 있으므로, 베트남 자체도 한국 기업의 활동을 보장
하는 명확한 원칙을 표명할 필요가 있다.
한편 베트남의 기술이전 요구는 점차 거세질 전망이다. ADB-MRIO 자료를
토대로 2020년까지 연도별로 산출한 후방연계 GVC 참여율은 전방연계 GVC
참여율보다 항상 높다. 이는 자국 중간재 활용도가 해외 중간재보다 낮음을 의미
한다. 또한 부가가치 수출에서 자국 부가가치 기여분이 해마다 감소하고 있다.
따라서 베트남은 자국 기업의 수출 부가가치 기여를 높이기 위해 기술이전을 강
하게 요구할 수 있다. 사실 베트남은 다른 아세안 회원국보다 기술이전을 상대적
으로 덜 받아왔다. 특히 산업별로 베트남 수출의 해외 부가가치 활용 비중을 살펴
보면 최근 한국이 투자를 집중한 전기 및 전자 장비 제조업, 1차 금속 제조업, 화
학물질 및 화학제품 제조업, 섬유제품 부문의 해외 부가가치 활용 비중이 전체
평균보다 높다. 베트남 로컬기업으로 기술이전이 확대될 때 한국계 중소기업이
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선제적으로 현지 로컬 중소기업과 협력해 새로운 활로를 모색할 수 있도록 한국
과 베트남 정부의 관심이 필요하다. 특히 코로나19 팬데믹과 미ㆍ중 패권경쟁으
로 사업구조조정이 필요한 기업이 등장할 수 있으므로, 이들 기업의 구조조정에
관심을 기울여야 한다.
덧붙여 베트남은 주변 아세안 회원국보다 아세안 역내 지역생산 네트워크
(RVC) 활용률이 낮을 뿐만 아니라 연도별로 계속 하락하고 있다. 미ㆍ중 패권경
쟁과 코로나19 팬데믹으로 공급망의 불확실성이 확대되면서 중간재 공급처를
근거리에 확보할 수 있다는 점에서 아세안경제공동체(AEC) 역내 지역 공급망 확
충은 중요하다. 특히 미ㆍ중 패권경쟁으로 중국에서 벗어나 동남아로 이전하는
다국적 기업을 유치하기 위해 베트남뿐 아니라 모든 아세안 회원국이 경쟁적으
로 움직이고 있다. 이러한 경쟁을 조율하고 더욱 효과적으로 아세안 역내 공급망
을 구축하려는 노력이 필요한 시점이다.
제3장과 제4장에서는 1992년 수교 이후 한국과 베트남 간 사회 부문 협력과
문화 부문 협력을 평가한다. 앞에서 언급했듯이 양국 간 경제협력 성과보다 사회
및 문화 부문 협력 성과는 매우 미미하다. 또한 협력의 방향성에서도 한국에서
베트남으로의 교류가 베트남에서 한국으로의 교류보다 그 폭과 깊이가 크다는
점에서 이중적인 불균형이 존재한다. 이러한 불균형을 해소하려는 노력은 2017
년 신남방정책을 천명한 이후에야 본격화되었다고 해도 과언이 아니다.
제3장에서는 한국과 베트남 간 사회 분야 협력의 성과를 평가했다. 먼저 양국
간 인적 교류(관광 및 방문, 단기 및 장기 체류 등)의 동향과 추이 그리고 기관 교
류(중앙행정기관, 지방자치단체, 연구기관 등) 상황을 검토했다. 인적 교류 관련
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지표는 양국 협력에서 질적 제고의 당위성을 보여준다. 한국 내 베트남 사회, 그
리고 베트남 내 한국 사회가 차지하는 비중이 커졌다. 아세안 국가 중 2019년 기
준 한국인 방문객과 베트남 체류 재외 교포가 가장 많은 국가가 베트남이다. 또한
아세안 국가 가운데 한국 방문객 수와 한국 체류자 수가 가장 많은 국가 역시 베트
남이다. 노동, 결혼, 유학 등 체류 자격별 모든 분야에서 베트남 출신 이주민 수가
증가했다. 이처럼 양국 간 방문객과 이주민 증가는 상호 이해 증진과 함께 보건의
료 등 양국 국민 삶의 질을 향상하기 위한 실질적이고 구체적인 협력이 필요함을
시사한다.
2017년 신남방정책 추진 이후 한국은 공공외교 증진을 목적으로 베트남과 세
미나, 포럼, 전시회, 공연 등 다양한 방법으로 기관 간 정기적 교류를 이행해 오고
있다. 중앙행정기관은 한국음식 페스티벌, K-Pop 페스티벌 등을 통한 한류, 한
식 홍보 강화와 태권도 동아리나 봉사활동, 그리고 한국어 알리기 등 문화와 지식
분야 공공외교에 집중했다. 한국의 지방자치단체들은 인구가 적은 중부 지역과
산악지대 그리고 메콩 삼각주 일부 지역을 제외한 베트남 대부분 지방과 자매 및
우호 교류 협약을 체결하고 있다. 교류 분야는 주로 행정, 문화예술, 경제 부문에
집중되어 있으며, 청소년과 민간단체 교류는 확대가 필요하다. 한편 기술인력을
양성하기 위한 연구기관 간 교류 및 지원 역시 꾸준하게 진행됐다. 대표적으로
KOICA의 박장성 한베기술대학 설립사업(2010~14)과 한베산업기술대학 지원
사업(2014~19) 그리고 VKIST 설립지원 사업(2014~20) 등이 있다.
이상과 같은 사회 분야 협력의 성과에도 불구하고 불균형적 협력이 진행되어
왔다는 비판적 시각이 존재한다. 경제 부문의 중요성으로 사회문화에 관한 협력
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수요가 간과되었고, 사회문화적 유사성을 지나치게 강조한 나머지 서로에 대한
세심한 주의와 이해가 부족했다. 이러한 관점에서 본 연구는 양국 간 협력과 갈등
에 관한 부정적ㆍ긍정적 사례를 선정하여 그 맥락을 검토하고 원인을 분석했다.
특히 양국의 미래지향적 협력 방안을 모색하기 위하여 긍정적 사례보다는 부정
적 사례에 더욱 주목했다.
우선 한국과 베트남의 협력과 갈등을 키워드로 연간 트렌드 분석을 수행하였
는데, 시간이 경과함에 따라 갈등보다 협력에 관한 키워드가 더 많은 비중을 차지
하는 것으로 나타났다. 양국 간 사회 부문 갈등의 경우 ‘국제결혼’, ‘가정폭력’,
‘이주여성’, ‘시어머니’, ‘다문화가정’, ‘결혼생활’, ‘무차별 폭행’, ‘여성들’, ‘의
사소통’ 등 결혼이주여성과 관련된 키워드들이 높은 가중치와 빈도수를 차지했
다. 사회 부문 협력의 경우 양국 간 협력을 체결한 주요 기관과 인물이 높은 가중
치와 빈도수를 차지했다. 분야별로 키워드를 구분해 보면 보건, 교육, 사회보장,
환경, 생물다양성 등이 중요한 부문으로 꼽혔다.
한국과 베트남의 대표적 갈등 사례로 두 가지를 들 수 있다. 하나는 다문화 가
정에 대한 인식과 베트남 결혼이주여성에 대한 폭력에 관한 것이고, 다른 하나는
최근에 불거진 코로나19 대응 사례에서 비롯된 갈등이다. 두 사례는 모두 한국과
베트남을 동일시하는 인식이 얼마나 위험한가를 보여준다. 즉 양국의 사회문화
적 유사성에만 매몰되어 서로에 관해 이해가 부족할 때 사사로운 사건조차 부정
적인 파급효과를 가져온 것이다. 한국과 베트남은 사회적 유사성 속에 차이가 존
재함을 인식해야 한다. 베트남에 대한 한국인의 정서적 친밀감이 매우 높다 보니
베트남으로부터 기대에 미치지 못하는 반응이 돌아올 때 비난의 화살을 쏘는 경향이
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있다. 또한 ‘비슷하겠지’라는 막연한 생각으로 서로를 깊이 이해하려는 노력이
부족하다. 한국과 베트남이 지속가능한 관계로 나아가기 위해서는 서로에게 발
견되는 미묘한 차이를 인정하고 공감해야 한다.
반면에 한국과 베트남 간 진정한 호혜적 협력 사례로 박항서 감독의 베트남 축
구대표팀 감독 부임과 성과를 들 수 있다. 박항서 감독의 선수와 국민에 대한 자
세, 소통과 리더십 방식 그리고 베트남전쟁과 승리의 역사를 이해하고 존중하는
자세 등 베트남의 사회와 문화를 이해하려는 모습이 베트남 국민에게 회자한 바
있다. 박항서 감독의 사례는 앞선 갈등을 어떻게 해소할 수 있을지를 알려주는
주요 본보기이다.
제4장에서는 한국과 베트남 간의 문화 교류를 평가했다. 1992년 12월 수교
후 30년간 교류 중 문화 분야에서 가장 획기적인 사건은 베트남 내 한류의 확산이
었다. 베트남에서 한류는 1990년대 말부터 텔레비전 드라마로부터 시작되어 영
화, 음악 등으로 확산되었으며, 이에 따라 양국 문화 교류가 확대되어 상호 이해
를 심화하였다. 한편으로 기업인들은 ‘경제 한류’를 부르짖으며 한류의 확산에
따른 경제적 이익을 추구하기도 하였다. 이와 더불어 화장품, 의상, 식품 등 한국
상품의 소비가 증가했고, 한국음식점이 많아졌다. 2000년대 중반을 지나며 한
류의 중심은 한국 대중음악(K-Pop)으로 옮겨간 듯하다. 2010년 전후 K-Pop
은 베트남 내 한류의 주요 부문으로 자리 잡았으며, 최근에는 K-Pop에 대한 열
기가 TV 드라마의 인기를 넘어섰다고 판단된다. 반면에 베트남의 TV 드라마는
한국에 거의 소개되지 않았다. 베트남 감독들이 제작한 영화는 한국에서 개최되는 부
산국제영화제, 전주국제영화제 등에 꾸준히 출품되고 있지만, 그 수는 제한적이다.
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한편 한국 문학의 베트남어 번역 출판은 1992년 수교 이후 시작되었다. 양국
수교 직후부터 2010년까지 대체로 한국 고전문학이나 근대문학 작품이 베트남
어로 번역 출판되었다. 2010년 이후에는 베트남 내 출판사들이 자체적으로 한국
현대문학 작품을 선정하여 번역 출판하는 사례가 늘고 있다. 여기에 더하여 한국
에서 유학한 베트남인 학생들이 증가하면서 한국어에 능숙한 인력이 많이 배출
된 것도 한국 문학의 베트남어 출판을 촉진하였다.
그러나 베트남 문학의 한국 출판은 상대적으로 활발히 이루어지지 못하였다.
바오닌(Bao Ninh) 등 일부 작가의 작품이 한국어로 출판되거나 비엣타인 응우
옌(Viet Thanh Nguyen) 등 베트남 출신 해외 거주자들의 문학이 한국에서 출
판되고 있으나, 한국인 독자들 사이에서 베트남 문학에 관한 관심은 아직 폭넓게
확산되지 않았다. 최근 한국의 몇몇 작가들 사이에서 베트남 현대문학에 관한 관
심이 높아져 ‘베트남을 이해하려는 젊은 작가들의 모임’을 결성한 것은 고무적인
일이다.
덧붙여 현대 베트남을 소재로 한 한국 문학은 베트남전쟁 참전 작가들이 문을
열었다. 1992년 양국 수교 전후로 한국 소설은 대부분 베트남전쟁과 관련된 것
이었으며, 1990년대 말 이후에는 통일 이후 베트남 사회를 소재로 하기 시작하
였다. 한국인 작가들이 현대 베트남을 소재로 하여 문학작품을 내는 것은 초기
단계에 있다고 할 수 있다. 반면 베트남 작가들은 한국을 소재로 한 문학작품을
아직 내지 못하고 있다.
한국과 베트남은 문화 분야에서 비교적 활발히 교류해 왔다고 할 수 있으나,
한국 사회에서 베트남 문화가 유행하지 않아 완전한 교류라고 말하기는 어렵다.
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1990년대 말부터 한국의 대중문화가 베트남 사회에 확산되고 의상, 화장품, 음
식 등 한국 제품의 소비로 이어져 베트남인에게 한국 문화는 친근한 것이 되었다.
하지만 베트남의 대중문화는 아직도 한국 사회에 생소하다. 한편 베트남 내에서
유행하는 외래문화가 한류만 있는 것은 아니므로 한국인은 균형적인 시각을 가
져야 한다. 현재 베트남 내에서 방영되는 외국 드라마 가운데 중국 드라마가 가장
많은 수를 차지하고 있고, 한국 드라마는 그다음으로 많다.
양국 간 문화 교류에서 베트남 내 한류의 강세와 한국 내 희소한 베트남 문화의
소개는 양국 간 문화 교류의 불균형을 낳았다. 또한 한국 드라마가 베트남에서
방영될 때 비판적 시각도 제시되었다. 한국 문학의 베트남 내 번역 출판이 비교적
활발해지고 있으나, 한국 내 베트남 문학의 소개는 느리게 진행되고 있다. 반면
한국 내에서 베트남을 소재로 한 문학작품이 여러 편 발간되었으나, 베트남 내에
서 한국을 소재로 한 문학은 거의 발간되지 않았다. 이러한 상황을 통해 볼 때 양
국은 향후 문화 교류의 불균형을 해소하려는 노력을 계속해야 하는 과제를 안고
있다.
마지막으로 제5장에서는 경제, 사회, 문화 부문 협력의 불균형을 해소하고 양
국 협력을 고도화하기 위한 프레임워크와 방안을 제시했다. 경제협력의 속도가
빠른 가운데, 사회적ㆍ문화적 협력에 관해 지금보다 더 많은 관심과 포용적인 자
세로 접근할 필요가 있다. 사회문화 부문에서 서로에 대한 깊은 이해는 경제협력
의 수준과 질을 격상하는 데도 도움이 될 것이다.
본 연구는 양국 협력의 목적을 ‘전략적 글로벌 미래 협력 파트너십’ 구축으로
삼았다. 한국과 베트남 간 양자 협력을 확대해 메콩을 비롯한 아세안 지역과 인
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도, 아프리카까지 확장할 수 있는 글로벌 파트너로서 양국의 협력이 요구되는 시
점이기 때문이다. 글로벌 미래 협력 파트너로 양국이 기능하려면 상호 신뢰 속에
서로에 대한 균형 있는 이해와 지속적인 공감이 필요하다. 이를 위해 양국 협력의
네 가지 원칙을 제시한다. 첫째, 중상주의적 이익 추구보다는 상호호혜적 발전의
토대를 마련해야 한다. 둘째, 투명한 협력관계를 형성하기 위한 제도적 보완이
필요하다. 셋째, 문화적 우월주의를 지양하고 상호 문화에 대한 포용성을 강화해
야 한다. 넷째, 책임 있는 동반자로서 교류 확대가 필요하다. 이러한 네 가지 원칙
하에서 본 연구는 경제, 사회, 문화 부문의 협력 방안을 제시한다.
먼저 상생번영을 위한 경제협력을 위해서 한국과 베트남 간 양자 관계를 3자,
또는 4자 관계로 확대할 필요가 있다. 한국과 베트남 간 성공적인 경제협력 경험
을 함께 정리하여 협력을 희망하는 국가에 제공한다면 새로운 시장 발굴이 가능
할 것이다. 이를 위해 한국과 베트남 간 경제협력 과정에 대한 모듈화 작업 및 전
파도 중요한 공동 작업이다. 한국과 베트남이 공동으로 메콩 지역을 개발할 수
있다. 특히 제2장에서 보았듯이 베트남의 성장에 따라 줄여야 하는 한국의 대베
트남 ODA를 베트남과 함께 메콩 지역 개발에 활용할 수 있다. 둘째, 아세안 역내
지역 가치사슬(RVC)의 형성을 지원해야 한다. 경제와 안보 문제를 함께 고려해
야만 하는 최근의 국제통상 환경에서 RVC 구축은 안정적인 공급망을 확보할 수
있다는 점에서 베트남과 한국에 중요한 의미를 지닌다. 특히 아세안 각국의 비교
우위 산업에 기초하여 새로운 공급망을 구축한다면 가치사슬의 중복성
(redundancy)을 강화할 수 있다. 한편 안정적 공급망을 구축하기 위한 제도적
보완도 필요하다. 예를 들어 지식재산권 강화와 전략물자 무역통제(STC: Strategic

12 • 한국-베트남 경제ㆍ사회 협력 30년, 지속가능한 미래 협력 방안 연구

Trade Controls) 제도 정비에 관해서도 논의해야 한다. 셋째, 한국계 중소기업
과 베트남 현지 로컬 중소기업 간의 협력 지원제도 마련이 필요하다. 기술이전을
본격화할 경우 대기업을 따라 베트남에 진출한 한국계 중소기업이 위협을 느낄
수 있다. 한국계 중소기업과 현지 로컬 중소기업이 협력할 수 있도록 양국 정부와
대기업이 함께 지원제도를 마련할 필요가 있다. 대기업과 한국계 중소기업이 베
트남 현지 로컬 중소기업의 기술 및 관리역량 강화를 지원하는 대신에 베트남 정
부와 한국 정부는 한국계 중소기업의 업종 전환이나 이전지원 방안을 마련해야
한다. 넷째, 양국은 인도-태평양 농가공식품 글로벌 가치사슬(GVC) 형성을 지
원해야 한다. 베트남은 가공할 수 있는 풍부한 농수산물을 보유하고 있고, 한국
은 높은 가공기술을 보유하고 있다. 한국과 베트남 공동으로 농수산물가공식품
GVC를 인도-태평양 지역에 걸쳐 구축한다면 미국, 일본, 중국뿐 아니라 아세안
의 다른 회원국으로 수출을 확대할 수 있을 것이다. 또한 이러한 노력은 장기적으
로 한국의 식량안보 문제 해결에도 기여할 것이다.
사회 부문 협력을 위해서도 네 가지 방안을 제시한다. 먼저 한국인과 베트남인
간의 협업을 장려하고 관련 지원제도를 마련해야 한다. 제3장에서 살펴보았듯이
베트남인이 중국인 다음으로 한국에 가장 많이 체류함에도 불구하고 한국 내에
서 베트남인과 한국인 간의 소통 창구는 여전히 부족하다. 한-아세안센터, 아세
안문화원, 국립아시아문화전당이 중심이 되어 민간인 간의 협업을 촉진할 수 있
는 프로그램을 발굴하고 시행할 수 있을 것이다. 둘째, 사실 기반 정보 모니터링
및 정보 제공 채널을 마련해야 한다. 제3장에서 보았듯이 온라인 매체가 보편화
되면서 양국 간에 일부 그룹의 의견이 전체 의견인 양 잘못 전달되면서 외교문제
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로까지 비화될 수 있는 상황이 있었다. 과장되거나 잘못된 정보가 온라인 매체를
통해 유통될 때 이에 즉각적으로 대응하는 시스템을 마련할 필요가 있다. 셋째,
베트남 관련 심층 연구 진행과 연구 결과의 대중적 확산이 필요하다. 사실 베트남
사회를 깊이 있게 이해하는 한국인은 매우 드물다. 학계에서 진행된 연구 결과물
이 학계에만 머물고 일반 대중에게 전달되는 창구가 부족하기 때문이다. 넷째,
양국 대학 간 혁신공유 모델을 구축해야 한다. 한국 내 베트남 관련 학과는 위축
되는 반면에 베트남 내 한국 관련 전공은 빠르게 증가하고 있다. 양국의 대학이
상생할 수 있도록 협력 방안을 마련해야 한다. 베트남 대학과 한국 대학 간에 학
위 공동 수여 같은 제도도 고려할 수 있다.
마지막으로 문화 분야의 협력을 강화하기 위해 본 연구는 네 가지 방안을 제시
한다. 첫째, 베트남 영화제의 정기적 개최를 제안한다. 부산국제영화제나 전주국
제영화제에서 베트남 영화가 한국에 소개되고는 있지만, 베트남 상업영화가 한
국에서 개봉한 기억은 거의 없다. 제4장에서 보았듯이 양국 간 문화 소비의 불균
형을 고려할 때 베트남 영화를 한국에 소개할 기회를 마련해야 한다. 둘째, 베트
남 문학의 한국어 번역 및 출판을 지원할 필요가 있다. 1992년 수교 이후 한국에
서 출판된 베트남 문학은 29권밖에 되지 않는다. 반면에 베트남에서 출판된 한국
문학은 120여 권에 달한다. 관련 시민단체를 통해 양국 문학 부문의 불균형이 해
소될 수 있도록 지원방안을 마련할 필요가 있다. 셋째, 한국 내 베트남문화원의
설치를 제안한다. 제4장에서 확인했듯이 양국 간 문화 부문의 협력은 매우 불균
형적으로 이루어지고 있다. 양국 정부가 함께 베트남 문화를 한국에 소개하는 전
담 창구를 한국 내에 마련한다면 문화 교류의 불균형 해소에 일조할 것이다.
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넷째, 온라인 기반 양국 문화 소개 프로그램의 도입을 고려할 수 있다. 최근 문화
를 누릴 수 있는 새롭고 다양한 매체가 등장하면서 이를 활용할 필요성이 더욱
증가하고 있다. 한국인과 베트남인을 대상으로 상대국 사회문화를 소개하는 유
튜브 콘텐츠 경연대회를 매달 개최하는 것도 한 가지 방법이다. 쌍방향 소통 매체
가 많아지면 많아질수록 상호간의 오해를 줄일 수 있고, 한국과 베트남 간 협력관
계는 안정적으로 고도화될 수 있다.
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1. 연구의 배경 및 연구방법
1992년 12월 한국과 베트남이 외교 관계를 수립한 이후 30년간 한국과 베
트남은 경제, 사회, 문화적 차원에서 비약적인 협력 성과를 이루었다. 경제적
성과는 말이 필요 없을 만큼 비약했고, 고위급을 포함한 인적 교류도 활발히
전개되었다. 먼저 1993년 2월 베트남 응우옌마인껌 외교장관의 방한을 시작
으로 그해 5월 보반끼엣 총리, 1995년 도므어이 공산당 총비서(총서기),
1998년 농득마인 국회의장, 2001년 쩐득르엉 국가주석, 2007년 농득마인
총비서, 2009년 응우옌떤중 총리, 2011년 쯔엉떤상 국가주석, 2013년 응우
옌신훙 국회의장, 2014년 응우옌푸쫑 총비서와 응우옌떤중 총리, 2015년 부
반닌 부총리, 2019년 응우옌쑤언푹 총리 등 고위급 인사의 방한이 지속되었
다. 한국도 1994년 이영덕 국무총리를 시작으로 1996년 김영삼 대통령,
1998년 김대중 대통령, 2004년과 2006년 노무현 대통령, 2010년 이명박
대통령, 2013년 박근혜 대통령, 2015년 정의화 국회의장, 2017년 정세균
국회의장, 그해 11월 APEC 정상회의를 계기로 문재인 대통령, 2018년 문재
인 대통령의 국빈방문, 그해 9월 이낙연 국무총리의 베트남 국가주석 국장 참
석, 2020년 박병석 국회의장 등 양국 간 고위급 인사의 교류가 매년 이루어
졌다(부표 1-1 참고). 고위급 인사의 상대국 방문과 지속된 대화는 양국의 신
뢰를 공고히 하는 데 기여하였다.
그 결과 양국은 2001년 ‘21세기 포괄적 동반자 관계’를 공동 선언했고,
2009년에는 이를 한 단계 격상하여 ‘전략적 협력 동반자 관계’를 수립하였
다. 2009년 이후 한국과 베트남 간의 경제협력이 빠르게 진전되면서 2020년
베트남은 한국의 제3위 수출상대국이 되었고, 베트남 내에서 한국은 제1위
직접투자국이 되었다. 인적 교류도 활발히 진행되어 코로나19로 여행이 어려
워지기 이전인 2019년 시점 베트남을 방문한 한국 관광객 수는 429만여 명
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에 이르렀으며, 전문학사 이상 학위를 목적으로 한국에서 공부하는 베트남
유학생은 5만 7,500여 명을 기록했다.1) 2020년 현재 베트남 내에 약 15만
6,000여 명의 한국인이 거주하고 있으며, 한국 내에는 21만 1,000여 명의
베트남인이 거주하고 있다.2) 이처럼 양국 관계가 강화되면서 양국이 추구하
는 가치도 동반 상승했다. 그에 따라 2009년 수립된 ‘전략적 협력 동반자 관
계’를 ‘포괄적 전략적 동반자 관계’로 격상해야 한다는 논의가 2018년부터
이루어지고 있다. 한국-베트남 수교 30주년을 맞이하는 2022년에 양국 관계
의 새로운 도약이 이루어지길 희망한다.
또한 한국과 베트남 사이의 경제협력은 2007년 베트남의 WTO 가입과 한아세안 자유무역협정(FTA) 체결을 기점으로 교역과 투자를 중심으로 빠르게
증가했다. 특히 2015년 발효된 한-베트남 FTA는 양국 협력의 새로운 초석이
되었다. 양국 간 교역액은 1992년 수교 이후 1998년(아시아 금융위기 이후),
2009년(글로벌 금융위기 이후), 2020년(코로나19)을 제외하고는 지속적으
로 증가해 왔다. 1992년부터 2000년까지 연평균 약 19.3% 교역증가율을 기
록하고 있다. 특히 코로나19가 빠르게 확산되던 2020년에도 한국은 미국,
중국, 일본에 이어 베트남의 4대 수출상대국(191억 달러)으로 기록되었고,
베트남은 중국, 미국에 이어 한국의 3대 수출상대국(485억 달러)으로 자리매
김했다.3) 베트남은 WTO에 가입한 2007년 이후 투자유입이 빠르게 증가했
는데, 1988년 이후 베트남에 등록된 총누적투자액 가운데 한국 비중은 약
18.3%로 일본 15.6%, 싱가포르 14.7%보다 높다.4) 투자 유치를 위한 베트남
정부의 개혁ㆍ개방 노력과 상대적으로 풍부한 노동력, 낮은 노동비용 등의 이
점 때문으로 이해된다. 또한 한-베트남 FTA는 베트남의 서비스산업 진출 및
투자에 대한 요건을 완화하면서 한국의 대베트남 투자를 더욱 확대하는 계기
1) 베트남 관광총국, 온라인 자료(검색일: 2021. 8. 17); 국가통계포털(검색일: 2021. 8. 2).
2) 주베트남 대한민국대사관, 온라인 자료(검색일: 2021. 8. 17).
3) 한국무역협회 K-stat(검색일: 2021. 8. 2).
4) 베트남 기획투자부 외국인직접투자 현황, 온라인 자료(검색일: 2021. 8. 2).
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가 되었다.5)
이상에서처럼 양국 간 협력은 2010년대 들어 특히 경제협력이 먼저 주도
하였고, 이와 더불어 인적 교류도 빠르게 증가했다. 양국 간 협력이 너무 빠르
게 전개되다 보니 서로를 이해할 기회를 충분히 마련하지 못했다. 경제 분야
에만 치중한 양국 간 협력이 상호 이해의 깊이를 나타내지 못함에도, 양국은
경제협력을 강화하면 서로를 잘 알게 되는 것으로 생각했다. 식민지를 경험
했고 지식 및 교육에 대한 높은 열망 등 역사적ㆍ문화적 공통점이 상당수 존
재하지만, 사회 및 정치 체제와 국가를 바라보는 국민의 시각이 다르다는 차
이를 무시하고 넘어갔다. 상대방 처지에서 차이를 인정하고 객관적으로 현상
을 바라봐야 했음에도 지금까지 양국 관계는 경제협력의 성과로 대부분 포장
되었다. 이제라도 서로가 공감할 수 있는 사회ㆍ문화적 차이를 발굴하고 인식
할 때이다. 그래야만 양국이 새로운 협력관계로 이행할 수 있다.

2. 연구의 필요성과 목적
베트남은 적극적인 시장개방과 점진적 개혁을 통해 꾸준히 성장하고 있다.
‘도이머이’ 정책을 처음 선언한 1986부터 2020년까지 베트남의 연평균 실질
GDP성장률은 약 6.5%이다. 베트남 경제규모가 커지면서 비록 GDP성장률
은 조금씩 하락하고 있지만 여전히 6% 이상의 높은 성장률을 기록하고 있
다.6) 비록 출발점은 다르지만 베트남의 높은 경제성장은 한국의 고도 성장경
험과 결을 같이한다. 한국과 베트남은 체제는 다르지만 근면한 국민과 ‘강력
5) 한국수출입은행의 해외직접투자통계(검색일: 2021. 8. 1)에 따르면, 코로나19가 발생하기 전인 2015
년부터 2019년까지 한국의 연평균 대베트남 투자액 증가율은 29.8%였는 데 반해, 2010년부터 2015
년까지 연평균 증가율은 12.8%였다.
6) 세계은행의 실질 GDP 자료에 따르면, 베트남의 GDP성장률은 1990년대 약 7.7%, 2000년대 약 6.6%,
2010년대 약 6%를 기록하고 있다. Worldbank, World Development Indicator(검색일: 2021. 5. 3).
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한’ 국가의 리더십이 경제성장에 중요한 기여를 했다는 점에서 유사성을 갖
는다. 이 유사성은 양국 간 경제협력을 심화하는 마중물이었다.
Bach(2014)도 양국이 빠르게 협력을 전개할 수 있었던 것은 유사성과 공
통점을 보유했기 때문이라고 설명한다. 양국은 지리적ㆍ자연적 조건, 역사
적ㆍ문화적 전통을 포함하여 다양한 공통점을 보유하고 있다. 예를 들어 베트
남과 한국은 수천 년의 역사를 지니고 있고, 유교의 영향을 받았다. 고대부터
양국은 쌀을 재배하는 농경 국가였기에 자연조건에 매우 의존적이었다. 따라
서 두 국가의 사람들은 유사한 심리와 삶의 방식을 가졌다. 기본적인 천성의
유사성과 함께 양국은 풍부한 문화적 유산을 보유하고 있다. 양국 관계를 발
전시킨 가장 중요한 요인은 아마도 전쟁의 폐허 속에서 번영된 국가를 건설하
겠다는 공통된 이해를 공유했기 때문일 것이다. 한국은 한국전쟁의 폐허를
딛고 일어났고, 베트남은 베트남전쟁의 상흔을 극복하며 성장했다. 많은 베
트남 학자가 국가산업전략과 인프라 개선에 대해 논의할 때 한국을 예로 드는
것은 양국이 보유한 이러한 유사성 때문이다.
또한 국제사회의 이슈에 대해 양국은 상호 지지하고 있다. 베트남은 한국
과 아세안의 전략적 협력관계 수립을 강력히 지지했다. 한국은 베트남의 시
장경제와 WTO 가입, 서울에서 개최된 G20 정상회의에서 아세안 의장국으
로서 베트남의 참여, 지역 및 글로벌 기구에 베트남의 적극적인 참여를 지지
했다. 지역협력 기구의 구성원으로서 양국은 협력하고 동아시아의 평화와 번
영에 대한 동일한 비전을 공유했다. 이 모든 활동은 상호 이해, 신뢰 및 협력
을 향상하는 데 기여했다. 이러한 양국 간 협력은 지속되고 있지만 최근 무역
불균형 문제 및 상대국 문화에 대한 오해에서 비롯된 편견 등 관계가 진전될
수록 다양한 문제점이 드러나고 있다.
따라서 본 연구는 양국이 경제, 사회, 문화 부문에서 서로 교감할 수 있도
록 양국을 이해하는 계기를 마련하고자 한다. 또한 ‘사람 중심의 평화와 번영
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공동체’를 지향하는 신남방정책의 비전을 달성하기 위해서도 양국 간 경제협
력뿐 아니라 사회 및 문화 분야의 협력 방안을 마련해야 한다. 경제적 파트너
로서만 양국이 존재하는 것이 아니라, 서로 간의 시각차를 솔직하게 공유함
으로써 서로를 더 깊이 이해할 수 있다면, 양국 협력의 새로운 지평 확장이 가
능하다고 생각한다.
베트남이 개혁ㆍ개방을 확대할수록 베트남 내에서의 기업 간 경쟁뿐 아니
라 베트남과 교류를 늘리려는 주요 선진국 간의 경쟁은 더욱 치열해질 것이
다. 한국과 베트남이 서로 공감할 수 없는 상황에서 경제적 이익에만 의존한
협력은 결국 문제를 일으킨다. 이를 방지하고 지속가능한 협력의 새로운 동
력을 마련하기 위해서라도 양국 간 이해의 폭과 깊이를 키워야 한다. 양국 관
계의 지속가능한 고도화는 경제협력뿐 아니라 사회 및 문화 분야 등 연성권력
(soft power)의 협력 강화가 수반되어야 달성할 수 있다.
또한 본 연구는 베트남이 한국의 3대 수출상대국임에도 장기적 시각에서
이루어진 관련 연구가 부재한 상황을 극복하고 종합적인 장기전략의 수립을
목적으로 한다. 이를 위해 수교 이후 경제협력의 성과를 객관적으로 평가하
고 개선하기 위한 제안을 담을 것이다. 그리고 사회 및 문화 분야의 협력이 경
제협력에 비해 상대적으로 많이 지체되었지만 동 분야의 성과를 평가함으로
써 다가올 30년을 준비하는 중장기적 대안을 발굴할 것이다.

3. 연구의 방법 및 구성
본 연구는 한국과 베트남의 수교 이후 경제, 사회, 문화 협력의 성과를 돌
아보고 양국의 지속가능한 미래 30년을 준비하는 방안을 제시하려 한다. 한
국에서 바라보는 베트남과 베트남에서 바라보는 한국이 다름에도, 이를 애써
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외면하며 지난 30년간 양국은 경제협력 확대에만 매진해 왔다. 그러다 보니
불필요한 오해로 서로를 힐난하는 일이 발생하곤 했다. 일례로 베트남은
2020년 코로나19 발생 초기에 방역을 전쟁에 비유하는 등 강력한 규율로 베
트남 국민의 참여를 이끌다 보니 한국인을 포함한 외국인의 불만에 직면했다.
베트남의 방역 상황과 문화에 대해 한국인이 조금만 더 잘 알고 있었고, 베트
남인도 한국의 사회와 문화에 관해 조금 더 잘 알고 있었다면 피할 수 있던 오
해였다.
본 연구는 현지 조사를 통한 생동감 있는 연구를 추진하는 대신 베트남과
한국의 연구자가 공동으로 참여하여 서로를 바라보는 차이를 줄였다.7) 베트
남의 경제, 사회, 문화 전문가와 함께 한국의 경제, 사회, 문화 분야의 전문가
가 의견을 조율하여 객관성에 기초한 양국 협력의 미래비전을 발굴하려고 노
력했다. 이를 위해 본 연구는 제2장에서 한국-베트남 간 협력 부문 중 가장
괄목할 만한 성과를 내고 있지만 다양한 문제점이 지적되고 있는 한국-베트
남 간 경제협력의 성과를 다양한 각도에서 정리한다. 제3장에서는 양국 간의
사회 분야 협력을 정리하고 제4장에서는 문화 분야 협력을 정리한다. 한국과
베트남 학자가 공동으로 집필에 참여한 만큼 베트남 측 주장과 한국 측 주장이
조화를 이루도록 필자 간 긴밀한 소통 속에서 연구가 이루어지도록 노력하였다.

7) 연구를 진행한 2021년 하반기 동안 코로나19로 인한 방역조치로 현지조사에 한계가 있었다. 그 대신에
현지 전문가 3인이 공동연구진으로 집필에 참여했고, 본 연구 결과물은 베트남어본과 한국어본으로 출
간한다. 주한베트남대사관의 적극적 협조도 연구추진에 많은 도움이 되었다.
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한국과 베트남은 2022년 12월 수교 30주년을 맞는다. 양국은 단기간에 상
호 신뢰와 호혜적 협력을 증진하여 무역과 투자 부문에서 수준 높은 협력 성
과를 얻었다. 본 장에서는 한국과 베트남의 무역과 투자를 분석하여 양국이
지속가능한 경제협력 관계를 유지하기 위한 방안을 발굴하고자 한다. 이를
위해 양국 간 무역 및 투자 현황을 살펴보고, 관계 증진의 장애요인을 분석한
다. 최근 이슈가 되고 있는 부가가치 무역에 관해 2020년까지 ADB-MRIO
자료를 가공하여 분석하고 양국 경제협력의 발전 방향과 협력 방안을 모색한다.

1. 한국-베트남 간 무역 성과와 평가
가. 양국 간 무역 현황과 평가
베트남은 1986년 ‘도이머이(쇄신)’ 정책으로 시장경제 요소를 도입한 이후
경제협력 강화에 총력을 기울이고 있다. 1995년 7월 동남아시아국가연합
(ASEAN), 1998년 11월 아시아태평양경제협력체(APEC)에 가입했고, 2007
년 1월 WTO에 가입하는 등 실리적이고 능동적인 경제외교를 추진해 왔다.
또한 베트남은 1995년 아세안자유무역지대(AFTA) 가입을 시작으로 일본
(2009), 칠레(2011), 한국(2015), 유라시아경제연합(EAEU)(2016), EU(2020)
등과 양자 자유무역협정(FTA)뿐만 아니라 포괄적ㆍ점진적환태평양경제동반
자협정(CPTPP), 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 등 메가 FTA 발효 및
서명을 통해 적극적으로 개혁ㆍ개방을 추진하고 있다. 이러한 경제 부문 자유
화는 한국을 포함한 세계와의 무역 증대로 이어졌다.8)
8) Wikipedia, “Foreign relations of Vietnam,” 온라인 자료(검색일: 2021. 6. 1); Center for WTO
and International Trade, WTO-FTA, 온라인 자료(검색일: 2021. 5. 2).
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한국과 베트남 간의 무역은 3단계로 구분이 가능하다. 먼저 2007년 베트
남의 WTO 가입을 기준으로 그 전과 후로 나눌 수 있다. WTO 가입은 베트
남이 시장경제에 본격적으로 진입했다는 대외적 선언이므로, 한국과 베트남
간의 무역에서 전환점으로 판단된다. 물론 한-ASEAN FTA(AKFTA)도
2007년에 발효되면서 양자 간 무역 확대를 가져온 점도 부인할 수 없다. 그
후 무역이 빠르게 증가했지만 한-ASEAN FTA의 관세경쟁력이 떨어지고, 사
후 적용기간이 상대적으로 짧다는 문제점 등으로 활용도가 낮다는 지적이 제
기되면서 이에 대한 개선 수요가 발생했다.9) 2012년 8월 협상 개시 이후 9차례
공식협상을 거쳐 2015년 12월 발효된 한-베트남 FTA(VKFTA)는 한-ASEAN
FTA의 미개방 품목을 대상으로 협상을 진행하여 성과를 얻었다. 그리고 한
국 투자자를 보호하기 위해 한-ASEAN FTA보다 수준 높은 투자보호 규범을

그림 2-1. 한국의 대베트남 무역 추이
(단위: 십억 달러)

자료: IMF Direction of Trade Statistics(검색일: 2021. 8. 17).
9) 한-아세안 FTA(AKFTA)는 사후적용 기간으로 1달을 허용하지만, 한-베트남 FTA(VKFTA)는 사후적
용 기간으로 1년을 허용하고 있다.
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도입하였는데, 이는 베트남에 투자 유치를 확대하는 데 기여했다. 베트남에
대한 직접투자 증가가 양국 간 무역 확대를 가져온 주요 원인이라는 점을 고
려할 때 한-베트남 FTA 발효는 양국 간 무역 확대의 시대를 구분하는 기준점
이라 할 수 있다.
2020년 한국의 대베트남 수출은 485억 달러로 한국 총수출의 9.5%였다.
수교 이후 양국 간 무역활동의 맹아기인 1992년부터 15년간 한국의 대베트
남 수출은 연평균 18.8% 증가해 2007년 57억 달러를 기록했다. 한국과 베트
남 간 무역의 전환기에 해당하는 2007년부터 2015년 사이에 양국 관계는
‘전략적 협력 동반자 관계(2009년)’로 격상되었다. 2009년 대베트남 수출은
79억 달러를 기록한 후 빠르게 증가해 2011년 136억 달러, 2013년 211억
달러, 2015년 278억 달러를 기록해 8년간 연평균증가율이 21.7%를 기록했
다. 본 연구가 양국 무역의 도약기로 설정한 2015~20년에는 한국의 대베트
남 수출이 2017년까지 증가하다가 그 이후 정체하는 모습을 보인다. 동 기간
2017년까지 빠르게 무역액이 증가하지만 그 후 정체된다. 한국의 대세계 수
출이 이 기간 정체된 점을 고려할 때 미ㆍ중 통상분쟁의 여파로 이해된다. 그
리고 2015년까지 빠르게 증가하던 한국의 베트남 무역흑자 증가도 상대적으
로 하락하는 모습을 보인다. 양국 총무역액 대비 한국 무역흑자 비중을 살펴
보면 맹아기 70%, 전환기 51%, 도약기 44%로 점차 축소되고 있다. 이는
2020년까지 5년간 한국의 베트남 수출이 연평균 11.8%씩 증가해 다른 기간
대비 증가율이 하락했기 때문일 수도 있지만 무역 확대와 함께 양국 간 무역
의 질적 변화가 이루어지고 있음을 시사한다.
2020년 한국의 대베트남 수입은 206억 달러로 한국의 총수입에서 4.4%
를 차지했다. 1992년 수교 이후 2020년까지 수입은 연평균 23.4%씩 증가했
다. 양국이 수교한 1990년대 한국의 대베트남 수입은 수출에 비해 더디게 증
가했다. 맹아기인 1992~2007년까지 15년간 한국의 대베트남 수입은 연평
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균 24%씩 증가하여 2007년 14억 달러를 기록했다. 양국 무역의 전환기인
2007~15년 한국의 대베트남 수입증가율은 연평균 28%로 맹아기보다 높은
증가율을 보이며 2015년 98억 달러를 기록했다. 도약기인 2015~20년 한국의
대베트남 수입은 2016년 125억 달러로 100억 달러를 돌파했고, 2019년 211억
달러를 기록하는 등 5년간 연평균 16%씩 증가했다. 수출과 수입 모두에서 전환
기의 연평균증가율이 제일 높았고, 도약기에서 가장 낮은 증가율로 나타났다.
베트남 수출에서 한국이 차지하는 비중은 1990년 1.96%에서 2020년
6.7%로 증가했지만, 동 기간 베트남 수입에서 한국의 비중은 빠르게 증가해
1990년 6.5%에서 2020년 17.8%를 차지하면서 베트남은 한국의 중요한 수
출상대국이 되었고, 베트남도 한국의 주요 수출상대국이 되었다.

표 2-1. 한국과 베트남의 상호 무역 비중
(단위: %)

연도

한국 수출에서
베트남의 비중

한국 수입에서
베트남의 비중

베트남 수출에서
한국의 비중

베트남 수입에서
한국의 비중

1990

0.18

0.05

1.96

6.56

1995

1.00

0.17

4.32

15.36

2000

1.02

0.22

2.43

11.21

2005

1.26

0.25

2.04

9.78

2010

2.09

0.73

4.34

11.78

2015

5.24

2.04

5.50

16.60

2020

9.14

4.09

6.79

17.86

자료: UN Comtrade(검색일: 2021. 8. 10) 자료 활용 저자 작성.

이처럼 수출과 수입이 모두 증가하면서 양국 간 무역액도 증가했지만 무역
불균형의 심화에 대해 베트남 측에서 우려의 목소리가 크다. 베트남이 개혁ㆍ
개방을 추진한 1986년 이후 한국과의 무역에서 계속 적자를 기록했다는 점
을 자주 거론한다. 특히 베트남은 ‘제16차 한-베트남 경제공동위’부터 계속
해서 지속가능한 무역관계를 위해서 무역불균형 해소가 필요하다는 점을 강
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조하며 농식품 수입 확대와 제조업 경쟁력 제고로 베트남 기업의 글로벌 가치
사슬 참여 지원 등을 요청하고 있다.10) 한국은 베트남의 무역적자가 베트남
에 진출한 한국계 기업이 원부자재를 한국으로부터 수입하는 등 무역구조상
문제임을 설명하고 베트남 산업역량 강화에 협력하기로 하였다.

그림 2-2. 한국의 주요국별 수출 및 무역 추이
(단위: %)

(a) 한국의 주요국별 수출 비중

(b) 한국의 주요국별 무역 비중

자료: IMF Direction of Trade Statistics(검색일: 2021. 8. 17).

양국 간 무역 증가로 베트남은 한국의 제3위 수출상대국, 한국은 베트남의
제4위 수출상대국이 되었다. 2010년에 한국의 대베트남 수출은 총수출 대비
2.1%(9위 수출상대국)를 기록한 이후 빠르게 증가하여 2020년 9.5%(3위 수
출상대국)를 기록했다(그림 2-2(a) 참고). 최근 미ㆍ중 통상 갈등과 자국우선
주의가 심해지는 가운데 미국, 중국, 베트남으로의 수출 비중 증가가 목격되
고 있다. 수출과 함께 수입도 증가하면서 무역 비중도 증가했다. 수교 당시인
1992년 한국의 무역 가운데 베트남이 차지하는 비중은 0.3%에 불과했지만,

10) 외교부 보도자료(2017. 10. 24), 「제16차 한-베트남 경제공동위 개최」; 외교부 보도자료(2019. 10.
24), 「제17차 한-베트남 경제공동위 개최」; 외교부 보도자료(2020. 11. 17), 「제18차 한-베트남 경제
공동위 개최」.
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28년이 흐른 2020년에는 7%가 되었다(그림 2-2(b) 참고). 미국, 중국, 베트
남, 일본, EU의 무역 비중 합은 1992년 61.2%로 주요국에 쏠려 있다가
2000년대까지 꾸준히 감소하여 2012년 49.8%를 기록하면서 무역 다각화가
진전된 듯 보였다. 그러나 2013년 이후 이들 국가와의 무역 비중이 다시 증
가하면서 2020년 총무역의 62.9%가 이들 국가와 이루어졌다. 한편 [그림
2-2(b)]가 보여주듯이 한국 무역에서 베트남의 중요성은 양국 간 무역의 전
환점인 2007년 이후 증가하고 있다.

그림 2-3. 한국의 대베트남 가공단계별 수출입
(단위: %)

(a) 수출

(b) 수입

자료: IMF Direction of Trade Statistics(검색일: 2021. 8. 17).

한국의 대베트남 수출은 중간재와 자본재가 차지하는 비중이 절대적으로
크다(그림 2-3 참고). 양국 무역의 맹아기인 1992~2007년까지 중간재의 평
균 비중은 71.3%였고, 자본재는 14.9%, 소비재는 10.2%로 나타났다. 이 비
중은 베트남이 WTO에 가입하고 한-베트남 FTA가 발효된 2015년까지 그대
로 유지된다. 다만 눈에 띄는 변화는 중간재 비중이 71.3%에서 76.9%로 높
아지고, 소비재 비중이 10.2%에서 7.6%로 줄어든 점이다. 이 추세는 도약기
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에 이르러 더 두드러지는데 중간재 수출 비중이 80.6%로 증가하고, 소비재
수출 비중이 5.1%로 하락한다. 2020년에는 소비재 수출 비중이 4.7%로 5%
이하로 떨어졌다. 한국산 제품이 베트남 내에서 시장성을 상실한 결과로 이해
되어 베트남의 소득 증가에 부합하는 수출상품 개발이 필요해 보인다.
양국의 수교 시점에 한국의 대베트남 수입은 수출에 비해 균형 잡힌 모습
을 보였다. 소비재가 42.1%, 1차 산품이 38.4%, 중간재가 19.2%로 가공단
계 전반에 걸쳐 고르게 수입이 이루어졌다. 이러한 모습은 맹아기와 전환기
까지 일관된 모습을 보인다. 1992~2007년까지 맹아기에 대베트남 수입의
가공단계별 비중을 보면 중간재 24.6%, 자본재 5.3%, 소비재 47.9%, 1차 산
품 22.1%를 나타냈다. 양국 무역의 전환기인 2007년부터 2015년 사이에도
이 추세는 그대로 유지되어 중간재 28.9%, 자본재 6.0%, 소비재 42.0%, 1차
산품 23.1%로 나타났다. 한-베트남 FTA가 발효된 2015년 이후인 양국 무역
의 도약기 동안 대베트남 수입의 가공단계별 비중에 두드러진 변화를 목격할
수 있다. 특히 중간재 비중이 전환기 28.9%였던 것이 43.3%로 13.4%p 증가
하고 베트남으로부터의 자본재 수입 비중도 8%p 증가한 14%를 기록한다.
또한 소비재와 1차 산품 수입의 비중이 큰 폭으로 줄어드는데, 각각 5.7%p,
18.3%p 감소하여 36.2%, 4.8%로 나타났다. 즉 양국 무역의 도약기 동안 베
트남으로부터 중간재 수입 비중 상승과 1차 산품 수입 비중 감소가 나타나면
서 수입 구조 변화를 통한 양국 무역의 질적 변화가 시작되었음을 알 수 있다.
이러한 무역 구조의 변화는 한국의 베트남 직접투자 확대가 주요인으로 판
단된다.11) 한국의 대베트남 직접투자가 증가하면서 보완적으로 한국의 수출
이 중간재와 자본재를 중심으로 증가했다. 왜냐하면 베트남에 진출한 한국
기업들이 현지로부터 원부자재를 조달하는 데 품질 요구나 납기 등에 어려움
11) 해외직접투자가 대부분 자본재와 중간재의 수출을 확대하는 경향을 보임으로써 수출과 해외직접투자
간에 보완적인 관계를 보이는 많은 선행연구가 존재한다. Bergsten, Horst, and Moran(1978);
Lipsey and Weiss(1981); Blomström, Lipsey, and Kulchyck(1988).
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을 겪으면서 한국(모기업)으로부터 중간재를 수입했기 때문이다. 또한 최근
나타나는 베트남으로부터의 수입 구조 변화는 현지에 진출한 한국 기업들이
한국으로 중간재 수출을 확대하면서 나타난 현상이다. 베트남에 진출한 한국
기업들의 중간재 생산 및 수출이 대베트남 수입경쟁 노출을 강화함으로써 한
국 시장에서의 생산을 대체한 것으로 보인다.12)

그림 2-4. 한국의 대베트남 수출입 중량(kg)당 금액 비교
(단위: 달러(좌), %(우))

주: 수출액과 수입액을 각각 수출물가지수와 수입물가지수로 디플레이트하여 실질화함.
자료: 한국무역협회 K-stat(검색일: 2021. 8. 2); 국가통계포털(검색일: 2021. 8. 18).

[그림 2-4]는 한국의 대베트남 수출입 중량(kg)당 금액을 비교했다.13) 양
국 무역의 맹아기인 1992년부터 2007년까지 수출은 중량당 평균 0.93달러,
수입은 중량당 평균 0.50달러를 기록하여 수출품의 가치가 수입품보다 평균
1.6배 높았다. 2007년부터 2015년 사이인 전환기에는 수출과 수입의 중량

12) 구경현, 김혁황(2020), p. 52.
13) 비교를 위해 각 연도 수출입액을 각 연도의 생산자물가지수로 나누어 실질수출액과 실질수입액을 추
가로 산출하여 비교하면 유사한 추세를 얻을 수 있었다.
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당 금액은 모두 상승하여 각각 2.51달러, 0.80달러로 나타났다. 이 기간 수출
품의 가치는 수입품보다 평균 3.1배 높은 것으로 나타나 한국은 베트남으로
과거보다 단위중량당 고가의 제품을 수출한 것을 확인할 수 있다. 수출품의
품목 변화로 맹아기보다 고부가가치 제품이 수출된 것도 [표 2-2]에서 확인
할 수 있다. 한-베트남 FTA 발효 후인 2015~20년까지 수출품과 수입품의
킬로그램당 평균 가격은 각각 4.85달러, 2.29달러로 수출품 가격이 수입품
가격보다 약 2.1배 높았다. 전환기와 비교할 때 수입품의 가격상승세가 빨라
져 수입품목의 고부가가치화가 진행된 것으로 추론된다. [표 2-3]의 수입품
목을 보면 시간이 지나면서 상대적으로 고부가가치 제품을 베트남으로부터
수입하고 있는데, 이는 전환기를 거치면서 한-베트남 간 무역구조가 변화했
음을 시사한다. 이는 [그림 2-4]에서 수입단가 대비 수출단가의 비중을 그린
막대그래프에서도 확인된다.
또한 [그림 2-5]는 기술수준별로 베트남으로부터의 수입과 수출을 나타낸
다. 2010년 이후 고위기술폼목의 대베트남 수출이 급증하면서 전체 수출의
55.3%를 기록했다. 반면에 중위 기술품과 저위기술품의 대베트남 수출은 계
속 하락하고 있다. 즉 고위 기술을 활용하는 수출품이 저위기술품목과 중위
기술품목을 대체하는 모습을 보인다. 특히 중위 기술품목의 대베트남 수출감
소는 2015년 이후 두드러지게 나타난다. 앞서 언급했듯이 베트남에 진출한
한국 기업들의 현지 생산이 한국으로부터의 수입을 대체했기 때문이다.
한국의 대베트남 수입도 기술수준에 따라 변화가 발생했다. 대베트남 수출
에 비해 수입품목에서 여전히 저위기술품목이 차지하는 비중이 30% 이상으
로 높게 나타나지만 고위기술품목의 대베트남 수입이 빠르게 증가하고 있다.
2000년에 전체 대베트남 수입의 9.2%를 차지하던 고위기술품목이 2020년
에는 43.4%를 차지할 만큼 급성장했다. 이러한 변화는 특히 2010년대에 두
드러지게 나타나는 특징으로, 수입단가가 상승한 이유이다. 이러한 무역구조
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의 변화는 수출과 수입 품목을 보면 더욱 명확하게 알 수 있다.

그림 2-5. 한국의 대베트남 기술수준별 수출과 수입 추이
(단위: %)

(a) 한국의 대베트남 기술수준별 수출 추이

(b) 한국의 대베트남 기술수준별 수입 추이

주: 기술수준별 분류는 SITC rev.3 products, by technological categories를 따라 분류(https://unctadstat.
unctad.org/en/Classifications/DimSitcRev3Products_Ldc_Hierarchy.pdf(검색일: 2021. 8. 17)).
자료: UN Comtrade(검색일: 2021. 8. 10).

한편 무역구조의 변화는 양국 간 주요 수출입 품목의 변화에서도 확인이
가능하다. [표 2-2]는 한국의 대베트남 기간별 주요 수출품목을 나타낸다.
2007년 전까지 섬유, 직물, 합성수지, 석유제품 등이 주요 수출품목으로 나
타나다가 전환기에 속하는 2010년대에 들어서면 반도체, 무선통신기기, 평
판디스플레이, 기타 기계류 등이 주요 수출품으로 등장한다. 2015년 이후 도
약기에는 앞서 서술한 품목들의 개별 수출 비중이 더욱 늘어난다. 예를 들어
반도체(MTI 831)의 경우 전환기에 대베트남 수출에서 8.8%(수출중량 509
만 kg, 수출액 115억 달러)였던 것이, 도약기에는 19.7%(수출중량 1,460만
kg, 수출액 498억 달러)로 증가했다. 또한 수출단가도 상승하여 킬로그램당
2,265달러에서 3,414달러로 상승하면서 고부가가치 제품의 수출이 늘었다.
즉 도약기 동안 한국의 대베트남 수출은 수출량 증가와 함께 수출단가의 고도
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화가 같이 이뤄진 것으로 평가된다. 그리고 10대 수출품목이 대베트남 수출

표 2-2. 한국의 대베트남 기간별 주요 수출품목
(단위: 십억 달러, %)

맹아기(1992~2007년)
순위

1위

2위

3위

4위

5위

6위

7위

8위

9위

10위

-

수출품목

전환기(2007~15년)

금액

수출품목

(비중)

도약기(2015~20년)

금액

수출품목

(비중)

금액
(비중)

석유제품

3.3

무선통신기기

11.6

반도체

49.8

(133)

(9.7)

(812)

(8.9)

(831)

(19.7)

자동차

2.2

반도체

11.5

평판디스플레이

37.6

(741)

(6.6)

(831)

(8.8)

및 센서(836)

(14.8)

기타직물

2.1

석유제품

8.9

무선통신기기

21.8

(439)

(6.1)

(133)

(6.8)

(812)

(8.6)

합성수지

2.0

철강판

7.3

기구부품

12.3

(214)

(5.9)

(613)

(5.6)

(834)

(4.8)

편직물

1.8

합성수지

7.1

석유제품

8.8

(436)

(5.2)

(214)

(5.4)

(133)

(3.5)

인조장섬유직물

1.6

편직물

6.7

합성수지

8.7

(434)

(4.6)

(436)

(5.1)

(214)

(3.4)

섬유및화학기계

1.2

자동차

5.7

편직물

6.1

(721)

(3.5)

(741)

(4.4)

(436)

(2.4)

철강판

1.2

평판디스플레이 및

5.3

플라스틱 제품

6.1

(613)

(3.4)

센서(836)

(4.1)

(310)

(2.4)

가죽

0.9

기구부품

3.8

철강판

5.9

(331)

(2.8)

(834)

(2.9)

(613)

(2.3)

무선통신기기

0.9

인조장섬유직물

2.5

자동차

5.5

(812)

(2.5)

(434)

(1.9)

(741)

(2.2)

합계

17.2
(50.0)

합계

70.4
(54.0)

합계

162.6
(64.0)

주: 수출품목 아래 ( )는 MTI 품목번호를 나타냄.
자료: 한국무역협회 K-stat(검색일: 2021. 8. 2).

에서 차지하는 비중도 맹아기 50.1%, 전환기 53.8%, 도약기 64.1%로 증가
하면서 수출품목이 고가의 특정품목으로 집중되는 모습을 보인다.
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표 2-3. 한국의 대베트남 기간별 주요 수입품목
(단위: 십억 달러, %)

맹아기(1992~2007년)
순위

1위
2위
3위
4위
5위
6위
7위
8위
9위
10위
-

수입품목

금액
(비중)

전환기(2007~15년)
수입품목

금액
(비중)

도약기(2015~20년)
수입품목

금액
(비중)

연체동물

0.5

의류

8.8

무선통신기기

24.1

(043)

(7.6)

(441)

(19.7)

(812)

(24.1)

의류

0.5

원유

4.4

의류

17.9

(441)

(7.5)

(131)

(9.7)

(441)

(18.0)

기호식품

0.4

신변잡화

2.5

신변잡화

5.0

(015)

(5.9)

(521)

(5.5)

(521)

(5.1)

신변잡화

0.3

무선통신기기

2.3

평판디스플레이

4.2

(521)

(5.0)

(812)

(5.0)

및 센서(836)

(4.2)

수산가공품

0.3

목재류

1.5

컴퓨터

4.0

(046)

(4.9)

(031)

(3.3)

(813)

(4.0)

가구

0.3

연체동물

1.2

목재류

3.4

(512)

(4.4)

(043)

(2.7)

(031)

(3.4)

원유

0.3

가구

1.2

기구부품

2.4

(131)

(4.1)

(512)

(2.6)

(834)

(2.4)

임산부산물

0.3

석탄

1.1

산업용 전기기기

2.3

(033)

(3.9)

(132)

(2.5)

(842)

(2.3)

석탄

0.2

갑각류

1.0

반도체

2.0

(132)

(3.7)

(042)

(2.3)

(831)

(2.0)

어육 및 어란

0.2

기타섬유제품

1.0

영상기기

2.0

(045)

(3.4)

(449)

(2.2)

(821)

(2.0)

합계

3.3
(50.0)

합계

25.0
(56.0)

합계

67.3
(68.0)

주: 수입품목 아래 ( )는 MTI 품목번호를 나타냄.
자료: 한국무역협회 K-stat(검색일: 2021. 8. 2).

[표 2-3]은 한국의 대베트남 기간별 주요 수입품목을 나타낸다. 맹아기인
1992년부터 2007년까지는 농수산 식품류와 원유가 대부분을 차지했다.
2007년부터 한-베트남 FTA 발효 전까지인 전환기에도 맹아기와 유사한 품
목들(농수산 식품류와 원유)의 수입과 함께, 의류(MTI 441), 무선통신기기
(MTI 812류), 기타 섬유제품(MTI 449) 등이 10대 수입품목에 포함되었다.
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전환기 동안 수입품목도 수출품목이 전환되었듯이 변화했음을 알 수 있다.
한-베트남 FTA가 발효된 이후인 도약기에 들어서면, 과거보다 고가의 제품
들이 베트남으로부터 한국으로 수입되고 있다. 무선통신기기(MTI 812), 평
판디스플레이 및 센서(MTI 836), 컴퓨터(MTI 813), 산업용 전기기기(MTI
842), 반도체(MTI 831), 영상기기(MTI 821) 등 과거보다 고가의 제품들이
높은 수입 비중을 차지하고 있다. 예를 들어 무선통신기기(MTI 812)의 경우,
전환기 동안 전체 수입에서 5.0%를 차지했지만, 도약기에 들어서면 24.1%
로 그 비중이 대폭 확대된다. 고가의 제품들이 베트남으로부터 수입이 확대
되면서 한국의 대베트남 총수입에서 10대 수입품목 비중이 맹아기 50.4%,
전환기 55.6%, 도약기 67.3%로 수출품목처럼 10대 품목의 비중이 높아지고
있다. 수출품목과 마찬가지로 고가의 특정품목 수입에 대한 집중이 진행 중
이다.

나. 양국 간 무역의 확대요인
양국 간 무역의 확대요인은 정치적, 경제적 측면에서 발굴할 수 있다. 먼저
양국은 긴밀한 협력관계를 오랜 기간 유지해 왔다. 1992년 한국과 베트남이
외교관계를 수립한 이후 양국의 협력은 빠르게 증가했다. 2001년 양국은 포
괄적 협력 동반자 관계 수립에 합의했다. 2009년에는 이를 다시 전략적 협력
동반자 관계로 격상했다. 2017년 한국 정부가 한국의 대외정책에서 아세안
의 중요성을 강조하는 신남방정책(NSP)을 출범하면서 베트남은 신남방정책
의 핵심거점이 되었다. 지역적으로 양국은 APEC 회원국이다. 또한 한국은
동북아시아3국(한국, 중국, 일본)과 베트남을 포함하는 ASEAN과 협력에 중
점을 두는 ASEAN+3 회원국이다.
둘째, 베트남 무역의 급성장이다. 1986년 베트남이 급진적인 개혁(도이머
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이)을 단행한 이후 무역 자유화 조치를 실시해 세계 경제로 통합하려 노력했
다. 베트남은 아세안(ASEAN 1995), 아세안자유무역지대(AFTA 1995), 아
시아ㆍ태평양경제협력체(APEC 1998), 세계무역기구(WTO 2007) 등 지역
및 다자기구에 가입했고, 현재 무역대상국과 15개 자유무역협정(FTA)을 타
결했다.14) 그 결과, 베트남의 무역은 급성장할 수 있었다. 1986년 베트남 수
출은 7억 9,000만 달러에서 2020년 2,815억 달러로 증가했다. 1987~2020
년 평균 수출증가율은 24.4%로 세계에서 매우 높은 수치 중 하나이다. GDP 대
비 교역량으로 측정한 베트남 경제의 개방도는 2020년 약 200%에 달한다. 이
또한 세계에서 가장 높다. 베트남은 2019년 세계 31위 교역국으로 성장했다.15)
셋째, 양국은 보완적인 경제구조를 가지고 있다. 이는 이미 본 연구의 공동
저자인 Le(2008, 2009, 2010)에서 반복적으로 확인되었다. 양국 간 높은 수
준의 보완적 관계는 지난 30년간 양국 교역을 급속하게 확대하는 중요한 요
인이었다.
넷째, FTA의 역할이다. 베트남과 한국 간 교역은 2007년에 발효된 한-아
세안 FTA(AKFTA)와 2015년 발효된 한-베트남 FTA(VKFTA)하에서 행해
졌다. AKFTA의 민감ㆍ초민감 품목을 대상으로 VKFTA 협상을 추진하여 추
가 관세를 철폐함으로써 자유화 수준을 확대했다. 수입액 기준 한국은
94.7%, 베트남은 92.4% 추가 개방하는 결과를 가져왔다.16)
다섯째, 한국의 대베트남 해외직접투자가 양국 교역 증가를 가져왔다. 한
국과 베트남 간 무역은 한국 기업의 베트남 진출과 밀접한 연관이 있다. 중국
의 인건비 상승과 함께 경영환경 악화, 그리고 미ㆍ중 무역분쟁 심화로 생산
기지를 이전할 필요성이 높아지면서 베트남으로 투자가 집중되었기 때문이
14) Wikipedia, “Foreign relations of Vietnam,” 온라인 자료(검색일: 2021. 6. 1); Center for WTO
and International Trade, WTO-FTA, 온라인 자료(검색일: 2021. 5. 2);
15) CIA(2021), The World Fact Book, 온라인 자료(검색일: 2021. 8. 10).
16) 품목 수 기준으로 한국은 499개, 베트남은 272개를 AKFTA의 품목 수(한국 1만 1,169개, 베트남
8,245개)에서 추가로 개방했다. 안소영(2018), p. 7.
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다. 이러한 한국의 대베트남 투자는 앞서 보았듯이 베트남으로 중간재 중심
의 수출을 늘렸다. 한국의 대베트남 수출 증가는 수출단가의 상승과 관계없
이 계속 증가한다. 이는 Melitz(2003)가 주장했듯이 한국계 기업들이 베트남
으로 해외직접투자나 생산시설 이전을 확대하면서 고가의 중간재 수입을 요
구하는 산업 내 또는 기업 내 무역을 확장했기 때문이다(그림 2-4 참고). 다
시 말해 베트남에 진출한 한국계 기업들의 활동과 전략이 양국 무역을 결정하
는 데 중요한 역할을 했기 때문이다.17) 한편 한국의 대베트남 수출에서 소비
재가 차지하는 비중이 상대적으로 낮지만, 베트남의 GDP 증가에 따른 시장
확대 및 구매력 증가로 인한 무역 확대도 기대할 수 있다.
[그림 2-6]은 한국의 대베트남 직접투자와 수출입 간의 관계를 보여준다.
그림이 보여주듯이 한국의 대베트남 직접투자는 대베트남 수출입과 동행하
고 있다.18) 한국 직접투자와 수출입 간의 상관관계는 각각 0.926, 0.939로
추정되었다. 직접적인 인과관계의 유의성을 보여주지는 못하지만 양 변수가
밀접하게 영향을 주고받고 있다는 추론은 가능하다. 특히 정보통신기술 발
달, 지리적 거래비용 축소, 한국 기업의 글로벌 경영 확산 등으로 수직적 통합
형 직접투자가 베트남으로 쏠리면서 수출유발효과가 초기에 강하게 나타나
지만, 해외법인의 현지화가 정착되고 부품 등을 현지에서 조달하면서 수출유
발효과가 제한될 가능성이 높다. 도약기에 들어선 2015년 이후 대베트남 수
출이 정체되는 이유이다. 특히 한국의 대베트남 자본재 수출 감소가 주요 원
인이었음을 앞서 확인할 수 있었다(그림 2-3(a) 참고). 현지화가 빠르게 진행
되면서 수출유발효과가 감소한 것으로 이해할 수 있다. 김준동(1994), 유재
원(1996), 홍장표(2009)는 모두 해외직접투자를 많이 한 지역으로 수출이 증
17) Kwak(2014), pp. 47~62도 베트남 진출 한국 기업의 산업 내 무역이 2010년 이후에 증가하고 있음
을 보였다.
18) 패널고정효과모형을 사용하여 해외직접투자의 수출에 미친 영향을 분석한 김종성, 김별화(2005)도
해외직접투자가 대부분 업종에서 유의하게 수출을 증가시킨다는 증거를 보고했다. 강기천(2008)은
해외직접투자가 대중국 수출과 보완적 관계가 있음을 보였다.
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그림 2-6. 한국의 대베트남 직접투자와 무역 간 관계
(단위: 백만 달러)

(a) 한국의 대베트남 직접투자와 수출 추이

(b) 한국의 대베트남 직접투자와 수입 추이

자료: IMF Direction of Trade Statistics(검색일: 2021. 8. 17); 한국수출입은행, 해외투자통계(검색일: 2021. 8. 1).

가하는 경향이 있음을 보였고, 이영광(2009)은 투자기업의 현지화 진행이 한
국의 국제수지에 부정적 영향을 미칠 수 있음을 보였다.
한편 김바우 외(2020)는 2019년 베트남에 진출한 한국계 기업들이 베트
남 총수출의 최소 23.7%를 기여했다고 주장한다. 다만 한국계 기업들은 외국
계 기업 대비 계열사 간 거래비중이 상대적으로 커서 한국계 기업으로부터 조
달하는 비율이 높다. 이러한 거래관행으로 중간재를 높은 비중으로 한국으로
부터 조달하다보니 한국-베트남 간 무역불균형이 확대된 것이다. 따라서 한
국의 대베트남 수출 증가는 한국의 직접투자 확대 때문이므로 무역불균형을
해소하려면 베트남에 진출한 한국 기업과 다국적 기업의 현지화가 더욱 빠르
게 진행되어야 한다. 이를 위한 베트남 정부의 지원 확대도 필요하다. 이는 한
국과의 교역 확대가 베트남의 중국 수입의존도를 줄이는 데 기여한다는 점을
고려할 때 베트남 정부가 고려할 가치가 있다.
마지막으로 양국의 지리적 근접성도 양국 교역이 확대된 요인이다. 베트남
과 한국 간 직선거리는 약 2,700km이다. 지리적 근접성은 운송비와 이동시
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간 등 거래비용을 낮춰 한국-베트남 간 양자무역을 늘리는 데 기여했다.

다. 양국 간 무역의 장애요인
첫째, 한국과 베트남 간 무역불균형의 확대는 장기적으로 양자무역의 장애
요인으로 작용할 가능성이 크다. 베트남은 1992년 이후 무역수지가 계속 적
자를 기록하다가 2018년 이후 흑자를 기록하고 있다(그림 2-7 참고). 베트남
은 2000년대 초반부터 미국과 EU로부터 무역흑자를 기록했지만, 중국 및 한
국과의 무역에서 흑자를 경험한 적이 없다. 일본과는 2012~14년 매년 14억,
20억, 18억 달러 규모의 흑자를 기록한 것을 제외하고는 무역수지 균형을 유
지하고 있다. 베트남의 대미 무역흑자 폭은 2010년대 이후 빠르게 증가하고
있지만, 대중국과 대한국 무역적자도 동시에 빠르게 증가하고 있다.
Tran et al.(2017)은 베트남의 무역적자 확대 원인으로 한국의 FDI 유입
을 들고 있다. FDI는 양국 간 무역 확대를 가져온 핵심요인으로, 베트남의 한
국 제품 수입은 주로 베트남으로 이전한 한국 기업의 생산활동과 연관된다.
더욱이 두 국가가 서로 다른 비교우위를 보유하고 있으므로, 양자 간 무역은
산업 간 무역이다. 그러나 최근 한국의 대베트남 FDI 증가와 함께 철강 및 전
기ㆍ전자로 옮겨가는 등 점차 고부가가치 제조업 중심으로 바뀌면서 산업 내
무역이 증가하고 있다. Kwak(2014)은 산업 내 무역지수(IIT index)를 산출
하여 양국 간 교역이 산업 간 무역에서 산업 내 무역 쪽으로 변화하고 있다는
증거를 발견했다. 산업 내 무역의 증가는 제품 차별화와 규모의 경제가 확장
되고 있음을 의미하므로 양국 간 보완관계 속에서 베트남이 저부가가치 상품
수출국에서 점차 부가가치가 높은 상품을 한국에 수출하면서 지속가능한 무
역관계의 형성이 가능할 것으로 기대한다.
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그림 2-7. 베트남의 주요 교역국별 무역수지 비교
(단위: 십억 달러)

자료: IMF Direction of Trade Statistics(검색일: 2021. 8. 17).

둘째, 베트남의 대세계 수출증가율이 시간이 지남에 따라 하락하고 있
다.19) 한국-베트남 수교 이후 2007년까지 베트남의 대세계 수출은 연평균
26.2%씩 증가했다. 시간이 지남에 따라 전환기인 2015년까지는 연평균 16.6%,
도약기에는 6.1%를 기록했다. 베트남의 대한국 수출은 전환기(2007~15년)
가 가장 높은 증가율(27.9%)을 기록해 다른 나라들보다 가장 빠르게 증가했
지만, 2015년 이후에는 대중국 수출이 24.2%를 기록하며 가장 빠른 증가세
를 보인다. 그러나 수출액만 놓고 보면 베트남의 대미 수출액은 대중 수출액
보다 크다. 반대로 베트남의 대중 수입은 2000년대 중반부터 꾸준히 증가해
2007~20년까지 연평균 15.6%씩 증가했다(그림 2-8(b) 참고). 대한국 수입
이 2017년 이후 정체 또는 감소하는 모습과 달리 베트남의 대중 수입은 꾸준
히 증가하고 있다. 이러한 중국으로부터의 수입증가와 대미 수출 증가는 미
국이 베트남을 중국의 우회 수출기지로 인식하도록 만들었다. 그러나 중국에
19) [그림 2-8(a)]가 보여주듯이 미국을 제외하면, 다른 나라들과의 수출증가율이 하락하고 있다. 시간이
흐르면서 각국에 대한 수출액 곡선이 오목(concave)한 모양을 띠는 경향이 강하다.
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대한 베트남의 수출과 수입 증가가 2000년대 초반부터 보인 추세라는 점을
고려할 때 베트남을 중국의 우회 수출기지로 단정하기는 어렵지만, 이러한
의심을 완화하려면 베트남은 중국에 대한 수입의존도를 낮춰야 한다. 그런
의미에서 한국으로부터의 수입 확대는 베트남의 수입 다변화에 기여하고 대
중 수입의존도를 낮추는 한 방법으로 기능한다.

그림 2-8. 베트남의 주요국 수출입 추이
(단위: 백만 달러)

(a) 베트남의 주요국 수출 추이

(b) 베트남의 주요국 수입 추이

자료: IMF Direction of Trade Statistics(검색일: 2021. 8. 17).

셋째, 베트남은 자국 중간재의 활용도가 떨어져 부가가치 수출에서 자국
부가가치의 기여분이 감소하고 있다(그림 2-9(a) 참고).20) 베트남의 부가가
치 수출 중 국내 부가가치 기여분은 시간이 흐를수록 감소하고 있다. 한편 미
국, 중국, 한국으로의 수출에서는 해외 부가가치(Foreign value added) 기
여분이 증가하는 반면에, 일본으로의 수출에서는 해외 부가가치 기여분이 감
소하고 있다. 즉 일본으로의 수출이 베트남에 상대적으로 많은 부가가치를
창출해 주는 방향으로 변화하는 것으로 보이고 미국, 중국, 한국으로의 수출
20) 베트남 부가가치 수출을 Wang, Wei, and Zhu(2013)를 따라 해외 부가가치 기여분과 국내 부가가치
기여분으로 분해할 수 있다.
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에서는 베트남이 상대적으로 낮은 부가가치 창출 비중을 나타내고 있다.21)
한국으로의 수출에서 해외 부가가치 기여분이 점차 증가하고 있다는 점은
베트남의 대일본 수출과 다른 점이다. 이 점은 베트남이 계속 제기하고 있는
무역불균형 문제에 추가적인 난제로 작용할 우려가 있다. 향후 베트남은 자
국 기업의 부가가치 기여분을 증가시키기 위해 한국의 기술이전 요구를 더욱
강하게 제기할 전망이다. 흥미로운 점은 유럽 국가로의 수출에서 해외 부가
가치 기여분이 아직은 작다는 사실이다.22) 따라서 최근에 발효된 베트남-EU
FTA 이후의 추세 변화를 살펴보면서 EU의 대베트남 통상전략에 대한 연구
가 필요하다. 또한 베트남의 아세안 역내 수출에서 해외 부가가치 기여도가
2010년대 들어 점차 줄어드는 추세다.
산업별로 베트남 수출의 해외 부가가치 활용 비중을 살펴보면 최근 한국이
투자를 집중한 전기 및 전자장비 제조업, 1차 금속 제조업, 화학물질 및 화학
제품 제조업, 섬유제품 부문의 해외 부가가치 비중이 산업 전체 평균(33.3%)
보다 높다(그림 2-9(b) 참고). 즉 한국이 투자를 집중한 산업 부문은 베트남
내에서 중간재 조달이 어려운 구조임을 시사한다. 이 점이 한국과 베트남 간
의 무역불균형을 쉽게 해소하지 못하는 이유이다. 이 점을 인식한 베트남 정
부는 관련 지원산업(supporting industry)을 육성하기 위한 정책적 노력을
전개하고 있다.

21) 다만 절대적 크기로 보았을 때 한국으로의 수출에서 해외 부가가치가 차지하는 비중(2.8%)은 일본
(3.2%), 미국(12.3%), 중국(8.8%)보다 낮아 베트남은 한국으로 수출할 때 단위당 더 많은 부가가치를
창출 중이다. ADB-MRIO 각 연도 자료(검색일: 2021. 8. 7)를 활용하여 저자 작성.
22) 아세안의 대독일 수출은 높은 해외 부가가치 기여도를 나타내지만, 베트남의 대독일 수출에서는 낮은
비중(2020년 기준 1.3%)으로 나타났다. ADB-MRIO 각 연도 자료(검색일: 2021. 8. 7)를 활용하여
저자 작성.
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그림 2-9. 베트남의 부가가치 무역 추이(2020년)
(단위: %)

(a) 베트남 수출에의 해외 부가가치 기여도

(b) 베트남 수출에의 해외 부가가치 산업별 기여도

주: 그림 (b)의 점선은 전산업에 대한 베트남 수출에서 해외 부가가치 비중의 평균(33.3)임.
자료: ADB-MRIO 각 연도 자료(검색일: 2021. 8. 7)를 활용하여 저자 작성.

넷째, 상대적으로 높은 베트남의 후방연계 GVC 참여도는 베트남을 중간
재 수출 대상시장으로 규정하게 만들었다. 베트남의 연도별 GVC 참여율을
보면 후방연계 GVC 참여율이 전방연계 GVC 참여율보다 항상 높다(그림
2-10(a) 참고).23) 특히 2017년까지 전방연계 GVC 참여가 증가하는 모습을
보이지만 2019년과 2020년에 다시 감소하는 반면에, 후방연계 GVC 참여율
은 부침 없이 일정 수준을 유지하고 있다. [그림 2-10(b)]는 GVC 생산길이를
보여준다.24) 베트남의 GVC 생산길이는 예상했듯이 후방연계 GVC 생산길
23) GVC 참여율은 Wang, Wei, and Zhu(2013)의 방식에 따라 도출하였다.
24) GVC 생산길이는 국내 부문, 전통무역 부문, GVC 부문의 가중평균으로 산출되는데 GVC 부문의 길이
가 일반적으로 가장 길다. 전방연계 GVC 생산길이는 국내(s) 특정 k산업의 중간재가 해외 특정국 i의
생산에 투입된 이후 최종생산에 이르기까지 지나가는 평균적인 생산단계(production stage)의 수를
의미한다. 후방연계 GVC 생산길이(average production length)는 국내(s) 특정 산업(k)의 생산에
투입된 해외로부터의 중간재들에 내재된 평균 생산단계의 수를 의미한다. 전방연계 GVC 생산길이가
길다는 것은 상품 생산에서 원자재, 기계, 부품 제조 등 상류 산업이 발달되어 있음을 의미하고, 후방연
계 GVC 생산길이가 길다는 것은 반대로 해당 산업 및 국가가 최종소비자와 시장에 가까운 하류 산업,
즉 서비스업 비중이 높음을 의미한다. s국에서 i국으로의 GVC가 전방과 후방 중 어느 쪽에 위치하는
지는 GVC 위치지수로 확인이 가능하다. 이 지수는 GVC 부문의 후방생산길이 대비 GVC 부문의 전방
생산길이의 비율로 계산된다. 이 지수값이 클수록 s국에서 i국으로의 GVC가 상대적으로 더 상류부문임
을 의미하고 값이 작을수록 하류부문임을 의미한다.
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이가 전방연계 GVC 생산길이보다 항상 길다. 전방연계 GVC 생산길이와 후
방연계 GVC 생산길이의 비율인 GVC 위치지수는 당연히 1보다 작다. 그러
나 2015년 이후 이 GVC 위치지수가 점차 커지고 있다. 이는 하류산업의 비
중이 늘고 원자재, 기계, 부품 등 중간재 산업의 수출 비중이 점진적으로 증가
함을 시사한다. 베트남 스스로 무역구조를 바꿔나가고 있음을 알 수 있다.

그림 2-10. 베트남의 GVC 참여율과 GVC 생산길이 추이
(단위: %)

(a) 전후방 GVC 참여율 추이

(b) 베트남의 GVC 생산길이

자료: ADB-MRIO 각 연도 자료(검색일: 2021. 8. 7)를 활용하여 저자 작성.

다섯째, 한국과 베트남 간 교역품목은 앞의 [표 2-2]와 [표 2-3]에서 보여
주듯이 특정 품목에 집중되어 있다. 한국의 대베트남 수출품목의 상위 10대
품목의 비중이 기간별로 계속 확대되어왔으며, 2015~20년 총수출 가운데
그 비중이 64.1%를 차지하고 있다. 수입도 동일한 현상이 나타나고 있으며,
2015~20년 한국의 대베트남 총수입액 중 10대 품목이 차지하는 비중이
67.5%를 차지한다. 이러한 양국 간의 교역구조는 양국의 산업구조가 보완적
으로 긴밀히 연결되어 있음을 시사하지만, 이 보완성이 완결될 경우 교역의
정체 현상이 나타날 수 있다. 따라서 교역 품목을 추가로 발굴하고 이를 확장
하려는 노력이 필요하다.
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2. 한국-베트남 간 투자 성과와 평가
가. 한국의 대베트남 FDI 현황
양국은 코로나19가 발발하기 전인 2019년까지 해외직접투자(FDI) 규모
를 확대해 왔다. 한국수출입은행의 해외투자통계에 따르면 2019년 한국의
대베트남 직접투자는 46억 달러였고, 베트남의 대한국 직접투자는 200만 달
러를 상회했다. 양국이 수교한 1992년 한국의 대베트남 투자액이 1,700만
달러였다는 점을 고려하면, 연평균 23%씩 증가한 것이다. 베트남의 대한국
직접투자는 2001년부터 서서히 모습을 드러내기 시작한다. 2001년 12만 달
러로 시작한 대한국 직접투자는 2019년 220만 달러를 기록해 연평균 17%씩
증가했다(그림 2-11 참고).
한국이 베트남에 대해 직접투자를 확대하는 동기는 시장접근성, 낮은 임금,
내수시장의 규모, 자원접근성, 중산층 증가, 예측가능한 정치 환경, 정부의 경
제적 유인책, 베트남의 다양한 FTA, 무역개방도 등 다양하다.25) 추가로 한아세안 FTA와 한-베트남 FTA도 양국 투자 증가의 원인으로 꼽을 수 있다.
양국 간 무역과 마찬가지로 2007년까지를 맹아기, 한-베트남 FTA가 발효
된 2015년까지를 전환기, 그 이후를 도약기로 분류할 수 있다(그림 2-11 참
고). 베트남이 WTO에 가입한 2007년 이전부터 한국의 대베트남 직접투자
는 증가한다. 전환기에 들어선 2008년, 글로벌 금융위기로 성장세가 잠시 주
춤했지만, 신성장동력을 발굴하려는 한국 대기업들의 대베트남 투자가 이뤄
25) 다수의 선행연구가 관련 주제를 심도 있게 연구했다. Ta Van Loi et al.(2020)은 낮은 임금, 시장개방
도, 정부의 경제정책, 조세유인책을 언급했고, Blomenhofer(2017)는 FTAs, 낮은 최저임금, 내수시
장 규모, 중산층 증가, 예측가능한 정치 환경을 꼽았다. Oh and Mah(2017)는 노동시장 접근성
(35%), 값싼 노동력(32%), 수출촉진책(24%), 자원개발(1.9%) 순으로 꼽았고, Dezan Shira and
Associates(2017)는 시장접근성 개선, 우호적인 투자정책, 인프라, 경제성장, 베트남의 위상변화, 인
구구조, 낮은 생산단가 등을 거론했다.
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그림 2-11. 한국과 베트남의 상호 직접투자 추이
(단위: 백만 달러)

자료: 한국수출입은행, 해외투자통계(검색일: 2021. 8. 1); 산업통상자원부, 외국인투자통계(검색일: 2021. 8. 18).

지면서 2015년까지 직접투자가 빠르게 증가한다. 전환기 동안 투자 주체가
노동집약적 산업에 종사하던 중소기업에서 전자전기 제품을 생산하는 대기
업으로 전환되는 모습을 보인다. 도약기인 2015년 전후로 해서 대기업을 따
라 동반진출한 중소기업의 투자가 이어지고 이를 지원하는 서비스 업종의 투
자가 이뤄지면서 2015년 이후에는 서비스업의 비중이 상승한다(그림 2-12(a)
참고). 요약하면 한국의 대베트남 투자는 시기에 상관없이 제조업이 상대적
으로 높은 비중을 차지하고 있고, 최근 들어 서비스업 투자 진출 비중이 높아
지고 있다. 반면에 베트남의 대한국 직접투자는 제조업과 서비스업이 대부분
을 구성하고 있다(그림 2-12(b) 참고).
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그림 2-12. 한국과 베트남의 상호 산업별 직접투자 추이
(단위: %)

(a) 한국의 대베트남 산업별 직접투자 추이

(b) 베트남의 대한국 산업별 직접투자 추이

주: 한국의 대베트남 직접투자는 투자액 기준이며, 베트남의 대한국 직접투자는 도착금액 기준임. 서비스업의 경우 건설업을
포함함.
자료: 산업통상자원부, 외국인투자통계(검색일: 2021. 8. 20); 한국수출입은행, 해외투자통계(검색일: 2021. 8. 1).

[그림 2-13]은 한국의 대베트남 제조업 투자의 기술수준별 분포를 나타낸
것이다. 가로로 가로지르는 선은 한국의 대베트남 총투자액 중 제조업의 비
중을 나타낸다. 2007년까지 부침은 있지만, 전반적으로 제조업 비중이 하락
하고 있다. 2007년 이후 점진적으로 제조업 투자 비중이 다시 증가하다가
2010~15년까지 본격적으로 제조업 투자 비중이 증가한다. 이 시기에 한국
계 대기업의 투자와 함께 진출한 중소제조기업의 투자가 집중적으로 이루어
졌기 때문으로 이해된다. 그렇지만 한국-베트남 관계의 도약기에 들어선
2016년 이후 한국의 대베트남 제조업 투자 비중은 오히려 감소한다. 절대적
투자 규모가 증가했다는 점을 고려할 때, 서비스업종에 대한 투자가 급증하
면서 제조업 비중을 낮춘 것으로 보인다. 즉 2015년 이후 한국의 대베트남
투자구조가 부문별로 다각화하는 모습을 보이고 있다.
[그림 2-13]이 나타내듯이 2007년 전까지는 제조업 가운데서도 노동집약
적인 저위기술 산업에 투자가 집중되고 있었다. 한국-베트남 관계의 전환기
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인 2007년 이후 기술집약산업이라고 할 수 있는 중저위, 중고위 기술산업에
대한 투자 비중이 증가하고 있다. 2007년을 전후로 해서 저위 기술제조업 부
문에 대한 투자 비중이 급격히 떨어져 2010년대에 들어와서는 30%대 이하
로 유지되고 있다. 반면에 고위 기술제조업 부문의 비중은 2013년부터 30%대
이상을 유지하고 있다. 한국의 대베트남 제조업 투자도 노동집약적인 저위 기
술제조업 중심에서 기술집약 제조업으로 전환하고 있는 것을 확인할 수 있다.

그림 2-13. 한국의 대베트남 제조업 투자 기술수준별 분포
(단위: %)

주: 기술수준별 산업 분류는 곽성일 외(2014, p. 133), [표 4-1]의 분류를 따름.
자료: 한국수출입은행, 해외투자통계(검색일: 2021. 8. 1).

이같이 투자구조가 변화하고 있음을 한국의 대베트남 제조업종별 직접투
자 규모로도 추론할 수 있다(그림 2-14 참고). 2007년 전까지 섬유, 의류, 신
발 등 노동집약적 산업에 대한 투자가 집중되었다면, 2008년 이후 금속가공
업, 전자부품, 컴퓨터, 통신장비 제조업에 대한 투자가 확대되고 있고, 2016
년 이후에는 이 분야가 더 확대됨을 확인할 수 있다.
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그림 2-14. 한국의 대베트남 제조업 직접투자 추이(평균)
(단위: 백만 달러)

주: 기간별 한국의 대베트남 산업별 투자액의 평균을 나타냄.
자료: 한국수출입은행, 해외투자통계(검색일: 2021. 8. 1).

[그림 2-14]는 한국의 대베트남 제조업 직접투자 추이를 보여준다. 양국
관계의 맹아기에 해당했던 2007년 이전에는 투자 규모도 작고 특정 분야에
집중하는 모습을 보인다. 특히 섬유, 의복, 1차 금속 제조업 등에 직접투자가
집중되었다. 2007년 이후 전환기와 도약기를 거치면서 직접투자 대상이 되
는 산업도 증가하고 규모도 확대되고 있다. 2015년 이후인 도약기에 들어서
면 봉제보다는 섬유 자체를 제조하는 제조업과 화학제품 제조업, 1차 금속 제
조업, 전자부품, 컴퓨터, 통신장비 제조업 등 규모가 큰 자본재 투자를 요구하
는 고부가가치 산업 분야로 해외직접투자가 확대되었다.
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나. 한국의 대베트남 FDI의 한계점

한국 FDI가 베트남 경제에 크게 기여했다는 점을 부정할 수는 없지만, FDI
활동과 관련하여 많은 한계점을 동반한 것도 사실이다. 첫째, 2018년 이후
한국의 대베트남 FDI에서 소규모 투자가 차지하는 비중이 증가하는 경향을
보인다. 2012년 FDI 프로젝트 가운데 66.4%가 고용 규모 200명 미만이었
고, 자본금 1,000만 달러 미만이 87.4%를 차지했다. 2020년에는 투자 규모
가 더 영세해져 고용 규모 200명 미만의 투자 프로젝트가 전체의 90.7%를
차지했고, 1,000만 달러 미만의 투자가 91.7%를 차지했다(표 2-4 참고).26)
FDI 프로젝트당 평균 규모는 756만 달러로 보고된다.27)
이러한 영세 규모의 투자가 증가한 원인은 한국의 대기업이 진출하면서 자
신들의 협력업체들과 동반 진출했기 때문이다.28) 그 결과 베트남 로컬기업들
은 자신들의 시장을 한국 중소기업이 잠식한다고 우려하고 있다. 곽성일ㆍ이
재호(2016), Tien(2020), Tien et al.(2019)은 한국의 FDI가 주로 대기업과
연계되고 효율성 추구와 수출 지향적임을 보였다. 한국 대기업의 베트남 진
출은 효율성 추구로 한국 중소 공급업체와 동반진출로 이루어졌다. 이는 당
연히 베트남 기업의 한국 대기업 공급망 참여에 제한이 되었지만, 최근 한국
대기업을 중심으로 현지 베트남 업체에 대한 기술지원 등으로 현지 조달을 확
대하는 중이다. 예를 들어 삼성은 부품의 현지조달 구조를 형성하기 위해 1차
협력사를 베트남 내에서 육성하려고 노력하고 있다. 일례로 R&D센터를 설
립해 베트남 현지에서 기술을 개발하고 필요한 인력을 양성하려고 한다.29)
26) 대략적으로 FDI 프로젝트당 평균자본금 규모는 1,330만 달러였다. GSO(2020), 온라인 자료(검색일:
2021. 8. 20)를 활용하여 저자 산출.
27) Foreign Investment Agency of Vietnam(2021), 온라인 자료(검색일: 2021. 9. 30)을 활용하여 저
자 계산.
28) 동반진출 이유는 베트남 로컬기업의 제품 품질과 납기준수 등에서 문제가 발생하고 있기 때문이라고 현
지 기업은 이야기한다. 곽성일 외(2017), pp. 178~180.
29) 「삼성전자 베트남 R&D 센터 착공... 동남아 최대 규모」(2020. 3. 2), 온라인 기사(검색일: 2021. 10. 15).
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따라서 가까운 미래에 베트남 현지 기업이 2차나 3차 협력업체로 한국계 기
업의 공급망에 참여할 것으로 기대한다.

표 2-4. 한국의 대베트남 FDI 프로젝트의 소규모 다운사이징
고용규모(명)
고용
규모

<5

5-9

10-49

50-199

200

300

500

-299

-499

-999

>1,000

2012

2.5

7.5

27.3

29.1

9.9

8.6

8.1

7.0

100%

2020

10.8

11.3

31.5

26.2

5.3

5.6

5.3

4.0

100%

자본금 규모(십만 달러)
0.25

금액

<0.25

2012

2.3

4.2

14.8

17.0

2020

13.1

5.7

19.3

13.4

–0.5

25

100-25

-100

0

29.6

19.5

6.7

5.9

100%

24.3

15.8

3.7

4.6

100%

0.5-2.5 2.5-5.0 5.0-25

>250

자료: VCCI(2020).

둘째, 대규모 FDI가 베트남으로 유치되었지만 현지 기업에 대한 기술이전은
제한적이다. 2017년 말까지 2만 6,700개 FDI 프로젝트 가운데 단지 600건의
기술이전 계약만 이루어졌다.30) FDI를 통한 기술이전이 주변 경쟁국에 비해
베트남은 낮은 수준에 머무르고 있다. 세계경제포럼에서 발간하는 글로벌 경
쟁력 지수(Global Competitiveness Index)의 평가 결과를 보면 베트남이
본격적으로 GVC에 참여한 2010년대 이후 기술이전 수준에 대한 평가점수가
세계 중위점수보다 낮은 것을 확인할 수 있다(그림 2-15 참고). 베트남으로의
기술이전 정도가 인도네시아, 태국, 필리핀보다 낮다. 외국 기업이 자신들의
기술과 경험을 전수하는 것을 꺼리기 때문이기도 하지만, 베트남 내에 기술이
전에 대한 강제조항이 부재할 뿐 아니라 베트남 로컬기업이 선진기술을 습득
할 역량이 여전히 부족하기 때문이다.31)
30) Pham(2018), pp. 15-18.
31) 베트남은 2018년 7월 1일부터 기술이전법을 시행하면서 기술이전 계약의 등록을 의무화했다. 기술이
전 등록증이 없으면 로열티 등 기술사용료 송금을 베트남 상업은행이 불허하고 있다.
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그림 2-15. 동남아 주요국으로의 기술이전 추이
(단위: %)

주: FDI와 기술이전(technology transfer) 정도를 1부터 7점 기준으로 평가, 7이 최고점.
자료: GovData360(검색일: 2021. 10. 15); World Economic Forum, Global Competitiveness Index 2007-2017,
온라인 자료(검색일: 2021. 10. 15), 각 연도 자료 활용.

최근 한국 정부와 기업들은 베트남 내에서 기술이전을 위한 다양한 활동을
전개하고 있다.32) 한국은 공적개발원조(ODA)로 한국-베트남 과학기술원
(VKIST: Vietnam-Korea Institute of Science and Technology)을 설
립하여 고등교육의 질적 개선에 기여 중이다. 또한 한국산업기술진흥원
(KIAT)은 글로벌기술사업화센터(GCC)를 베트남 하노이에 설립하여 우수기
술의 글로벌 성과확산과 기술이전 및 사업화 촉진에 기여하고 있다. 기업들
도 기술이전에 공을 들이고 있다. 예를 들어 2018년 삼성전자는 베트남 산업
무역부와 ‘기업 생산성 제고를 위한 현지 컨설턴트 양성 교육 관련 양해각서
(MOU)’를 체결하고 2020년까지 현지 컨설턴트 200명, 마스터 컨설턴트 60
명을 양성하는 사업을 전개했다.33)
32) 기술이전은 매도기업에 로열티 수입뿐만 아니라 수출된 기술에 기반한 제품 생산에 소요되는 부품 및
A/S 등 연관시장을 선점할 기회를 제공하므로 수익성을 높일 수 있다. 또한 파견인력의 인건비 및 합작
법인 배당금 등 수지개선도 기대할 수 있다.
33) 삼성뉴스룸, 「[지속가능 기업을 꿈꾸다] “협력업체 경쟁력이 곧 삼성의 경쟁력”... 지속가능 공급망 위
한 노력」, 온라인 자료(검색일: 2021. 10. 15).
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그림 2-16. 한국의 대베트남 직접투자 형태
(단위: %)

(a) 신규법인 수

(b) 투자금액

자료: 한국수출입은행, 해외투자통계(검색일: 2021. 8. 1).

한국계 FDI 기업과 베트남 로컬 공급자 간의 연계가 제한되어 있다. 로컬
기업이 FDI 기업으로부터 기술이전을 받을 수 있는 가장 대표적 형태의 기업
이 합작회사(VC)이지만, 한국 기업 대부분이 투자형태 가운데 단독투자 유형
을 고집하고 있기 때문이다(그림 2-16 참고).
셋째, 베트남 총수출에서 자국 부가가치의 활용도가 경쟁국에 비해 낮다
(표 2-5 참고). 2015년 이후 베트남 수출의 70% 이상을 FDI 기업이 차지하
고 있다.34) 그렇지만 대부분 FDI 기업이 생산한 제품은 낮은 현지 부가가치
비중을 나타낸다. 제조업종에 진출한 FDI 기업은 대부분 베트남 현지의 소재ㆍ
부품 등 중간재를 활용하기보다는 해외에서 중간재를 들여와 조립만 담당하기
때문이다.35) 따라서 베트남은 아세안 회원국 대비 수출에서 낮은 국내 부가가
치를 활용하고 있다. 저위기술제조업에서도 베트남은 54.4%를 나타내 경쟁국
인 태국(76.6%), 필리핀(81.6%), 말레이시아(71.1%), 인도네시아(80.9%)보다
34) 베트남 GSO 통계연감에 따르면 베트남 수출에서 FDI가 차지하는 비중은 2015년 70.6%, 2016년
71.5%, 2017년 72.0%, 2018년 71.4%, 2019년 70.1%, 2020년 72.3%였다. GSO(2020), p. 622;
GSO(2021), p. 632(모든 자료의 검색일: 2021. 8. 20).
35) Vu(2018).
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낮다. 특히 중고위기술제조업으로 가면 그 비중이 40.2%로 더 낮아진다.
제조업 관련 한국 FDI 프로젝트 대부분도 단순조립에 집중한다. 동시에 베
트남 현지 로컬의 지원산업(supporting industry)이 매우 취약하여 제품 생
산에 요구되는 부품과 부분품의 공급이 원활하지 않다. 그런 이유로 베트남
현지의 한국 기업이 생산하는 제품은 낮은 현지 부품조달률(local contents)과
낮은 현지 부가가치 활용 비중을 나타낸다. 베트남 삼성이 전형적인 경우이다.
삼성이 주로 생산하는 스마트폰은 베트남에서 최종적으로 조립되지만, 베트남
으로부터 공급받는 투입물은 노동 이외에는 거의 없다. 최근 들어 베트남 삼성
전자는 변화하고 있다. 2015년부터 로컬 업체를 대상으로 기술지도 컨설팅을
수행하여 해당 기업이 삼성전자 공급망에 들어오거나 다른 기업에 납품할 수 있
도록 지원했다.36) 미래에 베트남 로컬기업의 역량이 증대된다면 향후 현지 부
품조달률이 더욱 상승할 것으로 기대한다.
한편 베트남은 다양한 FTA를 통해 세계 생산네트워크에 더 깊숙이 참여하
고 있지만, 부가가치 수출 구조를 보면 아세안경제공동체(AEC)가 출범했음
에도 역내 지역가치사슬(Regional Value Chain)의 활용도가 떨어진다(표
2-6 참고). 최근처럼 미ㆍ중 패권경쟁과 코로나19 팬데믹으로 공급망의 불
표 2-5. 동남아 주요국의 총수출 중 자국 부가가치 활용 비중(2020년)
(단위: %)

구분

태국

필리핀

말레이시아

인도네시아

베트남

농수산광업

88.1

89.6

91.6

96.1

61.9

저위 기술제조업

76.6

81.6

71.1

80.9

54.4

중고위 기술제조업

57.8

53.9

57.4

82.8

40.2

사업서비스

81.6

90.0

82.3

90.1

67.4

개인서비스

88.1

89.4

83.6

94.0

78.1

자료: ADB-MRIO 각 연도 자료(검색일: 2021. 8. 7)를 활용하여 Wang, Wei, and Zhu(2013) 방식으로 부가가치를
분해하여 저자 작성.

확실성이 확대되면서 중간재 공급처를 근거리에 확보할 수 있다는 점에서

36) 「베트남 ‘국민기업’ 삼성전자, 로컬협력사 육성 ‘함께 간다’」(2019. 12. 8), 온라인 기사(검색일: 2021. 10. 15).
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AEC 역내에 지역 공급망 확충은 의미가 있다. 그러나 베트남의 지역가치사
슬(RVC) 참여 비중은 시간이 흐를수록 낮아지고 있다. 즉 베트남은 동료 아
세안 회원국을 경쟁국으로 인식하는 것으로 이해된다. 그런 의미에서 최근
미ㆍ중 패권경쟁으로 중국에서 벗어나 동남아로 이전하는 다국적 기업을 유
치하기 위해 베트남뿐 아니라 모든 아세안 회원국이 경쟁적으로 움직이고 있
다. 이러한 경쟁을 조율하고 더욱 효과적으로 아세안 역내 공급망을 구축하
는 노력이 필요한 시점이다. 한국은 신남방정책에서 상생번영을 강조했음에
도 아세안 지역과의 무역과 투자에서 베트남 쏠림현상을 보였다.37) 이를 다
변화해야 하는 상황에서 베트남이 한국의 아세안 역내 신규 공급망 구축의 파
트너로 기능한다면 베트남의 아세안 역내 공급망 구축을 앞당길 수 있을 것이
다. 이러한 노력은 아세안의 경제통합에도 기여함과 동시에 베트남과 한국
간의 경제협력을 한 단계 도약하는 계기도 될 수 있다.
넷째, FDI를 하겠다고 신고한 금액 대비 실현된 투자금액이 적다. 베트남
표 2-6. 베트남의 GVC와 RVC 참여 비중
(단위: %)

연도

해외 부가가치 수출

간접 부가가치 수출

GVC

RVC

기여분(FVA)

기여분(DVX)

참여도

참여도

합계

아세안

아세안

합계

아세안

아세안

(a=b+c)

역외(b)

역내(c)

(d=e+f)

역외(e)

역내(f)

2007

30.6

26.6

4.1

8.9

7.3

2010

36.5

33.0

3.5

9.6

2015

31.3

28.9

2.4

2016

38.5

35.5

3.0

2017

36.9

33.4

2018

39.4

2019

41.6

2020

41.7

RVC
비중
(a+d)

(a+d)

(c+f)

1.5

39.5

5.6

14.2

8.4

1.3

46.1

4.8

10.4

10.9

9.8

1.2

42.2

3.6

8.4

9.4

8.7

0.7

47.9

3.8

7.8

3.5

9.6

8.8

0.8

46.5

4.2

9.1

37.1

2.2

11.3

10.3

0.9

50.6

3.2

6.3

39.0

2.6

7.7

6.6

1.1

49.3

3.7

7.4

39.5

2.2

6.9

5.9

1.0

48.6

3.2

6.6

/(c+f)

주: 1) RVC(Regional Value Chain) 비중은 RVC 참여도를 GVC 참여도로 나눈 값을 의미.
2) DVX(간접 국내 부가가치 수출로 제3국의 수출에서 이용된 국내 부가가치를 의미); FVA(총수출 중 해외 부가가치 기여분).
자료: ADB-MRIO 각 연도 자료(검색일: 2021. 8. 7)를 활용하여 저자 계산.
37) 곽성일, 이재호(2016), p. 81.
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기획투자부(MPI)의 자료에 따르면 신고액 대비 실현된 투자액의 비율이
2014년 39%, 2015년 51%, 2016년 23%, 2017년 53%, 2018년 56%,
2019년 66%로 그 차이가 점차 줄어들고 있지만, 신고액이 투자액보다 약
40% 정도 많다.38) 이러한 차이는 베트남 정부가 해외직접투자 유치 계획을
수립하는 데 어려움을 준다. 한국의 직접투자도 2000년대 초반 베트남에 대
한 투자액과 신고액 간의 차이가 컸다. 그러나 최근 들어 그 차이가 줄어들고
있다. 신고액과 실제 투자액의 차이가 크다면 국가 경제를 운영하는 베트남
정부가 경제운영계획을 수립하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 한국의 대베트
남 직접투자는 부침은 있지만, 추세적으로 신고액과 실제 투자액 사이의 차
이가 점차 감소하는 모습을 보인다(그림 2-17 참고).

그림 2-17. 한국의 대베트남 투자신고액과 실제 투자액 차이 비교
(단위: 백만 달러(좌), %(우))

주: (신고액-투자액)/신고액의 값은 작을수록 신고액과 투자액의 차이가 줄어듦.
자료: 한국수출입은행, 해외투자통계(검색일: 2021. 8. 1).

다섯째, 한국 기업의 베트남 투자는 베트남 내에서 가장 개발이 잘된 두 지
역에 집중하는 경향이 있다(표 2-7 참고). 북부베트남에서 하노이와 그 이웃
(박닌, 타이응웬, 하이퐁)에 위치한 산업 단지들은 한국 FDI 자금이 가장 많
38) Vietnam Ministry of Planning and Investment, 온라인 자료(검색일: 2021. 8. 30).
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이 집중된 곳이다. 남부베트남에서 한국 투자는 호찌민시, 동나이, 빈즈엉,
바리아-붕따우 지역의 산업단지에 집중되었다. 베트남의 63개 성(province)
및 직할시 가운데 8개 성이 한국 FDI 자본의 77% 이상을 흡수한 반면, 한국
FDI 자본의 23%가 나머지 55개 성으로 투하되었다.
표 2-7. 베트남 내 한국 FDI 대상 지역(성)
(단위: %)

순번

지역(성)

총 한국 FDI 대비 비중

1

박닌(Bac Ninh)

16.2

2

타이응웬(Thai Nguyen)

11.6

3

하이퐁(Hai Phong)

10.9

4

동나이(Dong Nai)

9.7

5

하노이(Ha Noi)

9.3

6

호찌민시(HCMC)

8.3

7

바리아-붕따우(Ba Ria-Vung Tau)

6.4

8

빈즈엉(Binh Duong)

4.7

기타

22.9

합계

100.0

주: 2019년 12월 31일 자 기준.
자료: Vietdata(2020); Status of Korea’s FDI in Vietnam, 온라인 자료(검색일: 2021. 8. 10).

3. 한국-베트남 간 경제협력 잠재력
가. 양국 간 무역 잠재력
무역대상국의 중요성을 규정할 때 아국의 무역총액 대비 타국의 무역액 비
중 비교도 유용하지만, 타국 자체의 무역액이 큰 경우 무역 대상국의 중요성
을 오판할 수 있다. 이를 보완하고자 Kojima(1964)는 무역결합도 지수(trade
intensity index)를 도입하여 타국에 대한 일국의 무역이 세계 무역에서 어
느 정도 비율을 나타내는지를 평가했다. 이 지수는 ‘B국에 대한 A국의 무역
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결합도=[B국에 대한 A국의 무역액/A국의 무역총액]/[B국의 무역총액/세계
의 무역총액]’의 공식으로 계산할 수 있다.39)
1995년 이후 한국의 대베트남 수출결합도는 4 주변 또는 4 이상이었다(표
2-8 참고). 이는 한국의 대베트남 수출이 한국의 큰 수출규모에도 불구하고
높은 의존관계를 가져왔음을 의미한다.40) 반면에 베트남의 대한국 수출은 베
트남의 상대적으로 작은 수출규모에도 불구하고 아직은 덜 의존적인 관계를
보였다.41) 2015년 전까지 2 미만이었고, 2015년 이후 2 근방으로 상승했다.
이 점은 베트남의 대한국 수출에 여전히 성장할 공간이 존재함을 시사한다.

표 2-8. 한국과 베트남 간 무역 결합도
연도

한국의 대베트남 수출 결합도

베트남의 대한국 수출 결합도

1990

1.39

0.39

1995

5.75

1.50

2000

4.09

0.95

2005

3.49

0.79

2010

3.77

1.52

2015

5.08

2.03

2020

5.44

2.27

자료: UN Comtrade(검색일: 2021. 8. 10) 활용하여 저자 계산.

2007년 베트남의 대한국 수출품 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 품목과
2019년의 품목을 비교하면 1차 산품 중심의 수출품목이 제조품목으로 변화
한 것을 알 수 있다(표 2-9 참고). 2007년 베트남의 대한국 수출 상위 20위
품목 가운데 12개 품목은 1차 산품에 속했고, 단지 8개 품목만 제조품목이었
다. 2019년 베트남의 대한국 수출 상위 20개 품목 중 세 가지만 1차 산품(전
체 수출의 4.7%)인 반면, 나머지 70.3%를 구성하는 17개 품목은 제조품목에
39) KITA.net(검색일: 2021. 10. 4).
40) 2019년 5,905억 달러를 수출한 한국은 중국, 미국, 독일, 일본에 이어 세계 5위 수출국이었다. WB
WITS(검색일: 2021. 8. 15).
41) 베트남의 2019년 수출규모는 2,815억 달러로 한국 수출규모의 절반에 미치지 못한다.
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속했다. 그러나 한국으로 수출되는 대부분 제조품목은 베트남에서 단순 조립
한 의류, 신발, 스마트폰, 텔레비전, 카메라 등이다.

표 2-9. 베트남의 대한국 수출 상위 20개 품목
(단위: %)

2007년
SITC

품목명

2019년
총액대비
비중

SITC

1차 산품

품목명

총액대비
비중

1차 산품

34

어류(생물, 냉동, 냉장)

35

어류(건조, 염장, 훈제)

36

갑각류, 연체동물 등

37

생선/가공조개

2.93

36

갑각류, 연체동물

2.17

1.24

37

생선(가공 포함)

1.06

14.53

246

우드칩, 나뭇조각

1.42

소계

4.65

3.45

71

커피/커피대용품

3.7

231

천연고무/라텍스/기타

5.36

634

베니어판, 합판

1.20

321

미응집 석탄

3.2

651

섬유사

1.77

333

휘발유/역청, 석유, 원유

11.26

658

섬유제품

1.32

46

752

자동 데이터 처리 장비

1.93

759

사무기기 부품

소계
제조업

제조업

25.3

651

섬유사

9.54

761

텔레비전 수상기

2.02

658

섬유제품

1.33

763

녹음기, 축음기

1.54

716

전기공장

1.82

764

통신장비

7.72

752

컴퓨터 장비

1.3

772

전기스위치, 회로

3.39

764

통신장비

1.32

773

전기배전장비

1.41

773

배전설비

3.48

776

트랜지스터, 밸브

2.24

821

가구/소품

5.01

821

가구/소품

1.65

831

여행가방 및 케이스

1

841

남성, 남아 의류

5.04

841

남성/남아 의류

1.23

842

여성, 여아 의류

4.05

842

여성/여아 의류

1.51

845

기타 섬유의류

4.75

851

신발류

4.1

851

신발류

3.38

893

플라스틱 제품

1.08

871

광학기기

1.57

소계

32.72

소계

70.3

20대 비중

78.4

20대 비중

74.9

합계

100

합계

100

자료: UN Comtrade(검색일: 2021. 8. 10) 활용하여 저자 계산.
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베트남이 세계로 가장 많이 수출하는 품목은 캐슈너트, 커피, 천연고무와
쌀, 차 등이다. 이런 품목들은 베트남의 대한국 수출 상위 20위 품목에 포함
되지 않았다. 이는 베트남의 대한국 수출을 늘리고, 한국과 무역불균형을 해
소하는 한 가지 방법일 수 있다. 왜냐하면 베트남은 한국 수요를 충족할 수 있
을 만큼 충분한 공급여력을 보유하고 있기 때문이다.
다음은 현시비교우위지수(RCA: Revealed Comparative Advantage
Index)를 사용하여 한국과 베트남 간에 보완관계가 존재하는지를 평가한
다.42) 비교우위이론은 국제무역의 기초이다. 헥셔-오린-사무엘슨 모델은 비
교우위가 일국의 요소부존(노동, 자본, 천연자원 등)에 따라 결정됨을 나타냈
다. 그러나 이러한 요인을 계산하여 비교우위를 측정하는 것은 현실적으로
어렵다. 본 연구는 Balassa(1965)가 제시한 현시비교우위지수(RCA)를 활용
한다. 한 나라의 수출은 일반적으로 비교우위 제품에 의해 주도되므로, 해당
국가의 비교우위 패턴은 수출구조로 드러난다. 이 지수는 세계 총수출에서
해당 상품이 차지하는 비중과 특정국의 수출에서 동 상품이 차지하는 비중 사
이의 비율로 계산된다.43) 한 경제는 비교우위를 보유하고 다른 경제는 이 재
화에 대해 비교우위가 없는 경우 두 경제는 이 재화에 대해 보완적인 관계를
가진다. 양국 간 무역의 상당 부분이 보완적 성격을 가지는 재화로 구성된다
면 양국은 대략적으로 보완관계가 있는 것으로 간주한다.
베트남은 1차 산품(동물, 채소, 가죽, 연료)과 일부 노동집약적 재화(섬유
및 의류, 신발류)에서 대부분 비교우위가 있다(표 2-10 참고). 광의의 범주에
서 베트남은 원자재와 소비재에 비교우위가 있다. 반대로 한국은 이 기간 자
본 및 기술집약적 제품(화학, 전자, 운송 장비)에서 비교우위를 유지했다. 넓

42) 양국 간에 교역만을 토대로 RCA를 산출할 수 있다. 양국 간에 보완적 관계가 존재함을 거듭 확인할 수
있었다(부록 2, [부표 2-1] 참고).
43) RCA>1은 세계에 비해 이 재화를 더 집중적으로 특정 재화를 수출하므로 이 국가의 이 재화에 대해 비
교우위를 가진다. RCA<1은 특정국이 이 재화에 대해 비교우위를 가지고 있지 않음을 의미한다.
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은 의미에서 한국은 중간재와 소비재에서 비교우위를 획득했다.

표 2-10. 한국과 베트남의 대세계 수출 RCA

한국
구분

베트남

2000

2005

2010

2015

2019

2000

2005

2010

2015

2019

-동물

0.35

0.18

0.16

0.12

0.11

3.77

3.35

2.8

1.28

0.92

-채소

0.12

0.07

0.05

0.04

0.05

4.32

3.79

3.00

1.55

1.06

품목

-식품

0.25

0.18

0.18

0.24

0.34

0.83

0.79

0.76

0.57

0.55

-광물

0.17

0.13

0.1

0.1

0.1

0.52

0.56

0.55

0.55

0.41

-연료

0.49

0.32

0.44

0.54

0.56

2.58

1.72

0.63

0.2

0.08

-화학

0.59

0.6

0.62

0.7

0.86

0.14

0.12

0.17

0.15

0.15

-플라스틱/고무

1.43

1.52

1.59

1.57

1.64

0.48

0.6

0.91

0.59

0.65

-가죽 및 원피

1.46

0.56

0.39

0.42

0.32

2.95

2.82

3.20

3.15

2.86

-목재

0.42

0.3

0.3

0.27

0.27

0.44

0.54

0.80

0.72

0.79

-섬유/의류

1.68

0.92

0.68

0.57

0.52

2.52

3.41

4.70

3.66

3.46

0.7

0.23

0.12

0.09

0.08 18.77 18.56 15.00 10.20

9.43

-석재/유리

0.45

0.29

0.35

0.26

0.3

0.68

0.55

1.13

0.24

0.29

-금속

1.14

1.09

1.20

1.25

1.28

0.14

0.22

0.44

0.39

0.52

-기계 및 전자

1.60

1.74

1.71

1.68

1.7

0.21

0.31

0.65

1.54

1.73

-신발

-운송 장비

0.96

1.30

1.47

1.32

1.1

0.04

0.11

0.17

0.12

0.12

-기타

0.27

0.73

0.99

0.88

0.75

0.49

0.83

0.94

1.09

1.18

-원자재

0.10

0.05

0.06

0.06

0.05

3.35

2.54

1.40

0.77

0.45

-중간재

1.19

1.06

1.12

1.03

1.16

0.29

0.26

0.49

0.42

0.48

-소비재

0.82

0.73

0.69

0.71

0.71

1.65

1.67

1.70

1.22

1.15

-자본재

1.41

1.66

1.78

1.66

1.59

0.16

0.23

0.53

1.24

1.38

광의의 분류

자료: WB WITS(검색일: 2021. 8. 15) 활용하여 저자 계산.

2015년 이후 베트남의 비교우위 품목은 자본집약적 재화(기계 및 전자)로
변화하고 있다. 이는 주로 삼성, LG, 인텔 등 대규모 FDI 프로젝트 덕분이다.
1차 산품 중에서 동물에 대한 비교우위를 상실했지만 채소, 가죽 등에 대한
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비교우위는 여전히 유지하고 있다. 왜냐하면 베트남에서 농업 부문은 여전히
중요한 산업 부문이며, 전체 GDP의 30% 이상을 차지하기 때문이다. 한편 베
트남은 풍부한 노동력을 바탕으로 노동집약적인 섬유 및 의류, 신발류에 대
한 비교우위를 여전히 유지하고 있다. 광의의 수준에서 베트남은 소비재와
자본재에 비교우위를 가지지만, 원자재에서 비교우위는 상실했다.
동시에 한국은 자본 및 기술집약적 재화(플라스틱과 고무, 금속, 기계 및
전자, 운송기기) 등에 비교우위를 유지했다. 광의의 수준에서 한국은 중간재
와 소비재에 비교우위를 지키고 있다.
베트남과 한국이 기계 및 전기전자 산업에서 양국 다 비교우위를 보유한
것으로 나타나 이 산업에 대해 서로 경쟁적이라고 볼 수 있다. 그러나 현실에
선 양국이 경쟁하는 관계가 아니다. 한국은 반가공된 형태의 기계와 전자산
업 부품을 베트남으로 수출해 최종 조립한 후, 완제품을 베트남이 한국과 다
른 해외시장으로 수출하는 구조이기 때문이다. 그러므로 2015년 이후 제조
업에서 비교우위 구조가 조금 변화했지만 베트남은 여전히 한국과 보완 관계
에 있다고 할 수 있다.
그러나 위의 분석은 무역량을 총량 단위로 분석함으로써 일국과 일국의 산
업 부가가치가 타 산업의 수출을 통해 간접적으로 수출될 수 있다는 점을 간
과할 수 있다. 특히 한국과 베트남이 중간재 교역으로 분업구조가 고착되었
다는 점을 고려할 때 여러 국가의 국경을 반복적으로 거치면서 총량 기준의
수출에 이중 계산된 가치가 포함되어 있다. 이는 수출량을 과다 계상하는 결
과로 이어져 경쟁력을 과대평가하는 위험을 초래한다. 또한 한 산업의 부가
가치가 다른 산업의 수출을 통해 간접적으로 수출된다는 점을 간과하게 되면
해당 산업의 비교우위를 과소평가할 수도 있으므로 부가가치 기준의 무역량
(trade in value added)을 활용하여 현시비교우위지수(RCA)를 산출해야
한다.44) Wang et al.(2013)은 부가가치 기준 현시비교우위지수(VRCA:
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Value- added Revealed Comparative Advantage Index)를 제안했
다.45) VRCA는 특정국의 총부가가치 수출 대비 특정국의 특정산업의 부가가
치 수출 비중(분자)이 전 세계 총부가가치 수출 대비 특정 산업의 전 세계 부
가가치 수출 비중(분모)보다 큰 경우 특정국의 특정 산업은 수출 경쟁력을 보
유함을 의미한다.46)
부가가치 무역량으로 산출한 RCA는 총무역량을 가지고 산출한 기존 RCA
(표 2-10 참고)와 유사한 결과를 제공했다(표 2-11 참고). 베트남은 VRCA를
통해서도 전통적으로 경쟁력이 있던 농림어업, 식음료ㆍ담배업, 섬유 및 섬유
제품, 가죽ㆍ가죽제품ㆍ신발, 목재 및 목재제품, 고무ㆍ플라스틱, 비금속광물,
기타 제조업이 여전히 경쟁력을 유지하고 있다. 다만 앞서 전통적 방식의
RCA에서 베트남이 기계 및 전자산업 부문에 경쟁력을 보유한 것으로 나타났
지만, VRCA에서는 경쟁력이 개선되고 있음에도 아직은 시간이 조금 더 필요
한 것으로 나타났다. 베트남이 이들 산업 분야의 GVC에 적극적으로 참여하면
서 중복 계산분이 증가하여 베트남의 경쟁력이 과다계상되었기 때문으로 이해
된다. 그리고 플라스틱ㆍ고무산업 부문은 전통적인 RCA에서는 경쟁력이 없
었지만, VRCA에서는 꾸준히 경쟁력을 가졌던 것으로 나타났다.
한국의 경우 섬유제품에 대해서는 경쟁력을 점차 상실하고 있는 것으로 판
단되었고 코크스ㆍ석유정제, 화학제품, 금속제품, 기계류, 전자광학 기구, 운
송기구에서 꾸준히 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 최근 들어 펄
프ㆍ종이ㆍ인쇄업과 고무ㆍ플라스틱, 비금속 광물 부문에서 경쟁력을 지니
는 것으로 나타났다. 이는 전통적 RCA 결과와 유사하다. 이 결과에서 알 수
있듯이 한국이 경쟁력을 보유한 산업에 대해 베트남의 경쟁력이 부족하고,
베트남이 경쟁력을 보유한 산업에 대해 한국의 경쟁력이 부족한 것으로 나타
44) 김재덕 외(2014), p. 8.
45) 부가가치 수출액은 국내 부가가치 수출(DVA)과 환류되어 온 국내 부가가치 수출(RDV)의 합으로 정의
한다.
46) VRCA는 부가가치수출 자료를 활용하여 통상적인 RCA와 동일한 방식으로 산출되었다.
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표 2-11. 한국과 베트남의 연도별 VRCA 비교

구분
농림어업

한국

베트남

2000 2007 2010 2015 2019 2020 2000 2007 2010 2015 2020
0.48 0.24 0.25

0.26

0.23 0.23 3.52

5.16

3.78

3.35

3.35

광산업

0.09 0.05 0.03

0.03

0.03 0.04 1.38

0.99

0.87

0.96

0.96

식음료ㆍ담배

0.35 0.26 0.32

0.34

0.37 0.39 4.00

5.01

2.97

3.04

3.04

섬유제품

2.34 1.09 1.27

1.26

0.82 0.75 4.26

5.12

5.72

4.60

4.60

가죽, 신발

1.19 0.46 0.57

0.67

0.44 0.41 19.55 20.61 19.52 18.16 18.16

목재제품

0.29 0.22 0.29

0.28

0.20 0.27 0.75

1.33

1.35

1.15

1.15

펄프ㆍ종이ㆍ인쇄 0.88 0.81 0.83

0.91

1.25 1.25 0.40

0.54

0.58

0.59

0.59

코크스ㆍ석유정제

2.36 1.67 1.83

1.16

1.63 1.17 0.05

0.03

0.68

0.69

0.69

화학제품

1.79 1.64 1.65

1.66

1.42 1.49 0.39

0.43

0.49

0.42

0.42

고무ㆍ플라스틱

0.91 0.74 0.83

0.73

1.95 1.78 1.15

1.37

1.46

1.37

1.37

비금속 광물

0.56 0.53 0.68

0.60

1.32 1.27 2.25

2.27

2.15

1.86

1.86

금속제품

1.44 1.56 1.91

1.73

1.88 1.82 0.81

0.44

0.66

0.67

0.67

기계

0.77 1.01 1.23

1.26

1.60 1.51 0.13

0.17

0.39

0.21

0.21

전자ㆍ광학 기구

2.37 2.98 3.06

2.96

3.50 3.42 0.46

0.41

0.73

0.86

0.86

운송기구

1.35 2.01 2.48

2.20

1.38 1.39 0.18

0.06

0.12

0.11

0.11

기타 제조업

0.89 0.48 0.57

0.57

0.48 0.50 2.20

1.82

1.82

1.45

1.45

주: 제조업에 해당하는 산업을 중심으로 VRCA를 산출했다. 서비스업에 대해서는 [부표 2-2]를 참고하라.
자료: ADB-MRIO 각 연도 자료(검색일: 2021. 8. 7)를 활용하여 저자 계산.

났다. 이는 양국이 협력해 더 나은 단계로 나아갈 수 있는 보완적 관계의 토대
가 된다. 그러나 이러한 보완관계 속 교역 확대는 저부가가치 상품 생산은 베
트남이, 고부가가치 상품 생산은 한국이 담당하는 분업구조를 고착화할 수
있다. 따라서 양국 간 보완관계의 활용은 무역불균형 해소에 대한 단기적 처
방일 수 있다. 오히려 장기적 관점에서 한국과 공급망 연계를 강화한 산업구
조 고도화가 더 효과적인 무역불균형 해소 방안일 것이다.
다만 한국과 베트남을 공급망으로 연계하려고 한다면 조금 더 고민이 필요
하다. 베트남과 한국이 가치사슬로 엮이려면 한국이 경쟁력을 보유한 산업
가운데 베트남에 산업 기반이 존재하는 산업이어야 수월하게 협력관계를 발
전시켜 나갈 수 있다. 베트남은 경쟁력을 보유하지 않았는데 한국만이 경쟁
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력을 보유한 산업의 경우 현지 부가가치의 활용이 어렵기 때문에 한국이나 해
외 부가가치를 활용한 생산에 의존하게 되면서 앞서 지적한 양국 간 투자 및
교역의 문제점을 재생산하게 된다.
따라서 베트남이 경쟁력을 보유했거나 보유할 가능성이 있는, 즉 성장가능
성이 있는 산업에 대해 양국 간 가치사슬로 엮는 노력이 필요하다. 고무ㆍ플
라스틱 산업, 비금속 광물 산업 등은 한국과 베트남이 모두 대세계 경쟁력을
보유한 부문이다. 전자ㆍ광학 기구 산업과 코크스ㆍ석유정제 산업의 경우도
시간이 흐르면서 베트남은 경쟁력을 점차 강화하고 있다. 이러한 산업을 중심
으로 공급망을 연계한다면 장기적 관점에서 양국 간 교역을 확장할 수 있다.

나. 양국 간 직접투자 협력 잠재력
베트남 공산당은 이미 향후 5년, 10년 그리고 25년의 장기 목표를 설정한
것으로 알려졌다.47) 구체적으로 베트남 공산당은 앞으로 5년 이내에 중위소
득국으로서 다수의 첨단산업을 보유한 개발도상국에 오르는 것을 목표로 설
정했다. 그리고 2030년까지 산업 전반을 첨단산업으로 구성하고 중상위 소
득국으로 도약하는 것을 목표로 삼았다. 한편 베트남은 장기 목표로 2045년
까지 고소득 선진국에 진입하고자 한다. 야심찬 계획으로 실현가능성에 의구
심을 가질 수 있지만, 베트남 의회는 이 계획을 승인했다. 이 계획을 이루려면
2021~25년까지 연평균 6.5~7% 성장을 달성해야 한다. 또한 첨단산업의 비
중을 높이기 위해서는 베트남의 GDP 구조를 바꿔서 제조업과 디지털 경제가
베트남 경제의 핵심 축으로 자리 잡아야 한다. 이로써 베트남 1인당 국민소득
을 2025년까지 미화 4,700달러에서 5,000달러 사이로 달성하려고 한다. 이
러한 야심찬 목표를 달성하려면 베트남은 더 많은 재원을 유치해야 한다.
47) CPV(2021), 온라인 자료(검색일: 2021. 7. 20).
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현재 개발도상국인 베트남은 앞서 보았듯이 경제개발을 위해 외국인 직접
투자(FDI)에 의존하고 있다. 2000~20년 베트남의 평균투자율은 GDP의
36.8%를 차지했다(표 2-12 참고). 예를 들어 2020년에 코로나19 팬데믹으
로 인한 FDI 유입이 감소했음에도, FDI의 베트남 유입액은 210억 달러 이상
을 기록했다.48) 앞서 언급한 베트남의 향후 25년 장기계획이 설정한 목표를
달성하려면 베트남은 적어도 매년 300억 달러 이상의 FDI를 유치해야 하는
것으로 베트남 공산당은 밝히고 있다.49) 이는 베트남이 해외 투자자들에게
더욱 개방적인 시장이 될 전망임을 시사한다. 특히 베트남에 대한 최대 투자
국인 한국의 역할이 더욱 중요해질 전망이다.

표 2-12. 베트남의 총투자액 가운데 FDI 자본의 비중
(단위: %)

연도

GDP 대비 총투자액 비중

베트남 총투자액 대비 FDI 비중

2000

34.2

18.0

2001

35.4

17.6

…

…

…

2019

33.9

23.0

2020

34.4

21.4

2000~20 평균

GDP의 36.8

총투자액의 21.5

자료: GSO, Statitical Yearbook of Vietnam(검색일: 2021. 8. 20) 각 연도.

앞서 언급했던 목표를 달성하려면 베트남의 산업 부문은 더욱 빠르게 성장
해야 한다. 야심찬 계획을 실현하기 위해 베트남은 최근 FDI 관련 정책을 대
폭 손질하고 대규모 고품질 FDI 유치를 희망하고 있다. 이와 관련하여 베트
남 최고의사결정기구인 베트남 공산당은 FDI에 관한 결의안(resolution)
No.50-NQ/TW를 의결하고 FDI에 대한 가이드라인을 제시했다.50) 이 가

48) GSO(2020), 온라인 자료(검색일: 2021. 8. 20).
49) CPV(2021), 온라인 자료(검색일: 2021. 7. 20).
50) CPV(2019), 온라인 자료(검색일: 2021. 7. 20).
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이드라인에 따르면 베트남은 향후 첨단기술을 보유한 대규모 프로젝트 유치
를 선호하고, 베트남 내에 투자자와 다국적 기업이 연구개발(R&D) 센터를 설
립하도록 촉구하고 있다. 또한 베트남 노동자의 기술을 개선하기 위해 직업훈련
부문을 프로젝트 내에 포함하고 기술이전을 권장하고 있다.
이러한 모습은 최근에 일어난 변화가 아니다. 베트남 정부는 FDI에 대한
정부 결의안 No.103/NQ-CP로 2013년부터 이러한 모습을 구체화했다.51)
2018년에는 조금 더 구체적으로 FDI에 대한 정부의 전략에서 우선순위 분야
를 제조업과 농업, 서비스업에 걸쳐 제안했다.52) 제조업 부문에서는 OEM 자
동차 및 운송, 자동차 및 운송 부품, 하이테크 및 전자기기, 기초 금속 및 화
학, 순수 금속 및 화학, 산업 기계, 건설 자재, 제약, 환경 기술, 섬유 산업에
우선순위를 두었으며, 농업 부문에는 고부가가치 농업을 들었다. 서비스 업종에
대해서는 금융 서비스, 의료, 교육, IT 서비스, 고품질 관광, 물류 및 유지ㆍ보
수ㆍ점검/운영(MaintenanceㆍRepairㆍOverhaul/Operation), 연구개발
등을 들고 있다. 베트남 정부의 이러한 정책 조정은 향후 첨단기술을 보유한
FDI 프로젝트에 대한 수요를 의미한다.
이러한 변화에 부합하여 한국의 투자 분야도 앞서 보았듯이 변화하고 있다
(그림 2-18 참고). 첨단산업군에 속하는 전자부품, 컴퓨터, 통신장비 제조업
부문에 대한 투자가 늘어나고 있다. 베트남의 투자 유치에 대한 수요가 변화
하고 있다는 점을 우리 기업이 인식하고 대응하고 있는 것으로 판단된다. 다
만 베트남의 투자 유치 수요 변화를 한국 기업이 어떻게 활용하느냐에 따라
득이 될 수도 있고 독이 될 수도 있다. 특히 이러한 변화에 덜 민감한 베트남
51) Government of Vietnam(2013), 온라인 자료(검색일: 2021. 7. 20). 고품질ㆍ고부가가치 첨단기술ㆍ
친환경 사업을 FDI 관련 우선 유치 방향으로 제시했다. 그리고 이 방향에 따라 정보기술, 농업용 생명
공학, 인프라 개발, R&D, 고급 서비스를 우선 유치 분야로 설정했다. 또한 대형 프로젝트, 경쟁력 있는
제품을 생산하는 프로젝트, 베트남 기업이 글로벌 가치사슬에 참여할 수 있도록 지원하는 다국적 기업
의 프로젝트, 베트남 산업을 조립 기반에서 생산으로 전환하는 프로젝트 등을 우선순위 프로젝트로 삼
았다.
52) Ministry of Finance E-Potal(2018), 온라인 자료(검색일: 2021. 7. 20).
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에 진출한 한국계 중소기업은 오히려 대기업의 베트남 기업에 대한 기술이전
으로 더 험난한 경쟁에 직면할 수 있음을 염두에 두고 기술개발 및 생산성 향
상을 위해 노력해야 한다.

그림 2-18. 기간별 한국 제조업의 대베트남 투자 상위 업종
(단위: 신고건수 기준, %)

주: 기간 구분은 1992년 미ㆍ베트남 수교, 2001년 미ㆍ베트남 무역협정체결, 2007년 베트남 WTO 가입 및 한-ASEAN
FTA 발효, 2009년 글로벌 금융위기, 2014년 이후 중국 외국인 투자 둔화 및 경제성장률 둔화.
자료: 곽성일 외(2020), p. 159 재인용.

다. 한국의 대베트남 ODA와 경제협력
베트남은 한국의 공적개발원조 분야 중점협력국이다. 2018년까지 총지출
액 기준 20억 달러 규모의 유무상 통합 ODA를 지원받은 한국의 최대 수원국
중 하나이다. OECD 자료에 따르면 한국은 베트남에 대해 1989년에 처음으
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로 4만 달러의 ODA를 공여한 것으로 나타난다. 양국이 공식적인 외교관계
를 재개한 1992~2019년까지 누적금액 기준 일본, 프랑스, 독일에 이어 4번
째 공여국으로 베트남에 공여되는 전체 ODA의 약 3.7%를 차지했다(표
2-13 참고). 전통적으로 동남아시아에 대해 대규모 원조를 공여해 온 일본은
베트남의 최대 공여국으로 1992~2019년까지 누적 기준 전체 ODA의
30.7%를 차지했다. 최근 경제가 빠르게 성장하면서 베트남이 저소득국가에
서 저중소득국가로 부상함에 따라 2015년을 정점으로 점차 대베트남 ODA
공여액이 줄어들고 있다. 가장 큰 ODA 공여국이었던 일본의 경우 2015년
11억 9,900만 달러를 공여했지만 2019년이 되면 1억 4,800만 달러로 급감
했다. 한국도 이러한 추세에 부합하여 2015년 2억 1,800만 달러였던 순공여
액을 2019년 8,100만 달러로 축소했다.
베트남에 공여된 한국의 ODA는 양국 간 경제협력을 강화하는 배경으로

표 2-13. 대베트남 6대 공여국의 ODA 순(net)공여액 추이(1992~2019년)
(단위: 백만 달러)

연도
1992

공적원조
합계
652.1

DAC 합계

일본

프랑스

독일

528.7

288.0

24.9

35.1

한국
0.6

호주
15.6

미국
3.3

1995

864.4

599.0

129.4

108.4

129.5

3.7

69.8

1.6

2000

1,691.7

1,382.2

827.1

82.8

52.3

22.4

73.2

9.8

2005

1,794.2

1,323.9

587.3

101.8

91.4

16.8

66.5

36.1

2010

2,571.1

1,652.6

660.6

221.5

94.3

106.6

105.5

107.5

2015

3,365.7

1,970.1

1,199.1

88.2

141.3

218.8

106.1

86.0

2016

2,979.4

1,900.8

1,166.5

43.0

193.7

182.3

55.3

110.3

2017

2,462.6

1,574.4

959.3

42.2

117.9

175.8

37.4

121.1

2018

1,613.7

764.6

207.6

7.0

126.7

133.7

46.7

115.3

2019

1,088.1

715.4

148.6

118.9

122.4

81.3

48.7

96.4

36,266.2 17,202.7 3,100.3

2,628.4 2,076.6

2,038.0

1,566.4

(64.7%)

(4.7%)

(3.6%)

(2.8%)

합계

56,038.0
(100%)

(30.7%)

(5.5%)

(3.7%)

주: 2019년 실질가격 기준, 합계 항의 ( )는 공적원조 합계액 대비 각국의 공여액 비중을 의미, 합계액은 1992년부터
2019년까지의 모든 연도 공여액 합계를 의미.
자료: OECD Stat(검색일: 2021. 11. 10).
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작동한 것으로 보인다. Kwak(2015)은 아세안 주요 수원국에 대해서 한국의
ODA와 FDI 간 관계를 비교하였는데, 오직 아세안 회원국 중 베트남에서만
경제협력을 강화한 것으로 결론지었다. Kwak(2015)에 따르면 캄보디아와
인도네시아의 경우 한국 ODA와 FDI 간에 유의한 상관관계를 발견하지 못했
다. 한편 라오스와 필리핀은 한국 ODA와 FDI가 동행하는 모습은 보이지만
각 변수의 규모가 너무 작아 양 변수 간의 유의성을 따지는 데 한계가 있음을
지적했다. 따라서 한국의 아세안 전체에 대한 ODA를 고려했을 때 한국의
ODA가 양 지역 간의 경제협력을 촉진했다고 단정하기는 어렵지만, 베트남
만 고려한다면 한국의 대베트남 ODA는 양국 간의 경제협력을 촉진하는 수
단으로 기능했다고 볼 수 있다. 특히 양국 간의 교역액과 한국의 ODA 공여
규모가 한국의 대베트남 FDI와 ODA 공여액보다 더 높은 상관관계를 나타
냈다.53) 한국 정부가 ODA 공여를 결정할 때 변동성이 심한 FDI 관련 정보보
다는 접근성과 신뢰성이 더 높은 무역자료에 의존했을 가능성이 크다.
한국의 대메콩 지역 순공여액 대비 대베트남 순공여액 비중 추이를 살펴보
면 2012년과 2013년 베트남이 메콩 국가 가운데 69% 이상을 차지했지만,
2014년 이후 그 추세가 하락하여 2019년에는 26.5%를 차지했다(그림 2-19
참고). 베트남에 대한 ODA 공여 축소가 세계적 추세라는 점을 고려할 때 새
로운 대베트남 ODA 공여 전략이 필요해 보인다.
2016년 수립한 한국의 대베트남 국가협력전략에서 한국은 공공행정, 교
육, 물관리 및 보건위생, 교통 분야에 집중하기로 방향을 설정했다.54) 분야별
한국의 대베트남 지원목표는 다음 네 가지로 요약된다. 베트남 정부의 중기
국가개발계획을 이행하기 위한 공공행정 강화를 지원하고, 과학기술 및 분야

53) Kwak(2015), pp. 172~174. 여기서도 전체 아세안 회원국을 놓고 보았을 때 이러한 관계를 보여주기
는 어려웠다. 베트남에서만 이러한 높은 상관관계가 도출된 점은 한국의 대베트남 ODA의 특성이라고
할 수 있다.
54) 관계부처 합동(2016).
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별 고급인력을 양성해 현대 산업국가 진입을 지원한다. 그리고 보건위생 서
비스를 강화해 중장기적 보건의료체계를 강화하고 관련 정책의 개선을 지원하
며, 교통 인프라 및 정책관리 역량 강화로 지역 간 균형발전을 지원하는 것이다.

그림 2-19. 메콩 지역 순ODA 공여액 대비 한국의 대베트남 공여 비중 추이(2007~19년)
(단위: %(좌), 백만 달러(우))

주: 2019년 실질가격, 순(net) 양자 간 공여액 기준.
자료: OECD Stat(검색일: 2021. 11. 10).

[그림 2-20]은 OECD 자료가 허락하는 2006년 이후 한국의 대베트남
ODA 지원 분야를 정리한 것이다. 2006년 이후 한국의 대베트남 공여액 가
운데 49.6%가 운송 및 창고 부문에 집중되었다. 그 뒤를 이어 보건 분야가
10.8%를 차지했고, 식수공급 및 위생 9.9%, 교육 9.0%를 차지했다. 2019년
만 놓고 보면 과거와는 다른 양상을 보인다. 운송 및 창고 부문의 비중은
38.0%로 2013년 이후 점차 낮아지는 모습을 보인다. 보건 분야도 2009년
35.5%를 차지했지만, 점차 축소되어 2019년에는 3.9%를 기록한다. 식수공
급 및 위생 부문에 대한 공여 비중은 2015년 이후 꾸준히 10% 이상의 비중
을 차지해 왔는데, 최근 들어 베트남 소득 증가와 함께 그 비중이 점차 감소하
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고 있다. 이러한 변화는 베트남 경제가 성장하면서 기본적인 보건 분야에 대
한 수요가 줄었기 때문이다. 반면에 최근 들어 고등교육에 대한 수요가 증가
하면서 교육 부문에 대한 공여비중이 증가해 2019년 13.5%를 기록했다. 또
한 공공행정 및 시민사회에 대한 지원도 2018년부터 크게 확대되어 2019년
전체 공여액 가운데 14.9%를 차지했다. 베트남 경제의 성장과 함께 지원 부
문의 비중에 변화는 있지만 앞서 설정한 지원목표에 부합하는 것으로 보인다.

그림 2-20. 한국의 대베트남 분야별 ODA 지원 비중
(단위: %)

주: 1) 2018년 실질가격, 지출액 기준.
2) 연도별 상세한 자료는 부록 3, [부표 3-1] 참고.
자료: OECD Stat(검색일: 2021. 11. 10).

베트남 경제의 성장 속도가 예상보다 빠르므로 중점 협력 분야도 그에 맞
추어 변화해야 한다. 코로나19 팬데믹이라는 보건위기로 보건 관련 협력 수
요가 단기적으로 증가할 수 있지만, 장기적으로 보았을 때 보건위기에 대한
수요는 베트남의 경제성장과 함께 구조적으로 줄어들 수밖에 없다. 단기적
관점에서 중점 협력 분야를 선정하기보다는 베트남 경제의 구조적 변화를 전
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망하면서 협력 분야를 선정할 필요가 있다.
한편 베트남이 저중소득국이 되면서 베트남에 대한 ODA 지원은 줄어들
수밖에 없다. 아세안 회원국 가운데 베트남에 집중된 경제협력을 다변화하는
차원에서 대베트남 ODA 비중을 낮추는 것은 타당하다. 다만 ODA 지원 규
모는 줄어들지만 베트남과 관계를 유지하기 위해 메콩 지역 개발을 위한 삼각
협력 파트너로 베트남과 함께할 방안을 찾을 수 있다. 현실적으로 태국을 삼
각협력 파트너로 삼는 것이 더 타당할 수 있다. 그러나 태국과의 경제협력 수
준이 베트남에 비해 매우 미약하다는 현실적 제약과 베트남의 메콩 지역에 대
한 영향력을 고려할 때 이웃 개도국 지원을 위한 삼각협력 파트너로 베트남과
충분히 함께할 수 있다.55)

4. 소결: 발전 방향과 협력 방안의 모색
베트남은 한국의 3위 수출상대국이고 한국은 베트남의 4위 수출상대국이
다. 그러나 2017년까지 급증하던 양국 간 수출과 수입이 2018년 이후 횡보
하고 있다. 한국-베트남 수교 30주년을 맞이하는 2022년은 양국 간 무역과
투자, ODA의 새로운 이정표를 마련할 때다.
앞서 보았듯이 한국과 베트남 양자 무역은 최근 비교우위 구조에 변화가
있었지만, 보완관계를 나타내고 있다. 보완관계는 양국 간 교역을 다시 확대
하기 위한 중요한 출발점이다. 한편 양국 교역에서 가장 큰 문제점으로 지속
해서 제기되고 있는 무역불균형 이슈를 해소하기 위해서라도 양국 간 무역 확
55) 2018년 7월 연구진은 베트남 산업무역부 아시아태평양 담당 국장과 인터뷰하면서 삼각협력에 대한
의견을 교환했다. 실례로 2021년 12월 인도-일본-베트남 간 삼각협력체에 대한 논의가 시작되었다.
“Japan-India-Vietnam trilateral could be created for Indo-Pacific stability”(2021. 12. 2),
온라인 기사(검색일: 2021. 12. 15).
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대는 필요하다. 특히 베트남의 대한국 수출결합도가 한국의 대베트남 수출결
합도에 비해 낮다는 점은 베트남이 양국 무역을 다시 확대할 공간을 보유하고
있음을 보여준다. 다만 이를 어떻게 확대할 수 있을지에 대한 고민이 필요하다.
베트남의 주요 대세계 수출품목 가운데 한국으로 수출이 덜 되는 품목들이
다수 존재했다. 쌀, 커피, 차, 캐슈너트, 천연고무 등 대부분 1차 산품 중심으
로 베트남이 전통적으로 비교우위를 보유한 품목군이다. 이러한 1차 산품의
대한국 수출 증가는 단기적으로 양국 간 무역불균형 개선에 효과를 보일 것이
다. 그렇지만 이러한 구조는 베트남을 저부가가치 1차 산품 수출국으로 자리
매김하게 만든다. 먼저 농산물 수출의 GVC 참여를 통한 고부가가치화가 필
요하다. 좋은 원료를 베트남 내에서 쉽게 가공할 수 있도록 한국의 식품 기업
들이 자유롭게 투자할 수 있다면 더 높은 부가가치 창출과 함께 한국뿐 아니
라 다른 국가로 농수산식품의 수출 확대가 가능하다. 가공되지 않은 단순 농
산물의 한국 시장 수출로는 높은 부가가치를 확보할 수 없다. 한국 기업과 베
트남 기업이 함께 가공식품 산업 육성과 함께 ‘인도-태평양 농가공식품
GVC’를 형성할 수 있다면 중국, 인도, 미국, 일본 시장으로 수출을 확대할 수
있고 수출의 질도 개선할 수 있다. 또한 베트남의 농업, 임업 및 수산물 수출
은 한국의 FDI 기업이 한-베트남 FTA(VKFTA)의 특혜 관세를 활용할 수 있
는 잠재적 부문이다. 특히 한국 기업이 첨단 고부가가치 기술을 베트남 농업
부문에 적용한다면 베트남의 농업 잠재력을 더한층 높일 수 있을 것이다. 한
국과 베트남 주도로 ‘인도-태평양 농가공 식품 GVC’를 형성한다면 한국과
베트남은 미래에 다가올 식량안보로부터 조금은 자유로워질 수 있다.
이 문제는 결국 베트남 내 낮은 국내 부가가치 활용과도 연결된다. 베트남
부가가치 수출의 맹점 중 하나는 낮은 자국 부가가치 활용률이었다. 이는 한
국과 베트남 간 문제라기보다는 베트남 제조업의 고질적인 문제점으로 보인
다. [표 2-5]가 보여주듯이 베트남은 태국, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아
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보다도 훨씬 낮은 자국 부가가치 활용 비중을 나타내며, 시간이 흐를수록 오
히려 해외 부가가치에 의존하는 비중이 커지고 있다. 자국 내에 중소기업 육
성을 통한 지원산업(supporting industry)이 시급히 자리 잡도록 베트남 정
부는 더욱 노력해야 한다. 삼성 등 한국계 대기업은 이미 베트남 로컬기업의
생산 참여를 유도하기 위해 기술이전 및 관리 역량 강화를 지원하고 있다.
2014년 이후 한국은 베트남에서 가장 큰 직접투자국 지위를 유지하고 있
다. 최근 들어 일본의 직접투자 증가가 눈에 띄지만 인프라를 건설하기 위한
단기 투자 급증으로 보인다. 특히 최근 들어 베트남이 야심찬 경제발전 목표
를 설정하고 FDI 유치를 중요한 수단으로 생각하고 있다는 점은 한국 기업에
대베트남 투자 확대를 위한 새로운 전기를 제공할 전망이다. 다만 최근의 코
로나19 팬데믹 상황에서 벌어진 베트남의 다소 미흡한 조치는 안정적 공급망
을 희망하는 한국계 기업에 불안감을 조성했을 가능성이 크다. 그러므로 베
트남 스스로 한국 기업의 경제활동을 보장하는 명확한 원칙을 다시 표명할 필
요가 있다. 이는 한국 기업뿐 아니라 베트남에 투자하려는 다국적 기업의 대
베트남 투자 확대 결정에도 도움이 될 것이다.
또한 최근 베트남이 선별적으로 FDI를 유치하겠다는 구체적인 의지를 표
명하는 점은 첨단기술을 보유한 한국 기업에 투자 기회로 해석될 수 있다. 베
트남의 우선 투자 분야 기준을 충족할 경우 베트남 정부로부터 더 많은 투자
유인을 받을 수 있기 때문이다. 최근 들어 베트남에서 활동하는 많은 한국 기
업에 금융 서비스를 제공하기 위해 은행과 금융 부문의 한국 기업이 추가로
진출했다. 베트남 정부가 핀테크 분야에 대한 우호적인 법적 프레임워크를
제공한다면 한국 기업이 이 분야에 대한 투자를 늘릴 수 있다. 또한 서비스 부
문의 하위 분야로 소매 및 도매, 유통 및 엔터테인먼트 산업도 한국 기업이 베
트남 내에서 관심을 둘 분야이다. 그리고 한국이 높은 잠재력을 보유하고 있
는 물류, 의료장비, 환경 기술, 지원산업에 대해서도 투자를 확대할 수 있을
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것이다.
앞서 보았듯이 베트남의 기술이전 요구는 점차 거세질 전망이다. 베트남
로컬기업의 낮은 기술수준이 베트남 내 한국 기업과의 거래 관계를 형성하는
데 한계점으로 작용했기 때문이다. 베트남 로컬기업의 역량을 강화하기 위한
다양한 활동이 한국계 진출 대기업을 중심으로 진행되고 있지만, 한국계 중
소기업은 아직 이 같은 활동에 지출할 여력이 없어 보인다. 베트남 로컬기업
과 베트남에 진출한 한국 중소기업 간에 협력공간을 확대하는 데 한국 정부가
관심을 둘 필요가 있다. 한국계 중소기업이 베트남에서 대기업에 납품만 하
다가 현지 베트남 로컬기업으로 대체되는 일이 없어야 한다. 이를 위해 현지
한국 중소기업이 선제적으로 현지 로컬 중소기업과 협력해 새로운 활로를
모색할 수 있도록 지원이 필요하다. 이를 통해 사업 범위를 조정하고 퇴출
가능성이 높은 사업의 경우 신규사업으로 전환할 기회를 잡을 수 있다.
베트남 정부는 한국 기업의 투자가 자국이 원하는 분야에 투하될 수 있도
록 안정적이면서 공정한 경쟁환경을 조성해야 한다. 신뢰할 수 있는 관계 속
에서 더 수준 높은 투자 유입이 가능하다. 첨단산업에 대한 투자 유인책만을
강조할 경우 이미 투자한 한국 기업의 갑작스러운 투자 조정은 베트남 경제에
부담으로 작용할 수 있기 때문이다. 또한 첨단산업일수록 관련 기술에 대한
철저한 보안을 요구하는데 관련한 제도의 미비는 투자 유치의 한계로 다가올
것이다. 베트남은 특히 해외 부가가치 의존도가 높으므로 엄격한 전략물자무
역통제(STC: Strategic Trade Controls) 제도를 시행해야만 첨단 중간재의
수입이 가능하다는 점도 고려해야 한다.
한국 기업이 베트남의 다양한 지역에 투자할 수 있도록 베트남 정부의 사
회적ㆍ경제적 환경 제공이 요구된다. 베트남 내 지역별 소득 격차를 해소하기
위해서도 베트남 정부의 노력은 필수적이다.
한국의 대베트남 ODA 공여는 아세안 지역에 대한 ODA 공여와 성격이 다
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른 것으로 보인다. 물론 아세안 지역에 대한 한국의 ODA 가운데 베트남이 차
지하는 비중이 워낙 컸고, 한국의 베트남 투자도 같이 증가했기 때문에 다른
아세안 회원국에 대한 ODA 공여와 달리 베트남에 대한 ODA 공여가 경제적
목적에 의해 활용된 것으로 보일 수 있다는 점을 Kwak(2015)은 보였다. 그
러나 한국은 경제적 목적으로 ODA 공여를 활용하기보다는 베트남의 소득
증가와 함께 변화하는 수요를 적극적으로 반영해 왔다. 다만 베트남이 더는
최빈국이 아니므로 ODA 공여액의 감소는 피할 수 없어 보인다. 공여액 감소
로 확보된 여분의 자금을 메콩 지역으로 확대할 필요가 있다. 이때 베트남과
한국이 다른 개발도상국 지원을 위한 삼각협력 방식으로 메콩 지역에 접근한
다면 지역에 대한 이해도 제고 및 지역 개발을 위한 한국의 진정성을 알리는
효과를 기대할 수 있다.
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한국과 통일 베트남은 1992년 12월 22일에 외교관계를 수립했다. 이후
2001년에 양국은 21세기 포괄적 동반자 관계를 맺었고, 2009년에는 기존 관
계를 전략적 협력 동반자 관계로 격상했으며, 2013년에는 동반자적 협력을 강
화하여 양 국민의 행복을 증진하기 위해 노력하기로 했다. 그리고 2018년 3월
문재인 대통령의 베트남 국빈 방문 시 양국 정상은 미래 지향과 상호 존중이라
는 정신하에 전략적 동반자 관계를 한 단계 더 격상해나가기로 합의했다.56)

그림 3-1. 한국-베트남 외교관계 역사적 추이

자료: 외교부(2019a), pp. 118~119를 토대로 저자 작성.

한국과 베트남의 관계는 정치ㆍ외교, 경제, 사회ㆍ문화 등 다양한 영역에
서 비약적으로 발전하고 있다. 양국 교류는 정부 주도로만 이행된 것이 아니
라 국민 개개인, 기업, 기관 등 다양한 민간 수준에서 자발적 필요에 따라 증
진되었다는 점에서 고무적이다. 한국과 베트남 간 문화적 유사성, 베트남인
들의 한국에 대한 관심과 한류의 수용성 그리고 최근 다양한 형태의 공공외교
수단을 통해 인적 및 사회적 교류가 증대되어 왔다.
56) 외교부(2019a), pp. 118~119.
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사회 분야 협력에 관한 연구의 내용과 자료는 다음과 같다. 첫째, 양국 간
인적 교류(관광 및 방문, 단기 및 장기 체류 등)의 동향과 추이 그리고 기관 교
류(중앙행정기관, 지방자치단체, 연구기관 등) 상황을 검토한다. 인적 교류의
경우 한국 법무부 출입국ㆍ외국인 정책 통계연보와 통계월보 자료 그리고 기
관 교류의 경우 외교부와 시도지사협의회 등의 자료를 활용한다.
둘째, 양국 간 협력과 갈등에 관한 주요 사례를 제시하고 그 원인을 분석한
다. 양국의 협력과 갈등에 관한 이슈가 한국 내에서는 어느 시기에, 어떤 내용
으로, 얼마나 많이 제기되었는지 확인하기 위하여 빅카인즈(BIG KINDS) 뉴
스 빅데이터 분석시스템을 통해 키워드 관계망과 주요 이슈를 개괄적인 수준
에서 확인하였다. 그리고 해당 시기의 주요 이슈에 해당하는 부정적ㆍ긍정적
사례를 선정하여 그 맥락을 검토하고 원인을 분석한다. 양국의 관계를 성찰
하고 미래지향적으로 협력하기 위하여 긍정적 사례보다는 부정적 사례를 더
욱 주목한다.
끝으로 이상의 분석 결과를 종합하여 양국 간 사회 분야 발전 방향과 지속
가능한 협력 제고 방안을 제시한다.

1. 한국-베트남 간 사회 분야 교류 및 협력
가. 인적 교류
1) 한국인의 베트남행
양국 수교 이후 인적 교류는 급성장했다. 코로나19 대유행이 일어나기 이
전인 2019년에 베트남을 방문한 한국인 수는 429만 명에 이르렀다. 한국인
의 베트남 방문은 사업, 공무, 관광 등 다양한 분야에서 이루어졌다. 베트남을
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방문하는 한국인 관광객 수는 2015년 이후 급속히 증가했다(표 3-1 참고).
베트남 정부는 2004년 7월부터 한국인이 비자 발급 없이 베트남에 15일간
체류할 수 있도록 했는데, 한국의 대베트남 진출 및 투자가 활발한 시기에 관
광 등을 목적으로 한 관광객이 대폭 증가하기 시작했다.

가) 사업, 관광
지난 5년간 한국인의 아세안 방문 규모는 2014년 491만 4,794명에서
2019년 기준 1,026만 297명으로 증가했다. 국가별로 살펴보면, 2019년 기
준 아세안 국가 중 한국인 방문자가 많은 국가는 베트남 429만 802명, 필리
핀 198만 9,322명, 태국 189만 959명, 말레이시아 67만 3,065명, 싱가포

표 3-1. 한국인의 아세안 국가 방문 현황
(단위: 명)

방문국가

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

브루나이

667

1,018

1,229

7,417

9,125

15,767

1,939

캄보디아

424,424

395,259

357,194

345,081

301,770

254,424

55,935

인도네시아

328,122

353,729

343,887

423,191

358,885

388,316

75,562

라오스

55,431

119,503

123,965

181,923

-

-

-

말레이시아

385,769

421,161

444,439

484,528

616,783

673,065

119,750

미얀마

58,472

63,715

64,397

65,829

72,852

111,794

필리핀
싱가포르
태국
베트남
합계

1,175,472 1,339,678 1,475,081 1,607,821 1,624,251 1,989,322
536,975

577,082

566,509

631,363

629,454

645,848

1,116,493 1,372,989 1,464,218 1,717,867 1,796,615 1,890,959
832,969

1,152,349 1,543,883 2,415,245 3,435,406 4,290,802

0
338,877
89,522
260,228
819,089

4,914,794 5,796,483 6,384,802 7,880,265 8,845,141 10,260,297 1,760,902

주: 라오스의 경우만 법무부 보도자료(2018) 인용(우리 국민이 해당 국가를 행선국으로 출국한 인원이며, 승무원은 제외).
자료: 한국관광공사 국민관광 데이터랩(검색일: 2021. 11. 1); Tourism Development Department, Ministry or Primary
Resources and Tourism, Brunei Darussalam, 온라인 자료(검색일: 2021. 12. 15); Tourism of Cambodia, 온라인
자료(검색일: 2021. 10. 8); Badan Pusat Statistik Tourism Malaysia(검색일: 2021. 10. 10); Ministry of Hotels
and Tourism, Myanmar, 온라인 자료(검색일: 2021. 12. 15); Department of Tourism, Republic of The Philippines,
온라인 자료(검색일: 2021. 10. 10); Department of Statistics Singapore, 온라인 자료(검색일: 2021. 10. 10); Ministry
of Tourism and Sports, 온라인 자료(검색일: 2021. 10. 10); Vietnam National Administration of Tourism,
온라인 자료(검색일: 2021. 10. 10); 법무부 보도자료(2018. 11. 23), ｢신남방국가와의 교류 확대를 위해 비자제도
개선한다｣를 바탕으로 저자 작성.
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르 64만 5,848명 순이다.

나) 베트남 내 한인사회
외국에 거주 또는 체류하는 한국인 수는 재외동포현황 자료에서 확인할 수
있다. 동남아시아의 경우 국가별 출입국 기관의 통계 자료가 불충분하므로
한국인의 체류 현황과 특징에 관한 상세한 파악이 쉽지 않다.
[표 3-2]는 아세안 체류 재외동포 현황을 정리한 것이다. 2019년 기준 아
세안 10개국에 체류 중인 재외동포의 경우 베트남이 가장 많은 비중을 차지
한다. 2013년에는 필리핀에 체류하는 재외동포가 가장 많았는데 이후 필리
핀은 정체되는 경향을 보이는 반면 베트남 체류 재외동포 수는 지속적으로 급
속히 증가했다. 전 세계를 기준으로 살펴보면 2019년 기준 미국 254만
6,982명, 중국 246만 1,386명, 일본 82만 4,977명, 캐나다 24만 1,750명,
우즈베키스탄 17만 7,270명이고 그다음이 베트남이다.

표 3-2. 아세안 체류 재외동포 현황
(단위: 명)

국가

2011년

2013년

2015년

2017년

2019년

브루나이

120

131

165

465

164

캄보디아

4,265

4,372

8,445

10,089

11,969

인도네시아

6,295

40,284

40,741

31,091

22,774

라오스

833

1,133

1,890

50

-

말레이시아

14,409

14,000

12,690

13,122

20,861

미얀마

1,408

2,083

3,106

3,456

3,860

필리핀

96,632

88,102

89,037

93,093

85,125

싱가포르

16,650

20,330

19,450

20,346

21,406

태국

17,500

20,000

19,700

20,500

20,200

베트남

3,640

86,000

108,850

124,458

172,684

합계

161,752

276,435

304,074

316,670

359,043

자료: 외교부, 각 연도, 「재외동포현황」(2011~19)을 바탕으로 저자 정리.
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다) 베트남 체류 한국인의 특성
베트남에 체류하는 한국인 수는 정확히 파악하기 어려운 한계가 있으므로
국가별 이주에 관한 연구 성과를 바탕으로 그 유형을 유추해 볼 수 있다. 선행
연구를 참고하면, 한국인의 아세안 국가별 장기 체류 목적은 투자, 유학, 은퇴
(장기 체류 및 영주권자 포함), 결혼이민여성 및 자녀들의 본국 귀환 등으로
크게 구분할 수 있다(표 3-3 참고).

표 3-3. 한국인의 아세안 이주 유형 및 국가별 특징

유형

투자

유학

은퇴
(장기 체류 및
영주권자 포함)

결혼이주여성 및
자녀들의 본국 귀환

국가

캄보디아, 라오스, 미얀마,
베트남, 인도네시아

말레이시아,
싱가포르, 필리핀

태국, 필리핀,
말레이시아

베트남

원인

아세안 국가들의 적극적인
FDI 유치, 한국의 해외시장
다변화 모색, 낮은 인건비 등

지리적 접근성 및
언어의 용이성,
낮은 물가 등

물가, 의료시스템,
치안 등

이혼, 사별 등

자료: 조영희, 최경희, 백용훈(2019), p. 23 재인용.

베트남으로 이주하는 유형에서 나타나는 특징은 투자이민과 결혼이주여성
및 자녀들의 본국 귀환이다. 베트남은 1990년대부터 외국인 직접투자를 적
극적으로 유치해 왔다. 최근 한국은 중국과의 마찰 및 미국의 보호무역조치
강화로 해외시장을 다변화해야 하는 상황에 직면했고, 이에 따라 베트남 투
자 및 진출이 더욱 증가했다. 과거에는 남부 호찌민시 인근의 공단 지역을 중
심으로 한국 중소기업들의 진출이 활발했으나 삼성과 LG 등 대기업과 이에
따른 협력사들의 진출로 2016년 이후부터는 하노이를 비롯한 북부 지역에서
한국인 체류가 증가했다.
아세안 출신 결혼이민자 중 가장 많은 비중을 차지하는 베트남 출신 결혼
이주여성의 경우 5명 중 1명꼴로 가족 해체를 경험하고 있고 이후 본국으로
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귀환하는 여성도 꾸준하게 증가하고 있다.57) 2017년 기준 이혼한 외국인 및
귀화자 아내의 출신 국적은 베트남이 26.0%로 중국 다음으로 많았다. 그러나
증가율의 경우 베트남이 중국을 앞선다. 중국은 이혼율이 전년대비 2.7% 감
소한 반면, 베트남의 경우에는 2.7% 증가하였다. 본국으로 귀환하는 결혼이
주여성과 그 자녀에 대한 정확한 통계를 파악하기는 어렵지만, 주목해야 하
는 대상이 되고 있다는 점은 분명하다.58)

2) 베트남인의 한국행
가) 입국자 수(방문, 관광)
아세안 국가별 국민의 한국 방문객 수는 2014년 183만 3,782명에서 (코
로나19 대유행 이전 시기인) 2019년 279만 7,657명으로 증가했다(표
3-4 참고). 2019년 기준 아세안 국가별 한국 방문객 수를 살펴보면 베트남

표 3-4. 아세안 국가별ㆍ연도별 한국 입국 현황(2014~20년)
(단위: 명)

국가

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

브루나이

3,269

2,375

3,020

3,790

4,893

6,853

732

캄보디아

26,619

28,453

33,278

34,276

36,780

45,713

12,447

인도네시아

209,042

194,472

296,377

231,908

250,249

280,146

67,301

6,484

6,293

8,405

9,597

12,394

13,378

1,601

244,902

223,782

311,686

308,152

383,467

409,254

48,741

라오스
말레이시아
미얀마

60,112

59,237

68,822

70,288

71,517

74,243

43,637

필리핀

442,549

412,197

566,693

459,588

471,532

516,503

120,171

싱가포르

201,337

160,402

221,844

216,574

232,359

246,736

18,136

태국

469,619

375,021

474,262

503,777

565,784

580,191

78,878

베트남

169,849

199,323

299,084

380,929

519,448

624,640

112,938

1,833,782 1,661,555 2,283,471 2,218,879 2,548,423 2,797,657

504,582

합계

자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계연보』, 각 연도, 온라인 자료(검색일: 2021. 10. 5).
57) 「“결혼은 속성으로 이혼은 언제쯤...” 베트남 귀환 여성의 눈물」(2018. 9. 10), 온라인 기사(검색일:
2021. 10. 8).
58) 조영희, 최경희, 백용훈(2019), pp. 24~25.
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이 62만 4,640명(22.3%)으로 가장 많은 비중을 차지한다. 다음으로 태국이
58만 191명(20.7%), 필리핀이 51만 6,503명(18.5%), 말레이시아가 40만
9,254명(14.6%) 순이다. 한국은 태국, 말레이시아 등과 1980년대에 사증면
제 협정을 체결했다. 따라서 이들 국가 국민의 경우 일반여권 소지자의 단기
방문이 수월하여 한국 방문객 수가 많다는 점을 이해할 수 있다. 베트남의 경
우 사증면제 협정을 체결하지 않은 국가임에도 아세안 국가 중 한국 방문객
규모가 가장 크다는 점에서 주목할 만하다.
[표 3-5]는 1991~2020년까지 한국에 입국한 베트남인 수와 전체 입국자
수 가운데 차지하는 비중 그리고 전년대비 증가율을 정리한 것이다. 수교 이
후 한국을 방문한 베트남인 수는 특정 시기(1996~97, 2001, 2020년)를 제외
하면 꾸준하게 증가하였다. 2019년 기준 전체 입국자(1,788만 503명) 가운데
베트남인(62만 4,640명)은 3.49%를 차지하는 것으로 나타났다. 1991년 이후
지속적인 증가 추세를 보여주며 2011년에 1.23%를 기록한 후 1%대를 유지
하다가 2017년 2.81%, 2018년 3.32%, 2019년 3.49%로 비중이 더욱 증가
했다. 특히 2020년에는 코로나19 대유행 상황에서 한국을 방문한 외국인 수

표 3-5. 베트남인의 한국 입국 추이

연도

전체 입국자 수(명)

베트남인(명)

전체 입국자 중(%)

전년대비(%)

1991년

2,492,824

439

0.02

-

1996년

2,880,332

10,563

0.37

-5.6

2001년

4,275,696

11,687

0.27

-24.7

2006년

5,321,593

41,791

0.79

18.8

2011년

8,666,503

106,360

1.23

14.6

2016년

17,418,307

299,084

1.72

50.0

2017년

13,569,509

380,929

2.81

27.4

2018년

15,630,522

519,448

3.32

36.4

2019년

17,880,503

624,640

3.49

20.3

2020년

2,659,845

112,938

4.25

-81.9

자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계연보』, 각 연도(검색일: 2021. 10. 5).
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가 급격히 감소한 상황에서 4.25%를 기록했다.

나) 베트남인의 한국 체류
[표 3-6]은 2014~2021년 9월까지 아세안 국가 출신 체류 외국인 수를
정리한 것이다. 2019년 말 기준 체류 외국인 수는 252만 4,656명이다. 이
중 아세안 10개국 출신 체류 외국인 수는 64만 7,640명이며 전체 체류 외
국인 중 25.7%에 해당한다. 한국 내 체류 중인 베트남인은 22만 4,518명으
로 아세안 국가 출신 중에서는 34.7%, 전체 체류 외국인 중에서는 8.9%를
표 3-6. 아세안 국가 출신 체류 외국인 수(2014~21년 9월)
(단위: 명, 합계 중 국적별 %)

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년
9월

브루나이

209

175

225

234

236

306
(0.0%)

52

25

캄보디아

38,395

43,209

45,832

47,105

47,012

47,565
(7.3%)

41,405

41,436

인도네시아

46,945

46,538

47,606

45,328

47,366

48,854
(7.5%)

36,858

34,346

898

1,004

1,146

1,221

1,568

1,823
(0.3%)

1,541

1,598

말레이시아

7,165

7,698

9,484

12,516

12,227

14,970
(2.3%)

5,470

5,217

미얀마

15,921

19,209

22,455

24,902

28,074

29,294
(4.5%)

26,412

25,770

필리핀

53,538

54,977

56,980

58,480

60,139

62,398
(9.6%)

49,800

47,393

싱가포르

5,456

5,323

6,709

5,526

6,281

8,003
(1.2%)

824

963

태국

94,314

국가

라오스

93,348 100,860 153,259 197,764

209,909
181,386 173,978
(32.4%)

베트남

129,973 136,758 149,384 169,738 196,633

224,518
211,243 210,007
(34.7%)

합계

392,814 408,239 440,681 518,309 597,300

647,640
554,991 540,733
(100%)

자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계연보』, 각 연도(검색일: 2021. 10. 5).
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차지하고 있다. 2014년에는 한국 내 체류자 중 중국인(한국계 포함) 89만
8,654명, 미국인 13만 6,663명에 이어 베트남이 3위를 기록했으나 2019
년에는 중국이 110만 1,782명(43.6%)으로 가장 많고 베트남 22만 4,518명
(8.9%), 태국 22만 4,518명(8.3%), 미국 15만 6,982명(6.2%) 등의 순이다.59)
[표 3-7]은 1991~2020년까지 한국 내 체류 중인 베트남인 수를 전체 체
류외국인 중 차지하는 비중과 전년대비 증가율 그리고 연령별로 정리한 것이
다. 한국 내 체류하는 베트남인은 수교 이후 특정 시기(1998, 2013, 2020년)
를 제외하고 1992년 8명에서 2000년 1만 5,624명, 2010년 10만 3,306명,
2019년 22만 4,518명으로 증가했다. 이 수는 베트남에 거주하는 한국인 수
(약 20만 명으로 추정)와 유사하다. 한국 내 체류 중인 베트남인의 연령별 비
중은 20대(20~29세)가 가장 많은 비중을 차지하며, 30대(30~39세), 40대
(40~49세), 50대(50~59세), 10대(10~19세) 순으로 나타났다.
표 3-7. 한국 내 체류 중인 베트남인 수(1991~2020년)
(단위: 명, 합계 중 국적별 %)

연도

1991년

전체
체류
외국인

베트남
(명)

51,021

전체 전년
중 대비
(%) (%)

2 0.0

0~9

10~19 20~29 30~39 40~49 50~59

60세
이상

-

1996년

148,731 10,328 6.9 82.4

2001년

229,648 16,048 7.0

2006년

910,149 54,698 6.0 40.6

2.7

2011년 1,395,077 116,219 8.3 12.5
2016년 2,049,441 149,384 7.3

연령

335 2,681 79,095 23,971 6,431 3,112

594

9.2 1,117 5,502 60,313 41,633 17,098 18,145 5,576

2017년 2,180,498 169,738 7.8 13.6 1,561 9,593 66,561 47,946 19,180 19,022 5,875
2018년 2,367,607 196,633 8.3 15.8 2,083 14,061 78,995 54,378 21,589 19,379 6,148
2019년 2,524,656 224,518 8.9 14.2 2,396 16,137 92,048 61,928 24,833 20,575 6,601
2020년 2,036,075 211,243 10.4 -5.9 2,158 8,089 91,565 62,465 23,268 17,811 5,887
자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계연보』, 각 연도(검색일: 2021. 10. 5).
59) 법무부(2019), p. 38.
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단기 체류 자격은 사증면제(B-1), 관광통과(B-2), 일시취재(C-1), 단기방
문(C-3), 단기취업(C-4) 등으로 등록 거소신고를 하지 않은 외국인의 현황을
보여주는 지표에 해당한다. [표 3-8]은 2014~21년 9월까지 단기체류 자격
으로 입국한 아세안 출신 외국인 수를 정리한 것이다. 2019년 말 기준 태국
이 17만 6,485명(68.9%)으로 가장 많고, 베트남 3만 3,103명(12.9%), 필리
핀 1만 5,058명(5.9%) 순이다.
[표 3-9]는 2014~21년 9월까지 단기 체류 자격으로 입국한 베트남인 수
를 자격별로 정리한 것이다. 단기방문(C-3)의 자격이 가장 많고, 관광통과

표 3-8. 아세안 출신 단기 체류 외국인 수(2014~21년 9월)
(단위: 명)

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년
9월

브루나이

84

97

125

164

162

234
(0.1%)

3

3

캄보디아

548

609

581

754

1,037

1,308
(0.5%)

377

557

6,747

5,149

6,958

7,157

8,706

10,304
(4.0%)

2,478

2,296

457

501

581

603

762

774
(0.3%)

485

482

5,019

5,310

7,042

9,953

8,805

10,509
(4.1%)

1,862

1,579

미얀마

735

659

636

650

730

1,179
(0.5%)

1,165

1,157

필리핀

7,659

7,308

8,603

10,946

12,653

15,058
(5.9%)

7,415

7,361

싱가포르

4,610

4,493

5,667

4,630

5,407

7,226
(2.8%)

127

198

태국

66,873

64,836

베트남

5,855

7,063

합계

98,587

96,025

국적

인도네시아
라오스
말레이시아

70,535 122,356 165,437
8,359

14,394

21,670

176,485
150,070 142,225
(68.9%)
33,103
(12.9%)

26,405

25,732

109,087 171,607 225,369 256,180 190,387 181,590

자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계연보』, 각 연도(검색일: 2021. 10. 5).
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(B-2), 단기취업(C-4) 순으로 많은 비중을 차지하고 있다. 단기방문 비자는
관광, 친지 방문, 각종 행사 참가, 강습, 학술자료 수집 등의 목적으로 90일을
넘지 않는 기간 체류하고자 하는 목적으로 발급받는 비자 유형에 해당한다.

표 3-9. 단기 체류 베트남인의 자격별 현황(2014~21년 9월)
(단위: 명)

사증면제

관광통과

일시취재

단기방문

단기취업

(B-1)

(B-2)

(C-1)

(C-3)

(C-4)

5,855

91

383

2

5,377

2

2015년

7,063

82

1,013

2

5,961

5

2016년

8,359

77

1,046

6

7,222

8

2017년

14,394

78

1,058

2

12,388

868

2018년

21,670

76

909

2

20,385

298

2019년

33,103

78

1,176

1

31,531

317

2020년

26,405

77

885

1

25,302

140

2021년 9월

25,372

76

851

1

24,667

137

연도

합계

2014년

자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계연보』, 각 연도(검색일: 2021. 10. 5).

장기 체류 자격은 유학, 연수, 투자, 주재, 결혼 등의 목적으로 90일을 초과
하여 거주할 수 있는 경우를 의미하며 이들은 이민정책 내에서 체류 관리, 통
합과 재통합의 대상에 해당한다. 장기 체류로 입국하는 베트남인의 목적은
크게 취업(전문취업/단순기능취업), 결혼(결혼이민자), 유학으로 구분하여
살펴볼 수 있다.
취업하기 위한 장기 체류 자격은 전문인력 그리고 단순기능인력으로 구분
된다. 전문인력의 자격은 교수(E-1), 회화지도(E-2), 연구(E-3), 기술지도
(E-4), 전문직업(E-5), 예술흥행(E-6), 특정활동(E-7) 등이다. 단순기능인력
은 저숙련취업(E-9), 선원취업(E-10), 방문취업(H-2) 등이다. [표 3-10]은
2014년부터 2021년 9월까지 취업자격 베트남인 수를 정리한 것이다. 2021
년 9월 기준 취업자격 총 체류 외국인 41만 7,171명 가운데 베트남 출신은 4
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만 225명으로 중국 12만 7,310명 다음으로 많은 비중을 차지한다. 취업자격
베트남인 수는 2014년 5만 5,418명에서 점차 감소하는 추세이며 전문인력
대비 단순기능인력이 높은 비중을 차지한다. 전문인력 수는 적지만 그 비중
은 지속적으로 증가하는 반면에 단순기능인력은 감소하고 있다는 점을 확인
할 수 있다.

표 3-10. 취업자격 베트남인의 연도별 현황(2014~21년 9월)
(단위: 명)

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년
9월

전 단순
단순
단순
단순
단순
단순
단순
단순
전문
전문
전문
전문
전문
전문
전문
문 기능
기능
기능
기능
기능
기능
기능
기능
업무 926 54,492 1,186 49,963 1,535 46,643 1,929 45,725 2,130 45,659 2,511 44,761 2,899 39,720 3,555 36,670
합계 55,418

51,149

48,178

47,654

47,789

47,272

42,619

40,225

자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계연보』, 각 연도(검색일: 2021. 10. 5).

[표 3-11]은 2014~21년 9월까지 전문인력 자격으로 한국 내 장기 체류
중인 베트남인 수를 정리한 것이다. 특정활동 자격으로 한국에 체류하는 베
트남인이 가장 높은 비중을 차지한다. 그다음이 연구, 교수 순이다. 특정활동
은 전문인력(E-7-1, 관리자 및 전문가 67개 직종), 준전문인력(E-7-2, 사무
및 서비스종사자 9개 직종), 일반기능인력(E-7-3, 기능원 및 관련기능종사자
6개 직종), 숙련기능인력(E-7-4, 농림축산어업, 제조, 건설 등 분야의 숙련기
능 인력 3개 직종) 등으로 구분된다. 국적별로 살펴보면, 2021년 9월 기준 총
2만 379명 가운데 베트남이 3,100명으로 중국 7,565명 다음으로 높은 비중
을 차지한다.
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표 3-11. 국내 장기 체류 베트남인 자격별 현황: 전문인력(2014~21년 9월)
(단위: 명)

연도

합계

교수

회화지도

연구

기술지도 전문직업 예술흥행 특정활동

(E-1)

(E-2)

(E-3)

(E-4)

(E-5)

(E-6)

(E-7)

2014년

926

23

7

139

0

0

10

2015년

1,186

26

9

170

0

0

12

747
969

2016년

1,535

35

10

175

0

0

22

1,293

2017년

1,929

36

10

191

0

0

18

1,674

2018년

2,130

38

9

202

1

0

14

1,866

2019년

2,511

37

6

222

1

0

18

2,227

2020년

2,899

42

8

294

1

0

12

2,542

2021년 9월

3,555

49

6

386

1

0

13

3,100

자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계연보』, 각 연도(검색일: 2021. 10. 5).

[표 3-12]는 2014~21년 9월까지 단순기능인력 자격으로 한국 내 장기 체
류 중인 베트남인 수를 정리한 것이다. 2021년 9월 기준 한국 내 체류 중인
단순기능인력(E-9, E-10, H-2 자격) 자격의 외국인 수는 37만 624명이다.
국적별로 살펴보면 중국인이 11만 8,438명으로 가장 많고, 다음이 베트남인
3만 6,670명이다. 중국인의 경우 한국계 중국인의 방문취업이 대다수를 차
지한다. 베트남의 경우 비전문취업 2만 8,068명, 선원취업 8,602명 순으로
비전문취업 자격으로 한국에 체류하는 베트남인이 많다. 단 비전문취업 자격
의 베트남인은 2014년 4만 9,404명에서 2021년 9월 기준 2만 8,068명으로
줄었고, 선원취업 자격을 가진 베트남인은 해마다 증가하고 있다.
2005년을 기점으로 베트남 출신 여성 결혼이주자의 수가 급증했다. 국민
의 배우자(이하 결혼이민자) 자격은 국민의 배우자(F-2-1, F-5-2, F-6-1),
자녀양육(F-6-2), 혼인단절(F-6-3)로 구성된다.60) F-2는 거주, F-5는 영주,
F-6은 결혼이민의 자격을 의미한다. [표 3-13]은 2021년 9월 말 기준 결혼
이민자의 체류 현황을 국적별ㆍ성별 기준으로 정리한 것이다. 중국의 경우 중
60) F-2-1(결혼이민) 비자는 현재 F-6 비자로 바뀌었음. F-5-2는 영주권 비자로 국민 배우자가 신청한다.
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국인과 한국계 중국인의 수를 구분할 경우, 전체 결혼이민자 중 베트남 출신이
4만 2,386명(25.1%)으로 가장 높은 비중을 차지한다.

표 3-12. 국내 장기 체류 베트남인 자격별 현황: 단순기능인력(2014~21년 9월)
(단위: 명)

연도

합계

비전문취업
(E-9)

선원취업
(E-10)

방문취업
(H-2)

2014년

54,492

49,404

5,087

1

2015년

49,963

44,154

5,809

0

2016년

46,643

40,415

6,226

2

2017년

45,725

38,851

6,874

0

2018년

45,659

37,828

7,831

0

2019년

44,761

36,621

8,140

0

2020년

39,720

31,406

8,314

0

2021년 9월

36,670

28,068

8,602

0

자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계연보』, 각 연도(검색일: 2021. 10. 5).

표 3-13. 국민의 배우자(결혼이민자) 체류 현황: 국적별ㆍ성별
(2021. 9. 30. 기준, 단위: 명)

국적
총계
구분
전체

남자
여자

168,638

중국
(한국계)
59,671
(22,373)

100.0%

35.4%

31,623

13,882

(18.8%) (8,374)
137,015 45,789
(81.3%) (13,999)

베트남

일본

필리핀

태국

캄보디아

미국

기타

42,386

14,947

12,008

6,359

4,604

4,473

24,190

25.1%

8.9%

7.1%

3.8%

2.7%

2.7%

14.3%

3,494

1,266

515

118

529

3,158

8,661

38,892

13,681

11493

6,241

4,075

1,315

15,529

자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계연보』, 각 연도(검색일: 2021. 10. 5).

[표 3-14]는 베트남 출신 여성 결혼이주자의 수가 증가한 2005년과
2014~20년까지 결혼이민자 수를 높은 비중을 차지하는 주요 4개국의 국적
별(베트남, 중국, 일본, 필리핀)로 정리한 것이다. 베트남 출신 결혼이민자는
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2005년 7,449명에서 2020년 기준 4만 4,058명으로 약 6배 수준으로 증가한
반면, 한국계 중국인은 감소했고 중국인은 약 2.6배, 일본인은 1.9배, 필리핀
인은 약 3배 증가한 것으로 나타났다. 전체 결혼이민자 중 베트남인은 2005년
11.5%에서 2006년 15.8%, 2007년 19.6%, 그리고 2008년 22.1%를 넘어서
면서 지속 증가해 2020년 26.1%를 차지한 것으로 나타났다. 2016년에
27.4%를 기록하며 가장 높은 비중을 기록했고 이후 그 비중은 다소 감소했다.

표 3-14. 국민의 배우자(결혼이민자) 체류 현황: 국적별(2014~20년)
(단위: 명)

출신국
총계

2005

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

75,016 150,994 151,608 152,374 155,457 159,206 166,025 168,594

베트남인

7,449

39,725

40,847

41,803

42,205

42,460

44,172

44,058

중국인

14,658

36,059

35,658

35,602

36,123

36,812

37,644

37,492

한국계 중국인 30,602

24,604

23,130

21,328

21,521

21,894

22,680

22,580

일본인

7,731

12,603

12,861

13,110

13,400

13,738

14,184

14,595

필리핀인

3,865

11,052

11,367

11,606

11,783

11,836

12,030

12,003

자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계연보』, 각 연도(검색일: 2021. 10. 5).

[표 3-15]는 2014~20년까지 베트남 출신 결혼이민자의 체류 현황을 자격
별로 정리한 것이다. 거주(F-2) 자격의 국민의 배우자는 대폭 감소했고, 영주
(F-5) 및 결혼이민(F-6)의 자격은 지속적으로 증가하는 추세다. 자녀양육
(F-6-2)과 혼인단절(F-6-3) 역시 증가세가 뚜렷하다. 두 자격은 한국인 배우
자와 혼인관계가 단절된 경우를 의미하는데, 이혼뿐만 아니라 사망이나 실종
등 혼인관계가 유지되지 못하는 모든 경우에 해당한다. 한국인 배우자와 혼
인단절 후 그 사이에서 태어난(사실혼 포함) 자녀에 대해 결혼이민자가 양육
권을 가지고 양육 중이거나 면접교섭권을 가지고 면접교섭을 이행하고 있다
면 F-6-2 체류 자격을 받게 되며, 배우자의 사망이나 실종 등으로 정상적인
혼인관계를 유지할 수 없는 경우라면 F-6-3 체류 자격을 받게 된다.
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표 3-15. 베트남 출신 국민의 배우자(결혼이민자) 체류 현황: 자격별(2014~20년)
(단위: 명)

국민의 배우자

국민의 배우자

국민의 배우자

자녀양육

혼인단절

(F-2-1)

(F-5-2)

(F-6-1)

(F-6-2)

(F-6-3)

연도

합계

2014년

39,725

2,478

1,048

34,932

717

550

2015년

40,847

1,997

1,170

36,156

939

585

2016년

41,803

1,649

1,288

37,083

1,173

610

2017년

42,205

1,359

1,382

37,440

1,430

594

2018년

42,460

1,164

1,420

37,564

1,669

643

2019년

44,172

971

1,429

39,231

1,851

690

2020년

44,058

898

1,379

39,090

1,958

733

주: F-2-1은 결혼이민 비자, F-5-2는 영주권 비자, F-6-1은 결혼이민 비자.
자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계연보』, 각 연도(검색일: 2021. 10. 5).

표 3-16. 국적별 국적취득 현황(2016~21년 9월)
(단위: 명)

구분
총계
중국
베트남
필리핀
일본

2021년

유형

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

귀화

10,108

10,086

11,556

9,914

13,885

7,729

회복

2,303

2,775

2,698

2,443

1,764

2,164

귀화

5,126

4,781

4,838

4,371

7,932

3,551

회복

113

245

144

181

120

153

귀화

3,289

3,743

4,849

3,867

4,076

3,082

회복

56

57

45

39

29

12

귀화

337

359

597

423

375

190

1~9월

회복

3

7

7

11

7

16

귀화

35

29

17

14

15

14

회복

31

38

53

41

54

57

자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계월보』, 2021년 9월호, p. 35(검색일: 2021. 10. 5).

[표 3-16]은 2016~21년 9월까지 국적별 국적취득 현황을 귀화와 회복으
로 구분하여 정리한 것이다.
[표 3-17]은 2021년 9월 기준 유학생 현황을 국적별 및 자격별로 정리한
것이다. 유학생은 총 17만 380명이며 이 가운데 베트남 유학생은 6만 2,037
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명으로 가장 많은 비중(36.4%)을 차지한다. 다음은 중국으로 5만 3,229명이
다. 중국의 경우 유학(D-2) 자격이 높은 비중을 차지하는 반면에 베트남의 경
우 유학 한국어연수(D-4-1)를 목적으로 국내에 장기 체류하는 학생 수가 유
사한 것이 특징이다.

표 3-17. 유학생 현황: 국적(지역)별ㆍ자격별
(2021. 9. 30. 기준, 단위: 명)

유학

한국어연수

외국어연수

구분

총계

(D-2)

(D-4-1)

(D-4-7)

총계

170,380

120,508

49,866

6

베트남

62,037

31,063

30,971

3

중국61)

53,229

47,499

5,730

0

한국계

812

806

6

0

우즈베키스탄

9,780

7,743

2,037

0

몽골

8,457

5,960

2,497

0

일본

4,229

1,966

2,263

0

네팔

2,780

2,597

183

0

미국

2,314

1,958

356

0

인도네시아

1,563

1,352

211

0

독일

1,491

1,322

169

0

파키스탄

1,454

1,409

45

0

러시아(연방)

1,440

850

590

0

인도

1,377

1,230

147

0
0

미얀마

1,354

851

503

방글라데시

1,256

1,215

41

0

프랑스

1,138

890

248

0

(타이완)

997

646

351

0

카자흐스탄

949

727

220

2

말레이시아

933

766

167

0

13,602

10,464

3,137

1

기타

자료: 법무부, 『출입국ㆍ외국인정책 통계월보』, 2021년 9월호, p. 33(검색일: 2021. 10. 5).

61) 한국계 포함.
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나. 기관 교류
1) 중앙행정기관: 정부부처
2017년 신남방정책 추진 이후 한국 행정기관은 과거의 비정기적 교류 관
행에서 벗어나 공공외교 증진을 목적으로 다양한 정기적 교류를 추진 및 이행
했다. [표 3-18]은 2018~20년까지 중앙행정기관의 한국-베트남 공공외교
(문화, 지식, 정책, 국민과 함께하는 공공외교) 추진실적을 정리한 것이다. 한
국의 대베트남 공공외교는 세미나, 포럼, 전시회, 공연 등 다양한 방법으로 진
행되고 있다. 공공외교의 분야별로 살펴보면 주로 문화와 지식에 치중되어
있다. 한국음식 페스티벌, K-Pop 페스티벌 등을 통해서 한류, 한식 홍보 강
화, 태권도 동아리나 봉사활동 등으로 문화교류 활성화, 그리고 교과 과정에
한국과 한국어 알리기 등이다.

2) 지방자치단체: 도/시/군/구 등
[부표 3-2]는 시도지사협의회 홈페이지에 있는 내용을 토대로 한국과 베트
남의 교류 현황을 베트남 지도상에 표시해서 정리한 것이다. 한국 지방자치
단체들은 베트남 도시들과 국제교류 협력을 맺어 2021년 10월 기준 우호와
자매 협력은 총 79건이다. 베트남 지도상에서 중국과 국경지대, 인구가 적은
중부 지역, 그리고 산악지대, 남부 메콩델타 일부 지역을 제외하면 대부분의
지방은 한국과 교류 협약을 체결한 것을 확인할 수 있다.
2010년 이전에 교류 협약을 체결한 지자체의 경우 대다수는 단발성 사업
으로 인해 교류가 지속되지 않고 있다. 최근 신남방정책 하에 베트남 도시와
의 교류협력에 관심을 가지는 한국 지자체가 많아졌고 이에 따라 대전광역시,
대구광역시, 전라북도 등이 경제 교류를 중심으로 최근 활발한 교류 사업을
추진 중이다.
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표 3-18. 한국-베트남 공공외교 추진 실적(2018~20년): 중앙행정기관
구분

2018

교육부

-

외교부

한반도 평화 프로세스
동영상, 공공외교대화
등 정책공공외교
글로벌
문화꿈나무프로젝트
활동

문화예술 활용 글로벌
한국국제 공헌 사업 ‘하노이의
교류재단 기억’ 벽화거리 조성
등, 한국문화예술소개지
(KF)
Koreana 발간

2019

2020
교과서 내 한국 관련 오류 시정
및 긍정적 서술 확대 기반 마련,
국내외 연구자 간 네트워크 구축
한국학연구소 설치(베트남
국립하노이외국어대학교)
중앙부처와 지자체 간 협업체계
구축(교류 지자체 발굴), 박물관,
미술관 한국어 오디오 가이드
해외 주요 박물관, 미술관
확대, 한국 관련 오류 시정 및
한국어 오디오 가이드 확대,
기술 확대(온라인 기반
동남아 도서전개최
세미나/연수 개최), 한국-베트남
한반도 정세 라운드테이블 개최
KOICA 귀국 연수생 동창회,
Korea Festival, 해외단체
한국문화예술행사 지원, 한국학
한국어 강좌 운영
강좌운영 및 한국이해 저변
확대를 위한 전문가 파견, 각 (Learn! KOREAN with BTS)
분야 주요 유력인사 방한 초청을
통한 분야별 협력 증진, 국민
공공외교단

「문재인의 한반도정책」을
9개국 언어로 발간 및
통일부
배포, 대북정책에 대한
이해 제고
재외문화원 우수 브랜드
재외문화원 우수 브랜드 사업,
사업, 한국문화체험관
해외 한국문화관광대전 개최,
운영, 태권도
문화체육
문화예술 ODA사업, 한국자료실
시범단해외공연,
관광부
도서 지원, 한국어교육 전문가
문화예술 ODA사업,
파견 현지 교원 연수회 개최
한국자료실 자료지원
보건
복지부
농림축산
식품부
여성
가족부

법제처

해외 대학 한식 강좌
개설

-

-

한-아세안 5개국 영화기관
공동회의,
한국자료실 도서 지원,
국가이미지 조사,
해외교육기관 한식강좌 개설
한국푸드뱅크모델 전수를 위한
현지 수요조사, 안내영상 제작,
베트남 NMC(국립중앙의료원)
설립 관련 TF 로드맵 추진
과정에 자문

재외공관 농식품홍보, 한식요리
콘테스트 개최
결혼이민예정자를 위한 한국생활
결혼이민예정자를 위한
포켓가이드북제작 배포, 베트남
결혼이민예정자를 위한 한국생활
한국생활 포켓가이드북
젠더역량강화전문가 워크숍 실시,
포켓가이드북제작 배포
(Welcome Book)
아시아 성평등교육 전문가
제작 배포
양성교육 AGenT
국내 거주 외국인의 경제활동
다국어 생활법령정보서비스
지원을 위한 법령 해설 및 번역
콘텐츠 제공
-

자료: 외교부, 「2019년도 공공외교 종합시행계획」, 「2020년도 공공외교 종합시행계획」, 「2021년도 공공외교 종합시행계획」(모
든 자료의 검색일: 2021. 9. 30)에서 베트남 실적을 검색하여 정리.
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시도지사협의회의 교류협력 실적 자료에 따르면 교류 분야는 행정교류, 인
적 교류, 문화예술교류, 관광교류, 청소년교류, 스포츠교류, 기술 및 학술교
류, 경제교류, 민간단체교류 등으로 구분된다. 1992~2005년까지는 행정교
류가 대부분을 차지했고 2006년 이후부터 문화예술교류, 인적 교류, 관광교
류, 기술 및 학술교류로 확대됐다. 교류 분야의 건수별로 살펴보면 행정교류
가 488건으로 가장 많고 문화예술교류 108건, 경제교류 89건, 기술 및 학술
교류 45건, 관광교류 26건, 인적 교류 25건, 민간단체교류 19건 순이다(그림
3-2 참고). 청소년교류와 민간단체교류의 확대가 필요하며 세부 주제의 경우
한국어 및 한국문화 그리고 경제통상 교류를 위한 목적에 집중되어 있는데 한
국과 보편적 가치를 결합한 교류가 필요하다.

그림 3-2. 한국-베트남 지방자치단체 교류 분야(1992~2021년)
(단위: 건)

자료: 대한민국시도지사협의회 홈페이지, 국제교류현황 자료(검색일: 2021. 10. 10)를 토대로 저자 작성.
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3) 연구기관 교류 및 지원
가) 기술인력양성 지원
기술인력을 양성하기 위한 연구기관 교류 및 지원의 경우 KOICA의 박장
성 한베기술대학 설립사업(2010~14)과 한베산업기술대학 지원사업(2014~
19) 그리고 VKIST 설립지원 사업(2014~20) 등을 대표적인 예로 들 수있다.
박장성 한베기술대학 설립사업의 목적은 베트남 지역경제발전 및 산업화에
필요한 직업훈련 분야 기술인력 양성이다. 베트남은 경제성장과 산업구조 고
도화를 위하여 직업훈련 분야 개발과 함께 외국인투자 기업의 베트남 진출 증
가에 따른 직업훈련 학교 입학생과 졸업생에 대한 실질적인 수요가 존재한다.
한베기술대학 및 한베산업기술대학 지원사업은 베트남의 기능ㆍ기술 인력을
양성하고 제조업과 경제발전 등에 한국이 기여하기 위하여 추진된 것이다.62)
두 사업의 목표, 영향, 단기성과, 산출물, 구성요소는 [표 3-19]에 정리하였다.

표 3-19. 박장성 한베기술대학 설립사업 및 한베산업기술대학 지원사업의 목표 및 성과지표

구분

박장성 한베기술대학 설립사업
(2010~14)

한베산업기술대학 지원사업
(2014~19)

목표

- 전문대학 수준의 인력 양성을 통한
- 산업현장에 필요한 숙련인력을 양성하고
박장성과 주변 지역의 경제사회발전에 기여
지역 사회경제발전에 기여

영향

- 산업체 요구에 부응하고 현장 적응력을
갖춘 기술 인력 양성

단기
성과

- 산업인력 시장의 요구에 부합하는 기능
인력 공급

- 베트남 산업현장에서 요구하는 기술인력 및
국제경쟁력을 갖춘 인력 양성
- 기술 관련 교육여건 개선 및 기반구축으로
- 기술교육 기본모델을 적용하여 자립할 수
지속발전 가능한 학교 운영 도모
있는 기술대학 건립

자료: 윤수재 외(2019), pp. 96~130 내용을 발췌하여 정리.

62) 윤수재 외(2019), pp. 96~130.
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나) 과학기술 분야 교류 및 지원
한편 한국-베트남과학기술연구원(VKIST) 설립지원 사업(2014~20)은
1960~70년대 한국의 경험과 한국과학기술연구원(KIST)을 벤치마킹하기
위하여 기획된 것이며, 베트남 산업경제의 발전기반 마련과 연구역량 강화를
목표로 기획된 것이다. KOICA, KIST 그리고 베트남과학기술부(MOST)가
참여하고 KOICA와 베트남이 각각 3,500만 달러의 사업비를 투입하여 추진
되었다.
VKIST는 지속가능한 경제발전과 응용 과학 및 첨단기술 연구개발의 선도
기관 역할을 하고, 수준 높은 연구개발 수행과 인적 자원을 제공하는 것을 목
적으로 설립되었다. 특히 VKIST의 설립 목표는 장기적 측면에서 베트남의
성장동력을 최우선으로 삼았다. 이에 따라 IT 및 BT 융합 분야, 환경 및 에너
지, 나노 및 신소재 개발, 신성장동력 분야에 대한 원천기술의 선제적 확보로
신산업을 선도적으로 창출하는 데 목적을 두었다.63)

2. 한국-베트남 간 사회 분야 협력 및 갈등의 사례 평가
이 절에서는 양국 간 협력과 갈등에 관한 주요 사례를 제시하고 그 원인을
각각 베트남 측과 한국 측 관점에서 분석한다. 이를 위하여 빅카인즈(BIG
KINDS) 뉴스 빅데이터 분석시스템을 통해 키워드 관계망과 주요 이슈를 개
괄적 수준에서 확인한다. 그리고 해당 시기 주요 이슈에 해당하는 동일한 사
례에 대해 양국 간 같은 혹은 다른 관점으로 이해하는 맥락을 확인하고 검토
한다.

63) 김왕동 외(2019), p. 93.
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가. 양국 협력 및 갈등에 관한 키워드 관계망과 주요 이슈
1) 키워드 관련 뉴스 빈도 추이
빅카인즈 사이트 시각화보고서 만들기에서 [‘한국’, ‘베트남’, ‘갈등’] 그리
고 [‘한국’, ‘베트남’, ‘협력’]이라는 검색어로 관계도 분석 및 연관어 분석을
실시했다. [그림 3-3]은 1990년 1월 1일부터 2021년 10월 30일까지 두 키
워드에 대한 연간 키워드 트렌드 분석 결과를 나타낸 것이다. 해당 시기 동안
두 키워드는 점차 증가하는 추세를 보여주는 것이 공통적 특징이다. 키워드
트렌드 건수의 경우 협력이 갈등보다 많은 것으로 나타났다. ‘한국 베트남 갈
등’에 대한 연간 키워드 트렌드는 ‘2019년’에 1,425건으로 가장 많았고,
2017년 984건, 2020년 736건 순으로 나타났다. ‘한국 베트남 협력’에 대한
연간 키워드 트렌드는 ‘2019년’에 4,439건으로 가장 많았고, 2018년 3,363
건, 2017년 3,052건 순으로 나타났다(그림 3-3 참고).

그림 3-3. 키워드 트렌드
(단위: 건)

(a) ‘한국’, ‘베트남’, ‘갈등’

(b) ‘한국’, ‘베트남’, ‘협력’

자료: 빅카인즈, 온라인 자료(검색일: 2021. 10. 30).
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2) 키워드 연관어 분석 결과
[그림 3-4]는 키워드 연관어 분석 결과를 시각화한 것이다. ‘한국 베트남
갈등’에 대한 연관 키워드 분석 결과, 1위는 ‘중국’(가중치 20.11, 키워드 빈
도수 283), 2위는 ‘다문화가정 부부 행복클리닉’(가중치 4.8, 키워드 빈도수
4), 3위는 ‘기업들’(가중치 4.07, 키워드 빈도수 54) 순으로 결과가 나타났다.
‘한국 베트남 협력’에 대한 연관 키워드 분석 결과, ‘한국 베트남 협력’에 대한
연관 키워드 분석 결과, 1위는 ‘정상회담’(가중치 8.91, 키워드 빈도수 60), 2
위는 ‘MOU’(가중치 8.65, 키워드 빈도수 55), 3위는 ‘문재인 대통령’(가중
치 8.28, 키워드 빈도수 16) 순으로 결과가 나타났다.

그림 3-4. 키워드 연관어

(a) 한국 베트남 갈등

(b) 한국 베트남 협력

자료: 빅카인즈, 온라인 자료(검색일: 2021. 10. 20).

[그림 3-5]은 양국 간 사회 갈등 및 협력의 주요 이슈를 파악하기 위하여
키워드 연관어를 사회 부문으로 한정한 것을 시각화한 것이다. ‘한국 베트남
갈등’에 대한 연관 키워드 분석 결과, 1위는 ‘국제결혼’(가중치 12.08, 키워
드 빈도수 89), 2위는 ‘가정폭력’(가중치 11.91, 키워드 빈도수 96), 3위는
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‘이주여성’(가중치 9.92, 키워드 빈도수 243) 순으로 결과가 나타났다. ‘한국
베트남 협력’에 대한 연관 키워드 분석 결과, 1위는 ‘MOU’(가중치 6.77, 키
워드 빈도수 42), 2위는 ‘우리나라’(가중치 6.22, 키워드 빈도수 32), 3위는
‘Nguyen’(가중치 5.74, 키워드 빈도수 10) 순으로 결과가 나타났다.

그림 3-5. 키워드 연관어: 사회 부문

(a) 한국 베트남 갈등

(b) 한국 베트남 협력

자료: 빅카인즈, 온라인 자료(검색일: 2021. 10. 20).

[표 3-20]은 위의 사회 부문에 관한 키워드 연관어 가운데 연관성이 높은
키워드와 빈도수를 정리한 것이다. 양국 간 사회 부문 갈등의 경우 가중치와
빈도수가 높은 비중을 차지하는 주요 키워드는 ‘국제결혼’, ‘가정폭력’, ‘이주
여성’, ‘시어머니’, ‘다문화가정’, ‘결혼생활’, ‘무차별폭행’, ‘여성들’, ‘의사소
통’ 등 모두 결혼이주여성과 관련이 있다. 사회 부문 협력의 경우 양국 간 협
력을 체결한 주요 기관과 인물에 대한 가중치와 빈도수가 높게 나타났다. 키
워드를 분야로 구분해 보면 보건, 교육, 사회보장, 환경, 생물다양성 등이 중
요한 부문으로 꼽혔다.
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표 3-20. 연관성이 높은 키워드와 빈도수: 사회 부문
‘한국-베트남 갈등’

‘한국-베트남 협력’

키워드

가중치

빈도수

키워드

가중치

국제결혼

12.08

96

MOU

6.77

42

가정폭력

11.91

100

우리나라

6.22

32

이주여성

9.92

252

Nguyen

5.74

10

시어머니

7.62

50

KOICA

5.05

27

다문화가정

7.55

69

보건복지부

4.36

14
22

결혼생활
무차별폭행
결혼이주여성들

빈도수

6.92

20

개발도상국

4.19

5.8

18

양산부산대학교병원

4.07

0

5.74

23

교육과정

3.91

20
23

필리핀

5.71

37

아시아나항공

3.68

이주여성긴급지원센터

4.87

3

민갑룡 경찰청장

3.56

8

중국

4.36

46

보건의료

3.43

55

의사소통

4.24

17

국립경찰 전통병원

3.43

0

6

응웬

3.38

30

SK텔레콤

3.33

18

상담심리사회복지학과

4

다문화사회

3.91

11

미얀마

3.53

19

이사장

3.2

25

지구촌

3.53

6

안전보건교육

3.2

12

센터장

3.27

7

개발원조

3.2

6

19

교육기자재

3.2

6

20

실습장비

3.2

6

213

University

우리나라

3.2

봉사활동

3.11

여성들

2.67

다문화가족지원센터

2.67

20

3

4

입학식

2.67

3
7

몽골

2.67

17

윤성규 환경부 장관

2.64

해외봉사

2.67

4

연회장

2.57

2

해외전공연수

2.67

4

하노이

2.53

73

울산

2.57

34

벤치마킹

2.53

구미

2.57

22

양해각서

2.4

노동자

2.4

65

방문단

아이들

2.4

38

원격의료

1.89

사회보장

1.87

6

환경산업

1.82

21

2

9
18
7
15

조선대

1.8

0

취재팀

1.75

0
43

환경부

1.71

병원정보화

1.71

7

생물다양성

1.67

10

국민건강보험공단

1.67

5

자료: 빅카인즈, 온라인 자료(검색일: 2021. 10. 30).
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나. 부정적 결과 사례와 원인 분석
1) 주요 갈등 사례
대표적인 갈등 사례로 두 가지를 꼽을 수 있다. 하나는 다문화가정에 대한
인식과 베트남 결혼이주여성에 대한 폭력에 관한 것이고,64) 나머지 하나는
최근에 불거진 코로나19 사태에 대한 대응에서 비롯한 갈등이다.65)
먼저 결혼이주여성에 대한 사례를 살펴보자. 2018년 국가인권위원회가 발
표한 ‘결혼이주여성 체류실태’ 자료에 따르면, 결혼이주여성 920명 가운데
42.1%가 가정폭력을 경험했다고 답했다.66) 그뿐만 아니라 한국-베트남 다
문화가정의 해체로 베트남 본국으로 귀환하는 결혼이주여성들과 그 자녀들
의 수도 증가하고 있다.
두 번째 사례는 코로나19 사태로 한국과 베트남 일부 국민들 간에 발생한
갈등이다. 2020년 2월 25일을 전후로 일부 언론사들이 한국인의 베트남 격
리 소식을 보도한 것이 문제의 발단이었다. 이후 베트남 관련 기사의 댓글에
는 한국인의 베트남에 대한 부정적 인식이 담긴 의견이 빗발치게 올라왔고 사
회관계망서비스(SNS)에서는 베트남인이 공개사과를 요구하는 해시태그(#)
운동을 벌이는 등 갈등 정도를 실감했다. 온라인 공간에 등장한 양측의 글은
모두 대화나 생산적인 토론 형태보다는 자민족 중심적인 견해로 가득 찼고 상
대를 비방하기에 급급했다. 물론 이러한 부정적 여론이 국민 전체의 의견을
대변하지는 않는다.
2020년 3월 말 베트남에서의 신규 확진자 최다 발생을 다룬 한 신문기사
(연합뉴스)에는 1,066개(5월 7일 기준)의 댓글이 게시됐다. 이 가운데 20여
64) 「결혼이주여성 42% “가정 폭력 경험”… 상담소 찾아도 산 넘어 산」(2019. 12. 10), 온라인 기사(검색
일: 2021. 11. 10); 「‘베트남 아내 폭행사건’을 통해 본 결혼이주여성 실태」(2019. 7. 12), 온라인 기사
(검색일: 2021. 10. 20).
65) 「[단독] “자물쇠로 잠그고...” 다낭에서 격리된 우리 국민들」(2020. 2. 25), 온라인 기사(검색일: 2021. 11. 10).
66) 「결혼이주여성 10명 중 4명 가정폭력…반복되는 피해 왜?」(2019. 7. 7), 온라인 기사(검색일: 2021. 11. 16).
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개 내외의 댓글은 베트남에 대한 비방을 자제하고 베트남 의료 수준을 이해해
야 한다는 의견이다. 하지만 나머지 1,000개가 넘는 댓글은 사실관계를 확인
하지 않은 채 베트남을 일방적으로 비방하는 내용이다. 그리고 이러한 댓글
의 내용을 살펴보면 모두 언론사가 그 문제를 자극적으로 다룬 기사 내용이
그대로 반복되고 있거나 그러한 사실을 더욱 확대 해석하고 있다. 대표적으
로 등장하는 키워드는 ‘배신’, ‘공산당’ 등이다.
배신자 프레임이 생긴 것은 한국인에 대한 베트남의 격리 조치에 따른 섭
섭함을 토로한 것이다. 대다수 의견은 한국 기업이 베트남에 투자하는 등 그
동안 경제가 발전하도록 도와준 것이 얼마인데 베트남이 어떻게 한국인에게
이럴 수 있는가의 심정을 드러낸다. 또한 베트남 관광에 대한 후회와 함께 베
트남 관광을 통한 한국인의 소비와 이로 인한 베트남인의 경제적 혜택 문제로
연결짓는다. 즉 지극히 경제적 이해관계에 기초한 사고방식으로 한국인이 베
트남을 일방적으로 도와주고 있다는 인식이 팽배하다. 한국의 기업투자는 베
트남을 도와주는 것에서 비롯된 것이 아니다. 기업의 경영과 이해득실에 따
른 것이고 지리적ㆍ인구학적ㆍ사회경제적 측면에서 베트남이 적합한 곳으로
간주되었기 때문이다. 경제 및 교역 구조의 측면에서 볼 때 양국의 관계는 상
호 보완적이다.67)
한국인이 생각하는 베트남에 대한 또 다른 오해는 공산당에 대한 인식 문
제와 관련된다. 베트남은 공산당이 국가를 영도하는 사회주의체제 국가이다.
한국인은 공산당을 상당히 폐쇄적이고 수직적인 구조로 이해하고 있다. 북한
식 공산당 체제에 익숙해져 있기 때문이다. 하지만 북한과 베트남은 전혀 다
르다. 대표적으로 북한은 절대 권력자에 의해 통제되는 구조이지만, 베트남
은 최고지도부(공산당 총비서, 국가주석, 총리, 국회의장) 4명이 권력을 분배
하고 있고 지방정부 및 각 부처와 기관의 재량권이 있으며 직접선거로 국회의
67) 백용훈(2020), 온라인 자료(검색일: 2021. 12. 15).
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원과 지방자치단체장을 선출한다.68)

2) 갈등 사례 원인 분석
2017년 한국인에 대한 베트남 국민 인식조사에 따르면, 베트남인 10명 중
6명은 한국 문화에 동질감을 느끼고 베트남인은 한류로 상징되는 한국의 대
중문화에 관심이 많은 것으로 나타났다.69) 동시에 한국인에게 베트남(사람
들)에 대해 얼마나 이해하고 있는가를 물어보면 “한국인과 똑같다”라고 말하
는 사람들이 대다수다. 유교적 위계, 조상 숭배, 부모 그리고 연장자에 대한
공경과 효, 정(情)의 문화, 쌀을 주식으로 하는 식습관, 젓가락 사용, 교육열,
식민지배와 남북 분단 등 역사문화적 유사성은 양국 관계를 돈독하게 만드는
데 긍정적으로 작용했다.
하지만 앞서 살펴본 두 사례, 다문화가정과 결혼이주여성 그리고 코로나
19 사태 이후 불거진 갈등 사례는 모두 이러한 인식이 얼마나 위험한지를 동
시에 보여준다. 즉 상호 이해의 불일치라는 맥락 속에 생겨난 것으로 사료된
다. 양국의 사회ㆍ문화적 유사성에만 매몰된 채 서로에 관한 이해 부족이 얼
마나 잠재되어 있으며 이것이 부정적 사건과 연계될 경우 파급효과가 커질 수
있다는 성찰을 하게 한다.
결혼이주여성의 폭력 관련 사태는 한국의 베트남인에 관한 전적인 오해에
서 비롯된 것이다. 베트남 북부와 남부는 역사적ㆍ문화적ㆍ사회경제적으로
서로 다른 특징을 지닌다. 베트남 출신 결혼이주여성에 관한 오해는 결혼중
개업체들이 설명하는 베트남 여성들의 특징과 베트남 여성들의 인터뷰 진술
에서 확연한 차이가 나타난다.
결혼중개업체들의 베트남 여성에 관한 설명은 다음과 같다. “베트남 여성

68) 이한우(2020), 온라인 자료(검색일: 2021. 10. 15).
69) 「베트남 ‘박항서 열풍’에도... 한국에 ‘베트남전 앙금’ 여전」(2019. 2. 14), 온라인 기사(검색일: 2021. 8. 4).
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은 유교 문화의 영향으로 어른을 공경하고 대가족제도에 대한 적응이 쉬우며
시댁식구와도 문제가 없다”, “모성애가 강하기 때문에 자녀를 위해 헌신하는
한국형 여성과 유사하다”, “오랜 전쟁을 겪었기 때문에 가족의 소중함에 대해
잘 이해하며 남편에게 순종적이다”.70)
하지만 베트남 결혼이주여성들의 인터뷰는 이와 상반된다. “베트남 여성들
은 독립적이고 책임감도 강해요”, “시부모, 남편 말에 순종하는 착한 베트남
여자라는 건 엇나간 거죠” 등의 답변이 많다.71) 한겨레신문 기사에 따르면,
가족 해체 사유(복수응답)는 성격 차이 29%, 시댁과의 갈등 24.4%, 부양의
무 불이행 22.2%, 가정폭력 21.9%, 남편질환/사망 14.7%, 향수병 12.6%
등의 순이다.72) 시댁과의 갈등과 부양의무 불이행이 높은 비중을 차지하며
이로 인한 마찰이 생길 경우 가정폭력으로 이어질 가능성이 크다. 결혼중개
업체들이 홍보하는 베트남 여성에 관한 설명과 실제 여성들의 인터뷰 내용을
비교해 보면 이러한 수치는 당연한 결과로 이해된다.
베트남 남부 문화는 한국인이 일반적으로 이해하는 북부와 문화적으로 차
이가 있다. 베트남의 주요 역사는 북부에서 시작되었으며 이후 남진하여 현
재와 같은 영토가 이루어졌다. 북부는 중국과 지리적으로 인접하여 유교 문
화를 상대적으로 강하게 받은 반면에 남부는 남진하는 과정에서 주변의 다른
문화를 수용한 특성이 있으며 특히 메콩델타는 북부로부터 내려온 문화와 캄
보디아에서 유입된 문화가 서로 혼재된 특징을 지닌 곳이다. 다시 말하면 베
트남은 유교 문화적 특성뿐만 아니라 남방문화의 특성을 동시에 가지고 있는
곳이기도 하다. 따라서 결혼이주여성들이 강조하는 한국 문화와 유사성의 경
우 타당한 점도 있지만 한국과 다른 특징도 동시에 가지고 있는 것이다.
70) 「한국 남성은 왜 베트남 여성을 선호할까」(2018. 12. 10), 온라인 기사(검색일: 2021. 8. 4).
71) 「[이주여성의 눈물①] 남편에게 “통장 조심하라”는 한국 사람들」(2019. 7. 14), 온라인 기사(검색일:
2021. 12. 2).
72) 「“결혼은 속성으로 이혼은 언제쯤...” 베트남 귀한 여성의 눈물」(2018. 9. 10), 온라인 기사(검색일:
2021. 10. 8).
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결혼이주여성의 고향 등 출신 배경에 관한 자료가 존재하지 않아 구체적
자료를 제시할 수는 없지만 초기에 한국으로 이주한 베트남 결혼이주여성들
의 출신지는 베트남 남부였다. 특히 메콩델타 권역에 위치한 껀터(Can Tho)시
내에 있는 오몬(O Mon)과 톳놋(Thot Not)이 대표적이다. 북부에 위치한 하이
퐁시(Hai Phong), 꽝닌(Quang Ninh), 하이즈엉(Hai Duong), 응에안
(Nghe An) 지역 베트남 여성들의 경우 2015년 전후로 한국으로 이주해온 비
중이 늘었지만 남부 출신의 베트남 결혼이주여성이 더 많은 것으로 추정된다.
이상의 내용을 고려한다면, 한국과 베트남은 유사성 속에 내재한 사회적
차이를 이해하고 존중하며 친밀감을 형성해야 한다. 한국인의 베트남에 대한
정서적 친밀감은 높은 수준이며 이러한 기대에 미치지 못하는 반응이 베트남
으로부터 돌아올 때 비난의 화살을 가한다. 또한 ‘비슷하겠지’라는 막연한 생

표 3-21. 한국과 베트남 간 이해의 격차
한국과 베트남의 유사성
중국의 영향, 한자와 유교 문화권
제국주의의 침략과 전쟁
(프랑스, 미국, 중국)
남북 분단의 경험
논농사, 쌀을 주식으로 하는
식생활, 젓가락 문화
부모와 조상, 스승과 연장자에
대한 예의

한국과 다른 베트남의 사회적 생활상
- 음력설 등 명절 풍경, 모습
- 베트남의 경우 북부와 남부의 차이 존재
- 독립과 식민지 모국에 대한 이해와 정서가 다름
- 베트남은 승전국
- 사회주의에 대한 인식의 차이
- 한국은 분단 국가, 베트남은 통일 국가
- 베트남의 경우 마을 공동체성과 자치성이 강함
- 쌀로 만든 음식에 대한 자부심 역시 강하며 국민 음식이라는
가치를 강조함
- 유사하지만 베트남의 경우 활동보다 형식, 충효, 의례를 상당히
중시함
- 유사하지만 현재 시점에서 개발도상국과 발전의 열망을 고려해

높은 교육열

볼 때 베트남이 더 강함, 베트남의 경우 식자율(literacy rate)이
높음(95.4%, 한국의 경우 1970년대 87.6%, 1980년대 93%)

정(情)의 문화, 장례식, 결혼식을
중시하는 풍습

- 이성보다 감성, 잔정의 문화, 상부상조 정신을 중시함

자료: 왕혜숙, 백용훈, 류석춘(2011); 백용훈(2016); 백용훈(2021), p. 28.
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각이 깊숙이 자리하여 더 깊이 이해하려는 노력이 부족하다. 한국과 베트남
이 지속가능한 관계로 나아가려면 서로에게서 발견되는 미묘한 차이를 인정
하고 공감해야 한다.
[표 3-21]은 한국과 베트남의 유사성과 서로 다른 사회적 생활상 간의 간
극, 즉 이해의 격차를 정리한 것이다. 한국과 베트남은 모두 식민지배와 전쟁
을 경험한 탓에 국민들의 자존심이 강하지만 베트남 국민은 강대국과의 전쟁
에서 모두 승리한 역사를 기억하며 자부심이 강하다. 한국의 정(情)과 베트남
의 띤깜(tinh cam, 情感)은 모두 사회적 관계에서 작동하는 중요한 정서적
기초에 해당하지만, 그 감정의 강도와 범위는 일정한 차이가 있다. 한국과 베
트남 모두 음력설이 최대 명절이지만, 베트남에서 설날의 풍속과 붉은색ㆍ노
란색 꽃으로 집과 거리를 장식하는 풍경 등은 한국과 일정 부분 다르다.
베트남 사람들이 한국을 친근하게 느낀다는 점에만 주목하여 한국적인 것
을 베트남에 알리기보다는 한국인이 베트남을 좀 더 적극적으로 이해하려는
포용적인 노력과 자세를 취해야 할 것이다. 따라서 한국과 베트남의 유사성
과 함께 미묘한 차이에 관하여 더욱 관심을 가질 필요가 있다. 양국 관계의 유
사성에만 매몰되어 베트남인을 문화적으로 동질적인 대상으로만 이해하는
것은 미래지향적 협력을 요구하는 양국 관계에 오히려 방해요인으로 작용할
수 있다. 한국-베트남 30주년 시점에서 반드시 검토해야 할 지점이다.

다. 긍정적 결과 사례와 원인 분석
한국과 베트남 간에 진정한 호혜적 협력 사례로 꼽을 수 있는 것은 박항서
감독의 베트남 축구대표팀 감독 부임과 성과이다. 앞선 갈등의 사례에 대한
해결 방법의 길을 제시해 준 인물이 바로 박항서 감독이며 베트남 축구의 성
과가 학습하고 성찰할 수 있는 주요 본보기 사례가 될 수 있다. 박항서 감독은
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2017년 10월 베트남 축구 국가대표팀 감독으로 부임한 이후 대회마다 좋은
성과를 거두며 역사적인 기록을 남겼다.
여기서 주지해야 할 점은 표면상으로 거둔 성과 이면에 감춰진, 박항서 감
독이 베트남 선수들과 국민을 대한 자세이다. 박항서 감독은 베트남어를 몰
라도 규율이 아닌 스킨십을 이용해 적극적으로 소통했고, 따뜻한 리더십을
보여주었다. 그리고 박항서 감독은 승리할 때마다 베트남 정신을 강조하면서
전쟁과 승리의 역사를 이해하고 존중하는 자세를 보여주었다.
박항서 감독이 베트남 선수와 국민을 대하는 자세에 대해 베트남은 이를
파파리더십이라고 추켜세웠다. 이러한 평판은 한국인에 대한 베트남인의 부
정적 인식을 낮추는 데 크게 기여하였다. 또한 박항서 감독이 적극적으로 베
트남의 사회와 문화를 이해하려는 모습을 보임과 동시에 베트남 정신을 강조
함으로써 베트남 국민의 잠재된 자존감과 역량을 일깨운 점도 큰 성과라 할
수 있다.

라. 긍정/부정의 교차
한국과 베트남 간 사회 교류를 확대하기에 앞서 양국 간의 과거사에 대한
명확한 원칙을 정리할 필요가 있다. 한국이 베트남전쟁에 참가한 것에 대해
모순되는 활동을 한다면 한국의 진정성을 의심할 수 있기 때문이다. 명확한
원칙하에 구체적 행동이 반복될 때만 서로를 신뢰할 수 있는 관계가 형성된
다. 한국 내 기사가 실시간으로 베트남에 공유되고, 반대로 베트남 내 기사가
실시간으로 한국에 공유되는 현대사회에서 과거사에 대한 명확한 원칙이 수
립되지 않으면 반복적으로 양국 관계의 발목을 잡을 것이다. 그 대표적 사례
가 베트남전쟁에 관한 한국과 베트남 간의 평가다.
문재인 대통령은 2017년 11월 11일 베트남 호찌민시에서 개최된 ‘호찌민
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시-경주 세계문화엑스포 2017’ 축사에서 “한국은 베트남에 마음의 빚
(heavy heart)을 지고 있다”고 했고,73) 2018년 3월 23일 쩐다이꽝(Trần Đại
Quang) 베트남 국가주석과의 정상회담에서는 “우리 마음에 남아 있는 양국
간의 불행한 역사에 유감의 뜻을 표한다”라고 밝혔다.74) 김대중, 노무현 대통
령에 이어 세 번째 사과의 표현이었다.
한편 2017년 현충일(6월 6일)에 한국의 문재인 대통령은 추념사에서 베트
남전쟁에 참전한 한국 군인들에게 경의를 표했다. 이에 대해 베트남은 즉각 항
의를 표했다. 6월 9일 베트남 외교부 관계자는 주베트남 한국대사관을 통해 한
국 정부에 항의했고, 6월 12일 베트남 외교부는 자체 홈페이지에 대변인 명의
로 “한국 정부가 베트남 국민의 감정을 상하게 하고 양국 우호와 협력관계에 부
정적 영향을 줄 수 있는 언행을 하지 않을 것을 요청한다”는 견해를 밝혔다.75)
호찌민시 유력 일간지인 『뚜오이째』(tuổi trẻ)는 2016년 9월 11일~9월
17일까지 모두 7차례에 걸쳐 한국군의 민간인 학살과 관련한 특집기사를 연
속 보도했다.76) 1~5편에서는 학살 생존자들의 증언을 다뤘고, 6편에서는 학
살 생존자로는 처음으로 한국을 방문한 응우옌떤런의 사연을 전했으며, 7편
에서는 2000년 이후 한국 곳곳에 세워진 베트남전 참전 기념비와 동상에 대
한 관점을 제시했다.
베트남전쟁 및 한국군의 파병과 관련하여 민간 수준에서 다양한 활동이 진
행되어 왔다. 윤충로(2018)는 1999년부터 전개된 ‘미안해요 베트남’ 운동이
2015년 4월 베트남 생존자들의 한국 방문과 같은 해 9월 한베평화재단건립
추진위원회 설립 그리고 2017년 2월 한베평화재단의 설립 등으로 양상이 달
73) 「문재인 대통령, 베트남전 사과했는데...」(2017. 11. 15), 온라인 기사(검색일: 2021. 10. 30).
74) 「[한겨레 사설] 문 대통령 ‘유감 표명’, 한-베트남 관계 성숙 계기로」(2018. 3. 23), 온라인 기사(검색
일: 2021. 12. 15).
75) 「베트남 정부, 文대통령 ‘베트남전 참전용사 경의’에 반발」(2017. 6. 13), 온라인 기사(검색일: 2021.
10. 30).
76) 「베트남 언론, ‘한국군 민간인 학살’ 이례적 연속 보도 생존자들 ‘사죄 요구’ 목소리 커진다」(2016. 9.
22), 온라인 기사(검색일: 2021. 10. 30).
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라진다고 설명한다. 미안해요 베트남 운동을 이끌었던 주요 인물(고경태, 구
수정, 송필경, 정상호)은 각각 언론, 베트남 현지 그리고 의료 혹은 시민단체
를 중심으로 베트남 문제를 공론화했다. 이들은 20여 년에 걸친 운동 경험과
베트남 현장에 대한 이해 그리고 관계망을 가지고 있었다.
『한겨레21』은 1999년 10월부터 한국군으로부터 피해를 본 베트남인 가족

을 돕는 캠페인을 벌였다. 2003년 1월에는 베트남 푸옌성(Phu Yen Province)
에 한-베 평화공원을 건립했다. 이곳은 베트남에 파병된 청룡부대, 맹호부대,
백마부대의 격전지에 해당한다. 2001년 이후 정부는 한국국제협력단(KOICA)
을 통해 중부에 병원과 초등학교를 건립했다. 그리고 다양한 기업과 비영리
단체들이 베트남전쟁 관련 중부 지역을 대상으로 초등학교 놀이환경 개선사
업 등과 같은 사회적 활동을 진행 중이다.77)
또한 한국국제협력단, 유엔개발계획(UNDP), 베트남 지뢰제거센터(VNMAC)
등 관련 기관은 2018년 3월부터 2020년까지 베트남 중부 꽝빈(Quang Binh)
성 ‘베트남 지뢰와 불발탄 통합대응 역량강화 사업’을 실시한 바 있다. 2014년
양국 정상 간 합의에 따라 꽝빈(Quang Binh)성과 빈딘(Binh Dinh)성 8,000
헥타르에 깔린 지뢰와 불발탄을 제거하고 피해자 1,000여 명의 재활ㆍ자립,
정보관리 시스템 구축, 교육 등을 지원하는 것이다.78)

3. 소결: 발전 방향과 협력 방안의 모색
앞서 살펴본 인적 교류에 관한 지표는 양국 협력에서 질적 제도의 당위성
과 중요성을 여실히 보여준다. 베트남을 방문하는 한국인 수는 해마다 증가
하고 있고 관광은 물론 친인척 방문, 출장 등의 목적으로 각계각층의 한국인
77) 육수현(2021), pp. 169~214.
78) 「한국, 베트남 지뢰ㆍ불발탄 제거 지원사업 본격 시작」(2018. 3. 9), 온라인 기사(검색일: 2021. 11. 2).
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이 베트남을 방문하고 있다. 베트남에 체류하는 한국인은 20만 명 이상으로
추정된다. 한국인의 베트남 체류는 투자 이주 유형이 대다수를 차지한다.
최근에는 한국-베트남 가정의 베트남 이주 역시 증가하고 있다. 한국에 체
류하는 베트남인은 약 21만 명이며 이 중 근로자가 약 4만 명, 결혼이민자가
약 4만 2,000명, 유학생이 약 6만 2,000명이다. 한국으로 이주하는 베트남
결혼이민자의 수가 증가하자 양국은 ‘사돈’의 나라가 되었고, 이제는 그 자녀
들이 태어나 성장하면서 ‘한 가족’의 나라가 되었다.
신남방정책의 핵심 파트너인 베트남과 한국의 관계는 사회문화적 유사성
의 토대 위에 양국 경제구조의 상호 보완성과 한반도 평화를 위한 베트남의
특수성이 조합되어 한 단계 더 증진될 수밖에 없을 것이다. 지난 30년간 양국
의 사회 부문 협력이 중요한 성과를 거두었지만 투자와 무역 등 경제협력보다
는 균형 있는 발전을 이루지 못했다. 경제 부문의 중요성으로 사회문화에 관
한 협력 수요가 간과되어온 측면도 있을 것이고 사회문화적 유사성을 지나치
게 강조한 나머지 서로에 대한 더욱 세심한 주의와 이해가 부족한 측면도 없
지 않다.
앞서 부정적 사례와 주요 키워드에서도 살펴보았듯이 베트남 출신 결혼이
주여성들은 차별적 시선을, 이주노동자들은 한국인 관리자들의 빨리빨리 문
화와 상하복종 관계에 대한 고충을, 다문화가정 자녀들은 다른 아이들의 따
돌림에 대한 아픔 등을 표출하고 있다. 모두 한국인의 처지에서 베트남인을
한국인과 동일시하며 한국인을 따르도록 강요하고 있다. 한국인이 국내에서
거주하는 베트남인의 고충을 이해하고 관용과 포용력을 갖춘 사회적 환경을
조성한다면 양국의 사회적 교류가 한층 확대될 것으로 기대한다.
한국과 베트남 관계가 30주년이 되는 시점에서 다가올 미래 30년을 준비
하기 위해서는 좀 더 수준 높은 협력을 동반해야 한다. 먼저 상호 이해 증진과
보건의료 등 양국 국민의 삶의 질 향상에 관한 실질적이고 구체적인 협력이
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필요하다. 결혼이주, 노동이주 등 사회문제와 한국 내 체류 베트남인의 빈곤
퇴치, 삶의 질 개선, 소외 계층 지원 등의 지원에 대한 세심한 주의가 요구된
다. 그리고 보건, 환경, 사법지원 등의 분야에도 관심을 가져야 지속가능한 측
면에서 현재의 전략적 동반자 관계를 한층 더 증진해 나가는 데 기여할 수 있다.
이를 위하여 한-아세안센터, 아세안문화원 그리고 국립아시아문화전당 등
기존에 설립되어 있는 기관에서는 한국-베트남 사회 분야 협력에서 주요 대
상에 해당하는 다문화가정, 근로자, 유학생들을 위한 프로그램을 기존보다
더 활성화해야 한다. 아세안 10개 국가 간 형평성 측면 역시 고려해야 할 요
소에 해당하지만 현재 국내 체류 중인 아세안 국적 출신 중 베트남인의 비중
은 결혼이주여성, 근로자, 유학생 모두 높은 수준이다.
특히 한국인과 베트남인 간의 협력 시스템을 장려하고 지원하면서 관련 프
로그램 및 활동을 추진해야 할 것이다. 국내에서 공부하는 베트남 출신 유학
생들이 다른 국적의 유학생에 비해 높은 비중을 차지하지만 장학금 등의 지원
혜택은 상대적으로 적다. 이들에 대한 지원과 혜택을 늘린다면 이들이 본국
으로 돌아간 후 한국과의 협력에 긍정적으로 기여할 것이다. 베트남 이주노
동자에 대해서도 동일한 효과를 기대할 수 있다. 한국에서 더 많은 기술을 습
득한 뒤 베트남에 진출한 한국계 기업으로 취업 알선이 가능하다면 베트남에
돌아간 이후 한국과의 산업협력 역군으로 기능할 수 있다.
다문화가정에 관한 한국인의 인식 개선과 결혼이주여성에 대한 차별과 폭
행 등을 근절해야 한다. 하지만 이혼과 별거 등의 문제로 본국으로 귀환하는
여성과 자녀들의 수가 증가하고 있으므로, 이들에 대한 제도적 지원 역시 시
급하다. 한편 베트남전쟁과 같은 갈등이 잠재적으로 존재하고 있다는 상황을
인식하면서 서로 치유할 수 있는 방안을 장기적 관점에서 함께 고민할 필요가
있다.
무엇보다도 한국 내 베트남 사회 그리고 베트남 내 한국 사회가 차지하는
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비중이 커졌다. 한국 국민들 사이에 지속적으로 갈등, 불화, 반목이 생겨나 해
결되거나 때로는 흘러가듯이 한국과 베트남 국민들 간에도 이러한 상황이 빈
번히 발생할 것이다. 즉 양국이 지속가능한 협력을 이행하려면 잠재된 사회
적 갈등을 외교적으로 해결할 수 있는 해법과 채널 마련이 필요하다.
한국어를 구사할 수 있는 베트남 사람들이 한국과 베트남 내에서 동시에
급증하면서 한국 내에서 발생한 베트남 관련 이슈는 베트남에 실시간으로 전
달되어 또 다른 이슈로 (재)생산 및 확대된다. 인터넷의 발달과 온라인 소통의
증가로 언론사에서 생산된 뉴스는 블로그와 유튜브 등을 통해 재생산되고 있
다. 따라서 한국의 언론사들은 베트남 관련 정보와 뉴스를 제공할 때 자극적
인 단어보다는 정제된 표현과 정확한 사실 여부를 면밀히 검토하는 책무를 보
여야 할 것이다. 언론의 중요한 역할을 고려한다면 베트남 현지 특파원 혹은
연수 제도를 마련하여 현지 맥락에 관한 이해를 제고하도록 하는 방안도 추진
할 필요가 있다. 더 나아가 양국 이슈에 관한 신속하고 정확한 사실관계에 기
반한 정보 제공 채널 구축 역시 요구된다.
1992년 양국 수교 이후 베트남에 한국학이 등장했다. 2021년 현재 베트남
내 한국어 교육 및 한국 관련 교육을 제공하는 기관의 수는 35개다. 베트남
내 한국어 교육에 대한 관심이 증가하는 속도에 비해 한국 내 베트남어 및 베
트남학 전공 교육은 너무나도 부족한 것이 현실이다. 부산외국어대학교와 단
국대학교ㆍ청운대학교 컨소시엄이 교육부 국립국제교육원의 특수외국어사
업을 진행하며 교육기관, 일반 대중 등을 대상으로 다양한 활동을 실시하고
있지만 타 특수언어에 비해 베트남어에 대한 사회적 수요가 많고 국내 베트남
출신 다문화가정 및 이주민 등이 차지하는 비중을 고려해 볼 때 베트남어 및
베트남학에 대한 지원은 더욱 늘려야 할 필요성이 충분하다. 또한 베트남 사
회에 관한 이해를 심화하기 위한 연구 지원과 확대 그리고 사회문화 관련 콘
텐츠 제작 지원을 증진해야 한다. 이러한 과정 역시 한국인과 베트남인 간 협
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업을 장려하고 지원한다면 시너지 효과를 낼 수 있을 것이다. 베트남 내 한국
관련 전공학과는 급속히 증가하는 반면에 한국 내 베트남 관련 전공은 적은
수준이다. 이에 대한 지원 강화가 필요하지만 학령인구가 감소하면서 대학의
환경이 어려운 상황이다. 직접적 지원이 어렵다면 대학 간 혁신공유 모델 구
축을 지원하는 방안을 마련할 필요가 있다. 특히 상대적으로 수요가 높은
베트남학을 모델로 먼저 시도한 후 그 성과를 근거로 다른 동남아시아 언어
및 지역학으로 확대해 나가는 점진적 접근을 고려할 수 있다.
보건의료와 교육 및 인적자원개발 부문 그리고 4차 산업혁명의 직접적 영
향 분야와 스타트업 등 미래산업에 대한 협력도 중요하다. 앞서 정리하였듯
이 베트남의 산업발전 전략에 부합하는 정책을 추진해야 할 것이다. 한국어
와 한국 문화와 함께 환경과 기후변화 등 전 세계의 보편적 가치와 접목한 한
국-베트남 간 교류 협력의 방향성 정립도 중요하다고 판단된다.

그림 3-6. 하노이와 호찌민시 인구 추이(2019~34년)

자료: 빅카인즈, 온라인 자료(검색일: 2021. 10. 20).

베트남에서 가장 많은 인구가 거주하는 하노이와 호찌민시의 인구 구성을

126 • 한국-베트남 경제ㆍ사회 협력 30년, 지속가능한 미래 협력 방안 연구

살펴보면 2019년 기준으로는 0~39세 인구가 가장 높은 비중을 차지하고 있
지만 2034년이 되면 점차 이들 인구가 성장하여 40~79세 인구가 높은 비중
을 차지한다(그림 3-6 참고). 주요 소비 및 경제활동 세대로 베트남에서 주요
인구 분포를 차지하는 이들 세대를 위한 교류 활동을 추진해야 양국 간 지속
가능한 교류가 유지될 수 있다.
이들은 한류 문화를 체득하며 자란 세대의 다음 세대, 즉 2000년대 이후
태어난 세대에 해당한다. 한국 문화에 대한 동경은 1980년대 혹은 1990년대
세대에 못 미치며, 세계화 경험에 노출되면서 한국뿐만 아니라 미국과 유럽
의 문화에 대한 선호도 역시 높다. 이들의 정서를 이해하지 못하고 현재 관계
에만 매몰된다면 향후 이들이 경제활동의 주체가 되었을 때 한국과의 협력이
현재처럼 가능할지 미지수다. 이들의 관심을 끌 수 있는 대베트남 정책과 프
로그램이 마련되어야 할 것이다.
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제4장
한국-베트남 간 문화 분야
협력의 성과와 평가

1. 한국-베트남 간 문화 교류 현황
2. 한국-베트남 간 문화 교류에 대한
평가
3. 소결: 발전 방향과 협력 방안의 모색

한국과 베트남은 1992년 12월 국교를 수립한 이래 문화 분야에서도 협력
관계를 확대해 왔다. 문화 분야에서 양국의 교류는 단순히 한류에 의존한 교
류가 아니라 양 국민이 상호 이해를 심화하는 계기로 문화가 활용될 수 있도
록 하여야 할 것이다. 따라서 근본적인 문화의 접점을 확인할 필요가 있다. 이
장에서는 양국 간 협력을 확대하고 상호 이해를 심화하기 위하여 현재까지 양
국 간 문화 분야 협력의 현황을 살펴보고, 양국의 시각에서 그간의 성과를 평
가하여 향후 발전 방향과 협력 방안을 제시하고자 한다.
이 장에서는 양국의 문화 분야 교류에서 먼저 베트남 내 한류의 변화 추세
를 개관하고자 한다. 특히 2000년대 중반 이후 드라마 및 영화로부터 K-Pop
으로 한류 중점 분야의 변화 상황을 파악하고, 한류에 대한 베트남 내 인식과
평가를 종합하고자 한다. 또한 베트남 문화의 한국 내 소개 및 그에 대한 한국
인의 인식과 평가를 종합하고자 한다.
이어서 그간 문화 분야에서 양국 간 협력의 내용을 종합하고 이를 평가하
고자 한다. 여기에는 한국 영화 및 드라마의 베트남판 제작상 협력, 영화 및
드라마 공동 제작 및 한국 기업의 베트남 엔터테인먼트 분야에 대한 투자 등
을 포함한다. 베트남 측 문화 분야의 역량과 협력 수요를 토대로 우리 문화산
업의 대베트남 협력 수요를 결합함으로써 양국 간 문화 분야에서 진전된 협력
방안을 찾고자 한다.
이 장에서는 양국 간 문화 교류에 관한 문헌, 언론 보도, 블로그 및 조사자
료 등을 종합하여 문화 분야에서 양국 협력의 추세와 현황 및 인식을 파악하
고, 양국 전문가들의 의견을 청취하여 이를 토대로 문화 분야의 미래 협력 방
향을 제시하고자 한다.
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1. 한국-베트남 간 문화 교류 현황
가. 한국 문화의 베트남 내 유입과 유행
한국과 베트남이 1992년 12월에 수교한 후 30년간의 교류 중 문화 분야에
서 가장 획기적인 사건은 한류의 베트남 내 확산이다. 한류는 베트남에서
1990년대 말 시작되어 지금까지 유지되고 있다. 한류는 텔레비전(TV) 드라
마로 시작되었고 영화, 음악 등으로 확산되었다. 이와 더불어 화장품, 의상,
식품 등 한국 상품의 소비를 증가시켰다. 이에 따라 양국 문화 교류가 확대되
어 상호 이해를 심화하였다. 한편으로 기업인들은 ‘경제 한류’를 부르짖으며
한류 확산에 따른 경제적 이익을 추구하기도 하였다.

1) 영상 한류: TV 드라마, 영화
베트남에서 한류는 한국 TV 드라마의 방영으로 시작되었다. 베트남에서
1995년에 첫 한국 TV 드라마 <내 사랑 유미>가 베트남 국영 중앙방송 VTV1
로 방영되었다.79) <느낌>이 1996년에 하노이 TV에서 방영되었고, 1997년
에는 호찌민시 TV(HTV)에서 방영되었으며, 1998년에 중앙방송인 VTV에
서 재방영되었다. <금잔화>도 1996년에 HTV에서 방영되었다. 이어 1998년
에 <내 사랑 유미>, <아들과 딸>, <의가형제>가 HTV에서 방영되었다. 이렇
게 한국 TV 드라마가 1990년대 말에 베트남에서 방영되며 한류를 일으키기
시작하였다.80) 이외에도 <첫사랑>, <모델>, <별은 내 가슴에>, <예스터데
이>, <마지막 승부> 등도 베트남에서 한류 초기에 방영된 인기 있는 드라마였

79) 김영찬(2008), p. 13. <금잔화>가 1996년에 베트남에서 최초로 방영된 한국 TV 드라마라는 주장도
있다. 배양수(2006), p. 419.
80) 이한우(2002), pp. 94~95.
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다. 한국 TV 드라마의 방영은 2000년대 전반에 <모래시계>, <가을동화>,
<겨울연가>, <천국의 계단>, <풀하우스> 등을 방영하는 등 지속적으로 확대
되었다.81) 그러다가 2000년대 중반쯤 인터넷을 통하여 외국 드라마를 시청
하는 인구가 증가하고 베트남 수입업자들이 수입가격의 부담으로 한국 드라
마의 수입을 줄이면서 한국 드라마의 방영이 조금 주춤하기도 하였다.82)
그러나 2000년대 중반에 <대장금>, <주몽>, <유리구두>, <풀하우스> 등이
방영되면서 한류는 다시 확산되었다. 특히 2004년에 방영된 <대장금>은 베
트남 내 한류를 굳건히 뿌리내리게 하는 데 중요하게 기여하였다. 한국 고전
을 배경으로 한 드라마는 <주몽>, <허준>, <동이>, <해를 품은 달>, <성균관
스캔들> 등이 이어갔다. 이후에도 <꽃보다 남자>, <에덴의 동쪽>, <거침 없이
하이킥> 등 한국 TV 드라마는 베트남에서 지속적으로 방영되었다.
해외로부터 수입한 영상물이 많아짐에 따라 베트남 정부는 2010년부터 자
국 문화산업을 보호하기 위해 베트남 전체 프로그램 방송시간의 최소 30%,
황금시간대(20~22시)에는 반드시 자국 프로그램을 방영하도록 규정하였
다.83) 이러한 규제에도 불구하고 2010년대에도 <지붕 뚫고 하이킥>, <소문
난 칠공주>, <커피 프린스 1호점>, <시티 헌터>, <마이 프린세스> 등 한국 TV
드라마는 베트남 내에서 꾸준히 방영되었다.84) <별에서 온 그대>도 인터넷에
유포되어 베트남 시청자들 사이에서 인기를 끈 드라마였다. 이후에도 <태양
의 후예> 등이 2016년에 방영되며 많은 인기를 끌었다. <태양의 후예>처럼
베트남에서 방영되면서 논란이 있던 드라마도 있었지만, 한국 TV 드라마는
베트남 시청자들에게 대체로 잘 받아들여졌다. 최근에는 <스카이 캐슬>, <부
부의 세계> 등 TV 드라마도 방영된 직후 베트남 시청자들이 인터넷 사이트를
이용하여 보기도 한다.
81) 이한우, 레티화이프엉(2013), pp. 24~25.
82) 「베트남 안방에서 한국 드라마가 사라진다」(2015. 8. 6), 온라인 기사(검색일: 2021. 12. 2).
83) 홍석균(2013), p. 44.
84) 이한우, 레티화이프엉(2013), pp. 26~27.
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최근 한국국제문화교류진흥원이 조사한 자료에 따르면, 2020년과 2021
년에 베트남인이 선호한 한국 드라마는 <태양의 후예>, <호텔 델루나>, <지붕
뚫고 하이킥>, <황후의 품격>, <스카이 캐슬>, <꽃보다 남자> 등이었다. 여기
에 <지붕 뚫고 하이킥>, <꽃보다 남자> 등 베트남에서 비교적 오래전에 첫 방
영된 드라마들이 포함되어 있다.85) 이것은 베트남인이 과거 방영된 드라마들
을 케이블 TV의 재방영으로 다시 보며 옛날의 인기를 되살렸기 때문이다.
<대장금>이 2004년에 첫 방영된 후 2010년대에 케이블 TV를 통해 여러 차
례 재방영된 것으로 미루어 짐작해 볼 수 있다. 이처럼 한국의 TV 드라마는
베트남에서 여전히 높은 인기를 얻고 있다. 그간 베트남에서 TV 드라마를 중
심으로 한 한류의 부침이 있었지만, 현재까지 TV 드라마가 베트남 한류의 기
반을 이루고 있다고 할 수 있다.
베트남에서 상영된 한국 영화로는 1999년에 <편지>, <연풍연가> 등이 있
으며, 2001년에 상영된 영화 <찜>이 많은 인기를 끌었다. 이후 <엽기적인 그
녀>, <클래식>, <왕의 남자> 등이 인기리에 상영되었다. 2010년대에는 <건축
학개론> 등이 인기를 끌었다.86) 이후에도 <시라노, 연애조작단>, <음치 클리
닉>, <자칼이 온다>, <7번방의 선물> 등 많은 한국 영화가 베트남에서 상영되
었다.87) 2019년과 2020년에 베트남인이 선호한 한국 영화는 <기생충>, <부
산행>, <반도> 등이었다.88)

2) 음악 한류: K-Pop
2000년대 중반을 지나며 한류의 중심은 한국 대중음악(K-Pop)으로 옮겨
85) 한국국제문화교류진흥원의 조사에 따르면, 2020년 베트남인들이 선호하는 한국 TV 드라마는 <사랑
의 불시착>, <이태원 클라쓰>, <태양의 후예> 순이었으며(한국국제문화교류진흥원 2021, p. 122),
2019년에는 <태양의 후예>, <호텔 델루나>, <지붕 뚫고 하이킥> 순이었다. 한국국제문화교류진흥원
(2020), p. 84.
86) 한국국제교류재단(2012), p. 42.
87) 한국국제교류재단(2020), p. 130.
88) 한국국제문화교류진흥원(2021), p. 122.
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간 듯하다. 최근에는 K-Pop 열기가 TV 드라마의 인기를 넘어섰다고 판단된
다. 한국국제문화교류진흥원의 2020년 조사에서, 베트남인은 ‘한국’이라고
하면 떠오르는 이미지로 K-Pop(15%), 한국음식(12.4%), 드라마(9.8%), 화
장품(8.6%), 한류스타(7.8%)라고 응답하였다.89) 이는 2019년 조사에서
K-Pop(17.2%), 한국음식(15%), 드라마(13%), 화장품(9.2%), 한류스타(8.2%)
라는 응답과 약간 차이를 보였지만 유사한 추세였다.90)
한류 이전에 베트남 젊은이들은 구창모의 ‘희나리’를 베트남어 가사로 번
안하여 노래방에서 부르곤 하였으나, 한류가 퍼지며 TV 드라마 <별은 내 가
슴에>에서 안재욱이 부른 ‘Forever’나 <겨울연가> 주제곡 등 영화나 드라마
삽입곡(nhac phim)을 베트남어로 번안하여 부르곤 하였다. 또한 외국 대중
음악으로는 리차드 막스의 ‘Right here waiting’ 등 서구의 고전 팝송이 젊
은이들 사이에서 부분적으로 유행하였다. 일본의 대중음악 J-pop은 이제까
지 베트남에서 유행하지 않았다. 베트남 내 외국 대중음악의 조류는 기존의
서구 팝송을 K-Pop이 대체한 것이었다. K-Pop이 베트남에 퍼지기 시작한
것은 1990년대 말이었고, 2000년대 중반 이후부터 K-Pop에 대한 관심이
부쩍 증가하였다. H.O.T.에 이어 강타가 인기를 얻었고, 베이비복스, 원더걸
스, 동방신기, 슈퍼주니어, 빅뱅, 소녀시대, 2NE1 등이 많은 인기를 얻었다.
비(Rain)는 가수 겸 배우로서 인기를 얻었다. 2008년에 원더걸스가 베트남
의 ‘Hot 10 at 10’ 차트에서 K-Pop으로는 최초로 1위를 차지하였다. 젊은
이들은 원더걸스의 ‘Tell me’, ‘Nobody’를 따라 부르고, 비의 노래에 환호하
며, 동방신기, 슈퍼주니어의 노래에 심취하였다. 이제 한국 가수들의 노래는
학교 개강식, 생일파티, 축제 등에서 들을 수 있는 친근한 음악이 되었다.91)
2010년 전후에 K-Pop은 베트남 내 한류의 주요 부문으로 자리 잡았다.
89) 한국국제문화교류진흥원(2021), p. 58.
90) 한국국제문화교류진흥원(2020), p. 41.
91) 이한우, 레티화이프엉(2013), pp. 10~11, p. 29.
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베트남의 K-Pop 웹사이트는 2010년경 20여 개로 회원이 30만 명 내지 50
만 명 있었다. K-Pop 팬들은 팬클럽을 조직해 활동하고 있었는데, 2PM의
팬클럽 ‘2pmhottest’, 빅뱅(Bing Bang)의 팬클럽 ‘Big Bang FC’ 등이 있
었다. 이제 K-Pop은 베트남 내에서 과거에 비해 훨씬 친근한 대중문화가 되
었다. 당시 베트남 내 인기가수 순위를 보면, 한국 가수들이 상위를 차지해 그
인기를 가늠해 볼 수 있다. 2011년 7월 ‘채널14’(kenh14)는 웹사이트에서
13~25세 젊은이들이 참여하여 BFF(Best Fan Forever Award, Biggest
Fanclub Forever Award) 콘테스트를 통해 가장 좋아하는 가수 및 아이돌
을 선정했는데, 동방신기, 슈퍼주니어, 빅뱅, JYJ 등 한국 아이돌 가수들이 상
위를 차지하였다.92) 2000년대 말에는 한국 가수들의 노래를 모방하여 부르
는 커버송(cover song)과 커버댄스(cover dance)가 유행하기 시작했다고
한다. 2010년대에 들어서는 팬클럽이 거대해지고 체계화되어 팬덤 문화가
형성되었다. 현재 베트남에는 팬클럽이 약 800개 있는데, 그중 절반 정도가
K-Pop 팬클럽이라고 한다. 방탄소년단(BTS) 팬클럽 ‘BTS Army Viet
Nam’, 블랙핑크 팬클럽 ‘Blackpink-Blink’ 등을 비롯해 많은 팬클럽이 페
이스북에 팬 페이지를 열어 교류하고 있다.93) 이제 베트남에서 K-Pop 스타
중 대세는 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크다. 한국국제문화교류진흥원의 조사
에 따르면, 2020년 베트남인이 선호하는 K-Pop 스타는 BTS(21.8%), 블랙
핑크(17.1%), 빅뱅(11.1%), 소녀시대(8.1%), 아이유(2.3%) 순이었다.94) 이
는 2019년 조사에서 BTS(21%), 빅뱅(10.2%), 블랙핑크(9.4%), 소녀시대
(5.4%), 티아라(5.4%) 순이었던 것에서 빅뱅과 블랙핑크의 순위가 바뀐 것이
다.95) 이제 BTS, 블랙핑크 등 한국 유명 아이돌 그룹의 앨범은 발매되자마자
92) 위의 자료, pp. 30~31.
93) 김태언(2021. 11. 13), ｢[K-Pop은 내 인생을 어떻게 바꿨나?] ⑨“BTS 때문에 직장도 혼다 대신 LG
선택했죠”｣, 온라인 기사(검색일: 2021. 12. 2).
94) 한국국제문화교류진흥원(2021), p. 129.
95) 한국국제문화교류진흥원(2020), p. 90.
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베트남 사회관계망서비스(SNS)를 통해 소식이 퍼지면서 베트남 음악 차트 1
위를 석권한다고 한다. 이처럼 문화적으로는 이제 한국과 베트남이 거의 동
시간대에 있게 되었다.96) 스포티파이(Spotify)에 따르면 2021년 말 베트남
에서 가장 많이 스트림된 대중음악은 한국의 BTS, 베트남의 선뚱이 부른 가
요였다.97) 그리고 베트남인 래퍼 댄버우(Đen Vâu), 저스틴 비버, 테일러 스
위프트의 가요가 그 뒤를 이었다.
한편 베트남에서 K-Pop 인기는 한국-베트남 가정에서 태어나 베트남에
서 활약하는 가수 하리원(Hari Won)의 인기로 이어지기도 하였다.98)

3) 한국 문학의 번역 출판
Kim(2017)에 따르면 한국 문학의 베트남어 번역 및 출판은 1951년 『해방
의 길에서』(Trên đường giải phóng, Tân Việt 출판)라는 작품으로 시작되었
다. 이는 한국계 미국인 작가 강용흘의 원작인 『초당』(The Grass Roof)과 프
랑스어 번역본을 비교하여 르엉–장 팜 쫑 년(Lương–Giang Phạm Trọng
Nhân)이 번역한 작품이다. 그 이후부터 양국이 공식적으로 수교한 1992년까
지 한국 작가들이 직접 창작하거나 민담을 개작한 문학 작품들이 한국어로부터
또는 영어, 러시아어, 프랑스어 등 다른 언어를 거쳐 10여 편 정도 베트남어로
번역되었다.

하민타잉(Hà Minh Thành 2021)에 따르면, 1992~2020년간 한국 문학
작품 124권이 베트남어로 번역되었다고 한다. 양국 수교 직후부터 2010년
이전까지 대체로 한국 고전문학이나 근대문학 작품이 베트남어로 번역 출판

96) 김태언(2021. 10. 17), 「[K-Pop은 내 인생을 어떻게 바꿨나?] ⑦ 한류, 베트남의 보편가치로 우뚝 서
다」, 온라인 기사(검색일: 2021. 12. 2).
97) Nguyen Long(2021. 12. 5), “BTS, Son Tung M-TP most streamed artists in Vietnam:
Spotify,” 온라인 자료(검색일: 2021. 12. 10).
98) 김태언(2021. 10. 30), 「[K-Pop은 내 인생을 어떻게 바꿨나?] ⑧하리원 “코로나 이후 베트남 음악의
뉴 트렌드는 케이팝”」, 온라인 기사(검색일: 2021. 12. 2).

136 • 한국-베트남 경제ㆍ사회 협력 30년, 지속가능한 미래 협력 방안 연구

되었다. 고전문학으로는 『춘향전』, 『심청전』, 『민담집』, 『금오신화』, 『구운
몽』, 『홍길동전』 등이 출판되었고, 근대문학으로는 현진건의 『운수 좋은 날』,
염상섭의 『삼대』, 『만세전』, 심훈의 『상록수』, 이효석의 『메밀꽃 필 무렵』 등
이 출판되었다. 또한 김소월의 『진달래꽃』, 한용운의 『님의 침묵』, 김영랑의
『모란이 피기까지는』 등의 시집도 출판되었다. 최근에는 한국 고전 사서인
『삼국유사』, 『삼국사기』의 베트남어본 출판도 이루어졌다.

현대 문학작품으로는 방현석의 『랍스터를 먹는 시간』, 오정희의 『저녁의
게임』 등이 2005년에 출판되었다. 그러다가 2010년에 김영하의 『퀴즈쇼』,
한강의 『채식주의자』가 출판되었고, 이후 김영하의 『나는 나를 파괴할 권리
가 있다』, 『무슨 일이 일어났는지는 아무도』, 신경숙의 『엄마를 부탁해』, 『어
디선가 나를 찾는 전화벨이 울리고』, 박완서의 『그 많던 싱아는 누가 다 먹었
을까』, 공지영의 『우리들의 행복한 시간』, 『고등어』 등 현대 한국 작가들의 소
설이 여러 편 출판되었다. 이어서 여러 한국 작가의 소설이 다양하게 베트남
어로 출판되었으며, 그 현황은 [부표 4-1] ‘한국 문학의 베트남어 출판
(1992~2021)’에 기재한 바와 같다.
한국 아동문학 및 청소년문학의 베트남어본 출판도 활발히 이루어졌는데,
한국과 베트남 양국에서 출판되었다. 한국 내에서 출판된 한국 아동문학의
베트남어본은 그 수가 너무 많아 모두 기재할 수 없으나, 대부분 결혼이주로
꾸린 다문화가정의 자녀들을 위한 것들이다. 베트남 내에서 출판된 한국 아
동문학은 한국 내에서 잘 알려진 작품들이며, 몇 권은 베트남에서 큰 인기를
끌었다. 예컨대 권정생의 『몽실 언니』(Mong Sil)가 2007년에 출판되었고,
황선미의 『마당을 나온 암탉』(Cô gà mái xổng chuồng)이 2013년에 출판
되었다. 이와 함께 김려령의 『우아한 거짓말』, 김중미의 『모두 깜언』, 구병모
의 『위저드 베이커리』 등 한국의 청소년문학도 베트남어로 출판되었다.
이러한 한국 문학작품의 베트남 내 출판이 증가한 것은 한국과 베트남의
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관계가 밀접해지면서 베트남인의 한국에 대한 관심이 많아졌기 때문이다. 한
국 문학의 베트남어 출판이 그간 한국문학번역원의 지원으로 이루어지기도
하였으나, 2010년 이후에는 베트남 내 출판사들이 자체적으로 한국 문학작
품을 선정하여 번역 출판하는 사례가 늘고 있다. 여기에 더하여, 한국에서 유
학한 베트남인 학생들이 증가하면서 한국어에 능숙한 인력이 많이 배출된 것
도 한국 문학의 베트남어 출판을 촉진하였다.
한편으로는 베트남 내 출판된 한국 문학작품이 한국어를 전공하는 학생들
에게는 비교적 많이 알려졌지만 아직 일반인들에게까지 널리 확산되지는 않
았다. 예컨대 한국에서 인기 있는 어느 작가의 책이 베트남어본으로 출간되
면서 출판사가 저자를 초청하여 호찌민시 서점 거리에서 북토크를 열었는데
많은 사람이 참석하지 않았으며, 하노이 인문사회과학대학에서 연 교류회에
도 주로 한국학 전공 학생들이 참여하였다고 한다. 한편 한국 문학 독후감 대
회에도 한국학 전공 학생들이 주로 참여하고 있다. 한강의 『채식주의자』는
2011년에 베트남어로 출판되었으나 2016년에 세계적인 맨부커상을 수상할
때까지도 베트남 내에서 반향을 일으키지 못했다. 베트남의 한 언론은 한국
문학이 베트남 내에서 일반인들 사이에 유행하지 않는 이유를 이렇게 분석하
였다.99) 첫째, 한류로 한국의 드라마, 영화, 음악, 패션 등이 1990년대 말부
터 유행했지만, 한국 문학은 상대적으로 늦게 소개되었고, 그 내용도 한국 사
회의 가혹한 현실을 반영하는 경우가 많아 베트남인에게 큰 흥미를 주지 못한
다. 둘째, 베트남어 번역이 아직 문학적ㆍ예술적 의미를 잘 전달하지 못한다.
셋째, 중국이나 일본의 문학이 베트남에 오래전부터 소개되어 많이 알려져
있기에 한국 문학이 이를 넘어서지 못하고 있다. 이런 상황을 보면, 한국인은
한국 문학을 베트남에 널리 알리는 데 더 노력하여야 할 것이다.
베트남 내에서 한국 문학작품의 번역이 상대적으로 활발한 반면, 한국을
99) Báo quốc tế(2017. 1. 11), 온라인 자료(검색일: 2021. 11. 15).
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소재로 한 베트남인 작가들의 문학작품은 거의 보이지 않는다. 한편 한국 문
학의 베트남 내 출판이 확대되며, 베트남과 한국 양국 작가들이 베트남에서
서로 만나 교류하는 기회도 만들어졌다. 예컨대 2014년 응우옌응옥뜨(Nguyễn
Ngọc Tư)와 김영하(Kim Young-Ha)의 만남, 2015년 호아인타이(Hồ Anh
Thái)와 정유정(Jeong You-Jeong)의 만남, 2016년 보지에우타인(Võ
Diệu Thanh)과 황선미(Hwang Sun-Mi)의 만남, 2018년 은희경과 도띠엔
투이(Đỗ Tiến Thụy)의 만남이 그 사례들이다.100)

4) 베트남에서의 한국음식 문화
하노이의 경우, 2000년대 초반에 대우호텔 일대(하노이 바딘구 리에우자
이 거리)에 집중되어 있던 한국음식점의 수는 손꼽힐 정도에 불과했다. 2022
년까지 한국음식점이 우후죽순으로 급증하였는데, 특히 낌마(Kim Mã), 호
앙응언(Hoàng Ngân), 쭝호아(Trung Hoà), 년찐(Nhân Chính), 랜드마크
72 타워 등 한인이 많이 거주하고 있어 ‘한인타운’이라 불리는 지역에 많이
생겼다. 베트남에서 독자 수를 가장 많이 보유한 신문인 『뚜오이째(Tuoi
Tre)』는 “베트남 사람들은 한국 영화보다 한국음식을 더 좋아한다”라는 기사
에서 베트남 현지에 본사를 둔 시장조사회사 Q&Me의 설문조사 결과를 인용
한 바 있다.101) 베트남 성인 917명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과에 따
르면, “‘한국’이라고 하면 가장 먼저 떠오르는 것이 무엇이냐”는 질문에 대한
응답은 한국음식(42%), K-pop(21%), 한국 드라마(11%) 순이었다. 구체적
으로 한국음식에 대한 평가로 ‘매우 긍정적이다’는 응답이 32%, ‘긍정적이
다’는 응답이 68%였다. 그중 김치(58%)가 가장 좋아하는 음식이었고, 김밥
(21%)과 떡볶이(13%)가 그 뒤를 이었다.
100) Trần Xuân Tiến(2017), 온라인 자료(검색일: 2021. 11. 1); Lê Duyên(2018), 온라인 자료(검색
일: 2021. 12. 2).
101) Bao Duy(2019), 온라인 자료(검색일: 2021. 12. 2).
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한국음식은 <대장금>(2004), <내 이름은 김삼순>(2005), <제빵왕 김탁구>
(2010), <발효가족>(2011), <신들의 만찬>(2012), <식신食神>(2013), <응답
하라 1988>(2015), <기름진 멜로>(2018) 등과 같은 한국음식 세계를 묘사한
한국 드라마를 통해 베트남 사람들에게 가장 먼저 다가갔다. 이 TV 드라마들
은 모두 한국음식을 소재로 인기를 끈 드라마들이다. 이 드라마들을 한 번 본
사람이라면 ‘김치 나라’의 풍부하고 매력적인 음식 문화를 잊을 수 없을 것
이다.
한국 드라마와 함께 한국인이 운영하는 음식점이나 베트남 사람이 운영하
는 한국음식점들에서 고급 요리부터 저렴한 요리까지 제공하여, 부자부터 학
생, 노동자 등 저소득층까지 베트남 사람들에게 한국음식을 직접 맛볼 수 있
는 소망을 실현시켰다. 정확한 통계는 없으나 고기집(Gogi House), 본가
(Bornga) 식당, 더 커피 하우스(The Coffee House), 뚜레쥬르(Tous Les
Jours) 등의 체인점을 대도시의 많은 고급 아파트 단지에서 쉽게 찾아볼 수 있
다. 그 외에 하노이에서는 호앙응언(Hoàng Ngan), 도꽝(Đạo Quang)이나
응우옌티텁(Nguyễn Thị Thập) 거리 인근에 한국식 분식점들이 즐비하다.
2021년 9월 초, 하노이 지역 성인 262명을 대상으로 한국 드라마가 한국
음식에 대한 인식에 미치는 영향을 저자들이 설문을 통해 직접 조사한 결과에
따르면,102) 영화에서 가장 많이 본 음식은 김치(92.7%), 미역국(88.9%), 매운
떡볶이(89.7%), 짜장면(90.1%), 고기구이/삼겹살(85.5%), 비빔밥(86.3%), 김
밥(83.2%), 어묵(76%), 치킨(81.3%) 등으로 나타났다. 응답 결과상 음식들
간에 서로 큰 차이는 없다. 그중 한국 드라마에서 김치는 ‘가장 많이 나오는
음식,’ 어묵은 ‘가장 적게 나오는 음식’이지만 모두 한국의 전통 음식이며, 한
국 드라마에 자주 등장하여 베트남 시청자들에게 깊은 인상을 주었음을 엿볼
수 있다. 한국음식의 맛에 대해 베트남 시청자들은 매운맛(66.7%), 신맛
102) 베트남 저자들이 2021년 9월 초에 하노이 지역 성인 262명을 대상으로 설문조사를 실시하였다.
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(22.2%), 단맛(11.1%) 등의 특징에 깊은 인상을 받았다고 응답하였다. 설문
조사에 응한 사람들 중 한국 식탁의 다양한 요리에 사용되는 접시들의 종류에
대해 70%가 정확히 말할 수 있는 것으로 보아 드라마 속 식탁 위의 접시 배열
에 대해서도 주의 깊게 관찰한 것을 알 수 있다. 음식 철학에 대해서는 응답자
의 60%가 ‘한식은 음양의 철학, 요리들의 색과 맛의 조화를 중시한다’고 답했
고, 40%는 ‘음식의 형식을 중시한다’고 답했다.
앞의 설문에서 “드라마에 나오는 한국음식에 대해 얼마나 관심이 있느냐”
는 질문에 ‘매우 좋다’는 응답이 78.6%, ‘보통이다’는 응답이 20.2%였고, ‘싫
다’는 응답은 1.1%(3명)에 불과했다. 그리고 “드라마에서 어떤 한국음식을
가장 좋아하냐”는 질문에 응답자의 과반수는 위의 Q&Me 설문조사의 결과
와 매우 흡사하게 김치(66%)라고 답했고, 치킨을 좋아한다는 응답이 5.7%,
고기구이ㆍ삼겹살을 좋아한다는 응답이 5%로 나왔으며, 그 밖에 매운 떡볶
이, 어묵, 비빔밥, 냉면 등의 음식들이 낮은 비율로 나왔다. 다음으로 “그 음
식을 좋아하는 이유”라는 질문에 ‘영양가’라는 응답이 63%로 가장 많았고,
‘입맛에 맞는 맛’(27.5%), ‘예쁜 형식’(9.9%) 등이 그 다음 순이었으며, 나머
지로 음식의 역사와 기타 의견들이었다. “드라마를 통해 홍보된 한국음식에
대한 인상이 어떠냐”는 질문에 대한 응답으로는 ‘음식 배열’이 85.5%로 가장
높았고, ‘느끼하지 않은 음식’이 67.2%로 가장 적었다.
조사 결과에 따르면 한국 드라마는 드라마에 자주 등장하는 음식부터, 요
리들의 주된 맛, 음식 꾸미는 법, 식탁 차리는 법, 한국인의 식사 예절까지 한
국음식 문화의 특징을 비교적 충분히 보여주는 것으로 나타났다. 한국음식은
드라마를 통해 다양하고 풍부하며 리얼하게 표현되어 시청자를 매료시킨다.
드라마를 통해 간접적으로 경험한 음식문화를 베트남 현지 한국 식당들이 직
접적으로 맛볼 수 있게 하여 베트남 내 한국음식의 수용도를 높임으로써, 한국
음식은 양국 간의 문화 교류를 논의할 때 빼놓을 수 없는 부분이 되었다.
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나. 베트남 문화의 한국 내 소개
1) 드라마, 영화와 음악
베트남의 TV 드라마는 한국에 거의 소개되지 않았다. 베트남의 제작자들
이 한국인이 선호할 만한 소재를 담아 수준 높은 기법으로 제작하지 못하기
때문이다. 예컨대 베트남 TV 드라마 <오늘도 청춘>(Forever Young)이 한국
의 케이블 TV에서 방영되었으나 시청자들로부터 큰 관심을 끌지는 못하였다.
베트남 감독들이 제작한 영화는 한국에서 개최되는 영화제에 꾸준히 출품
되고 있다. 베트남 영화가 부산국제영화제에 매년 출품되고 있으며, 전주국
제영화제에는 가끔 출품되고 있다. 부산국제영화제에 출품된 베트남 영화는
[부표 4-2] ‘부산국제영화제 출품 베트남 영화’에 기재한 바와 같다. 초기에
는 베트남으로부터 당녓민(Đặng Nhật Minh) 감독, 레호앙(Lê Hoàng) 감
독 등이 참가하였고, 해외에서는 베트남계 프랑스인 쩐아인훙(Trần Anh
Hùng) 감독, 토니 부이(Tony BUI) 감독 등이 참가하였다. 베트남 국내외에
잘 알려진 당녓민 감독은 <향수>, <10월이 오면>, <전장 속의 일기> 등을 출
품하였다. 해외에서 활동하는 베트남 출신 감독 중에서는 토니 부이 감독이
<쓰리 시즌>, 쩐아인훙 감독이 <여름의 수직선에서>, 함 쩐(Ham TRAN) 감
독이 <절망으로부터의 귀환> 등을 출품하였다. 2010년대 이래 여러 베트남
인 감독이 영화제에 참가하여 다양한 베트남 영화를 한국인에게 선보였다.
이 가운데 2006년 제11회 영화제에서 후인르우(Huỳnh Lưu) 감독이 <하얀
아오자이>(Áo lụa Hà Đông, The White Silk Dress)로 KNN관객상을 수
상하였고, 2019년 제24회 영화제에서는 쩐타인후이(Trần Thanh Huy) 감
독이 <롬>(Ròm)으로 뉴커런츠상을 수상하였다.
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2) 역사 유물 및 예술 작품 전시
양국 정부는 그간 상대국 문화를 소개하려고 노력해 왔다. 양국이 협력하
여 개최한 문화행사의 예를 들면 다음과 같다. 2002년 한국과 베트남의 정부
가 ‘한-베트남 수교 10주년 기념 베트남 문화주간 행사’를 서울에서 개최하
였다.103) 2005년에는 양국 정부가 ‘베트남 문화주간’을 개최하기도 하였
다.104) 2007년에 한국국제교류재단과 베트남 주재 한국문화원이 한ㆍ베 수
교 15주년 기념 미술교류전 ‘굿모닝 베트남, 굿모닝 코리아’를 공동 주최하였
다. 2014년 외교부는 한-ASEAN 특별정상회의(12월), 한-ASEAN 대화관계
수립 25주년 및 2014년 한-메콩 교류의 해를 기념하여 베트남 호찌민시와
하노이에서 국악 관현악 및 전통무용 공연을 개최하였다.105)
베트남 역사 유물의 한국 전시도 이어졌다. 2007년 국립중앙박물관은 베
트남 역사박물관과 협력하여 <베트남 삶과 문화>라는 주제로 국립중앙박물
관에서 전시회를 개최하였다.106) 2014년에는 국립중앙박물관이 <베트남 고
대문명전: 붉은 강의 새벽>을 주제로 하여 특별전을 마련하였다.107) 2010년
에 부산시와 호찌민시는 두 도시 간 자매 결연 15주년 기념으로 부산박물관
에서 <베트남 홍강에서 메콩강까지>라는 주제의 전시회를 열었다.108) 이외
에도 2013년 국립민속박물관이 <베트남 혼례문화> 전시회,109) 한국국제교
류재단이 2007년과 2017년 양국 수교 15주년 및 25주년을 기념하여 미술
교류 전시회 등을 개최하였다.110) 이외에도 한국에서 베트남 문화 축제가 계
103) 외교부(2002. 12. 4), 「한ㆍ베트남 수교 10주년 기념 베트남문화주간 행사 개최」, 온라인 보도자료
(검색일: 2021. 10. 8).
104) 외교부(2005. 9. 5), 「한국 및 베트남정부 “2005 베트남 문화 주간” 공동 개최」, 온라인 보도자료(검
색일: 2021. 10. 8)
105) 외교부(2014. 7. 2), 「외교부, 지자체와 함께 베트남에서 국악전통예술공연 개최 예정」, 온라인 보도
자료(검색일: 2021. 12. 15).
106) 국립중앙박물관, ‘베트남, 삶과 문화’, 온라인 자료(검색일: 2021. 7. 3).
107) 국립중앙박물관, ‘베트남 고대 문명전: 붉은 강의 새벽’, 온라인 자료(검색일: 2021. 8. 9).
108) 「부산박물관 ‘베트남, 홍강에서 메콩강까지’ 특별전」(2010. 9. 1), 온라인 기사(검색일: 2021. 8. 9).
109) 「국립민속박물관, 베트남 혼례에 관한 모든 것 ‘베트남 혼례문화’ 민족지에 담아」(2013. 6. 10), 온라
인 기사(검색일: 2021. 8. 9).
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속 열리고 있으며, 양국 간 교류가 계속되고 있다. 예컨대 2019년에 하노이
에서 한국과 베트남 아티스트 80여 명이 참석한 가운데 <한-베 문화교류 페
스티벌>이 열렸다.111)

3) 베트남 문학의 번역 출판
1992년 한국과 베트남이 수교하기 이전에 한국에서 출판된 베트남 문학은
많지 않았다. 1980년에 『베트남 민화집』이 어린이 독서용으로 출판되었다.
응우옌반봉(Nguyễn Văn Bổng, 1921~2001)의 『흰옷』(Áo trắng)이 1986
년에 『사이공의 흰옷』이라는 제목으로 출판되었고, 쩐딘번(Trần Đình Vân,
필명 타이주이 Thái Duy, 1926~)이 혁명가 응우옌반쪼이(Nguyễn Văn
Trỗi)의 삶을 그린 『그처럼 살다』(Sống như Anh)가 1988년에 『불멸의 불꽃
으로 살아』라는 제목으로 출판되었다. 이 두 책은 모두 베트남어본을 번역한
것이 아니라, 타국어로 번역된 판본을 저본(底本)으로 한 것이었다. 이후 응우
옌반봉의 책은 베트남어본을 저본으로 삼아 번역하여 2006년에 『하얀 아오
자이』라는 제목으로 출판되었다.
양국 수교 이후 1990년대에 한국에서 출판된 베트남 문학작품은 즈엉투흐
엉(Dương Thu Hương)의 『제목을 붙이지 못한 소설』, 바오닌(Bảo Ninh)의
『전쟁의 슬픔』이었다. 이 두 소설의 한국어본은 베트남어본을 번역한 것이 아

니었다. 즈엉투흐엉은 세계적으로 잘 알려진 작가지만, 『제목을 붙이지 못한
소설』 이외 작품은 한국에 소개되지 않았다.
한국에서 베트남 문학의 번역 출판은 2000년대 들어서면서 본격화되었다.
2000년대 중반까지 『정부음곡』, 『취교전』, 판보이쩌우의 『월남망국사』 등 베
트남의 고전이 한글로 번역 출판되었다. 2000년대 후반부터 베트남 작가들
110) 한국국제교류재단, ‘한베수교 15주년 기념 미술교류전’, 온라인 자료(검색일: 2021. 8. 9); 한국국제
교류재단, ‘한·베 수교 25주년 기념 KF 기획전 <정글의 소금> 개막’, 온라인 자료(검색일: 2021. 8. 9).
111) 「‘2019 한-베트남 문화교류축제’, 하노이서 열려」(2019. 7. 1), 온라인 기사(검색일: 2021. 8. 9).
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의 소설이 다수 한글로 번역되었다. 바오닌의 『전쟁의 슬픔』이 베트남어본을
저본으로 하여 새로 번역 출판되었고, 응우옌옥뜨의 『끝없는 벌판』, 호아인타
이의 『섬 위의 여자』, 당투이쩜(Đặng Thùy Trâm)의 전장 일기인 『지난밤 나
는 평화를 꿈꾸었네』 등이 출판되었다. 호앙밍뜨엉(Hoàng Minh Tường)의
『성신(聖神)의 시대』(Thời của thánh thần)가 2015년에 『시인, 강을 건너

다』라는 제목으로 출판되었다. 양국 수교 이후 한국에서 출판된 베트남 문학
작품들은 [부표 4-3] ‘베트남 문학의 한국어 출판(1992~2021)’에 기재한 바
와 같다. 대체로 보면, 한국에서 베트남 문학의 한국어 출판은 비교적 활발히
이루어지지 못하였다. 이는 한국인 독자들 사이에서 베트남 문학에 대한 관
심이 아직 폭넓게 확산되지 않았기 때문이다.
한편으로는 한국의 작가들 사이에서 베트남 현대문학에 대한 관심이 높아
졌는데, 1995년에 김남일, 방현석 등 한국인 작가 몇 명이 ‘베트남을 이해하
려는 젊은 작가들의 모임’을 결성하였다. 이 ‘모임’의 작가들은 반레(Văn
Lê), 휴틴(Hữu Thỉnh), 바오닌 등 베트남인 작가들과 교류하였다. 이 ‘모임’
은 이후 민족문학작가회의, 한국작가회의로 확대 발전하였고, ‘2007 아시아ㆍ
아프리카 문학 페스티벌’을 개최하면서 아시아 단위로 협력을 확대할 수 있
는 전망을 제시하였다.112) 베트남 작가 호앙밍뜨엉도 2016년 한국을 방문하
여 한국인 독자들과 교류하였다. 작가들 간 교류의 다른 사례로 한국 대구시
예술문화단체총연합회와 베트남 호찌민시 문학예술협회가 공동으로 『마음나
무』(Cây tâm hồn) 시집을 발간한 일도 있다.113)
한편 베트남 출신 해외 거주자들의 문학이 한국에서 번역 출판되고 있다.
이 작가들 중에는 난민도 있고, 다른 이유로 이주한 사람도 있어 통칭 ‘비엣끼
112) 김남일(2008).
113) 김동석(2019. 10. 16), 「대구예총-호찌민문협 공동시집 ‘마음나무’ 발간 우의 다져」, 온라인 기사(검
색일: 2021. 12. 22); 김태진(2021. 12. 9), 「대구예총, ‘마음나무2’ 발간」, 온라인 기사(검색일:
2021. 12. 22); Trầm Hương(2019. 10. 22), ““Cây tâm hồn” nở hoa ở Daegu,” 온라인 기사(검
색일: 2021. 12. 22).
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에우(Việt kiều, 越僑) 문학’이라고 할 만하다. 예컨대 남레(Nam Le)의 『보
트』(Boat 2009), 앤드류 팜(Andrew Pham)의 수필 『메기와 만다라』(Catfish
and Mandala 2009)가 한국어로 번역 출간되었다. 최근 비엣 타인 응우옌
(Viet Thanh Nguyen)의 소설 『동조자』(Sympathizer 2018), 그리고 그의
수필집 『아무것도 사라지지 않는다』(Nothing ever dies 2019)도 출간되었
다. 킴 투이(Kim Thuy)의 소설 『루』(Ru), 『만』(Man)이 2019년에 번역 출간
되었다.
베트남의 아동문학도 한국어로 번역 출판되고 있다. 이는 당초 베트남인
여성이 한국인 남성과 결혼하여 다문화가정을 이루는 경우가 증가하자 그 자
녀들의 교육을 위한 용도로 만들어졌다. 그 수가 너무 많아 모두 기재할 수는
없으나 거기에는 베트남 아동문학에서 매우 유명한 작품들도 포함되었다. 예
컨대 한국의 『콩쥐 팥쥐』와 유사한 전래동화인 『떰과 깜 이야기』, 또호아이
(Tô Hoài)의 『귀뚜라미 표류기』 등을 들 수 있다. 이외에도 수많은 아동문학
작품이 한글로 출판되거나 베트남어와 한글 병행으로 출판되었다.

4) 현대 베트남을 소재로 한 한국 문학
현대 베트남을 소재로 한 한국 문학은 베트남전쟁 참전 이후 참전 작가들
이 문을 열었다. 한국에서 가장 많이 회자된 작품은 박영한의 『머나먼 쏭바
강』(1977), 안정효의 『하얀 전쟁』(1983), 황석영의 『무기의 그늘』(1985)이
다. 이 가운데 『하얀 전쟁』과 『무기의 그늘』은 영문판으로도 출판되었다. 이
외에도 한국 소설은 1992년 양국 수교 이전에 대부분 베트남전쟁과 관련된
것이었으며, 수교 직후에도 주로 베트남전쟁을 소재로 하였다.114) 베트남전
쟁 자체를 소재로 하지는 않았지만, 전쟁이 남긴 후유증과 상처를 소재로 한
소설도 발간되었다. 이대환의 『슬로우 불릿』(2001)은 베트남전쟁에 참전한
114) 이한우(2010).

146 • 한국-베트남 경제ㆍ사회 협력 30년, 지속가능한 미래 협력 방안 연구

아버지가 자식들에게 고엽제의 후유증을 남겨준 가족의 비극을 다뤘다. 최근
참전 작가인 이상문도 『붉은 눈동자』(2020)에서 베트남전쟁에 참전했다가
정신적, 신체적 후유증에 시달리는 참전 군인들의 삶을 다뤘다.
오현미의 『붉은 아오자이』(1995)와 하림의 『사이공의 슬픈 노래』(2003)
는 한국인 남성과 베트남인 여성 사이에 태어난 자녀의 가족 이야기를 담았
다. 베트남인과의 혼혈 가족 이야기로 한국 사회에서 가장 많은 관심을 끈 소
설은 김려령의 『완득이』(2008)다. 완득이는 베트남인 엄마를 둔 ‘불량’소년
으로 엄마와 헤어져 산다. 작가는 베트남인 엄마에 초점을 맞추지 않고 그의
아들 완득이에게 초점을 맞췄지만, 베트남인 결혼이주자의 삶을 간접적으로
나마 조명하였다.
1990년대 말 이후 한국 소설은 통일 이후 베트남 사회를 소재로 하기 시작
하였다. 조해인의 『쏭 사이공』(1997)이 비교적 이른 시기에 베트남 현대 사
회를 소재로 하였다. 방현석의 『존재의 형식』(2002), 『랍스터를 먹는 시간』
(2003) 등이 출간되었고, 김양호의 『베트남, 베트남』(2005), 정민의 『사이공
나이트』(2013), 김연정의 『야누스』(2014), 이혜경의 『기억의 습지』(2019)
등이 출간되었다. 전진우의 『그대의 강』(2020)은 4세대에 걸친 가족을 중심
으로 한국과 베트남의 현대사를 다룬다. 정현웅의 『사랑을 싣고-베트남에서
한반도까지』(2020)는 고대부터 현대까지 두 나라의 역사적 관계를 배경으로
하였다. 한편 초이의 『하노이 소녀 나나』(2017)는 현재 베트남 젊은 세대의
사랑 이야기를 담고 있다. 이렇게 보면, 한국인 작가들이 현대 베트남을 소재
로 하여 문학작품을 내는 일은 활성화되고 있다고 할 수 있다. 이는 한국을 소
재로 한 문학작품을 아직 내지 못하고 있는 베트남의 상황과 대비된다.

5) 베트남 음식문화의 유행
베트남 음식문화의 한국 내 전파는 쌀국수가 이끌었다. 사실 한국 내 첫 베
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트남 음식점은 1995년 3월 서울 혜화동에 문을 연 ‘라우제’였고, 주 메뉴는
염소고기 전골 ‘러우제(lẩu dê)’였다. 이후 베트남 음식점은 증가하지 않다가
1998년에 포호아(Pho Hoa)가 쌀국수 전문점을 내며 베트남 음식점 프랜차
이즈가 확산되기 시작하였다. 한국 내에는 여러 개 프랜차이즈 음식점이 운
영되며 쌀국수를 확산시켰다. 예컨대 ‘포메인’ 프랜차이즈는 매장 수에서 1
위인 브랜드인데, 2019년 기준 전국에 120여 개 가맹점을 운영하고 있다. 하
노이 로득(Lò Đúc) 거리에 있는 쌀국수 전문점 ‘퍼틴(Phở Thìn)’을 들여온
쌀국수전문점도 한국 내에 매장을 여러 개 냈다. 2018년 6월 기준으로 한국
내 베트남 음식점 수는 928개나 되었다.115) 쌀국수는 이제 한국음식이라고
할 만큼 한국인에게 친숙한 음식이 되었다. 그러나 현재 한국에서 베트남 음
식은 쌀국수, 짜조(넴) 등을 위주로 하며, 일부 베트남 음식점만이 ‘바인쌔오
(bánh xèo)’ 등 몇 가지 음식을 판매할 뿐이며 다양한 베트남 음식을 선보이
지 않고 있다.
쌀국수 이외 베트남 음식으로는 바게트빵에 속을 넣은 ‘바인미(bánh mì,
남부 발음으로는 반미)’가 도입되어 인기를 끌고 있다. 한국인이 베트남을 여
행하면서 현지에서 ‘바인미’를 맛본 후 한국 내에서도 ‘바인미’ 음식이 확산
되었다. 베트남의 유명한 브랜드인 호찌민시의 ‘반미362(Banh Mi 362)’, 호
이안의 ‘반미 프엉(Banh Mi Phuong)’ 등이 한국에 매장을 열었고, 한국의
한 커피전문점이 자체적으로 한국식 ‘바인미’를 만들어 판매하고 있다. 더불
어 개별 음식점이 자체적으로 ‘바인미’를 판매하는 곳도 여러 군데 생겼다.
베트남 커피도 한국인에게 많이 알려졌다. 베트남의 쭝응우옌(Trung
Nguyen)이 생산한 ‘G7’ 브랜드 인스턴트 커피가 한국으로 수입되어 판매되
고 있다. 커피전문점으로는 ‘꽁까페(Cong Cafe)’가 복고풍을 타고 베트남에
서 확산되었고, 한국인 관광객들이 베트남에서 이를 맛보고 즐기자 한국에
115) Yoon(2019), p. 66.
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매장과 제품을 냈다.

2. 한국-베트남 간 문화 교류에 대한 평가
가. 문화 교류의 특성
1) 한류의 지속과 균형
한국과 베트남 양국의 문화 분야 교류는 비교적 활발히 진행되고 있다. 특
히 1990년대 말부터 한국의 대중문화가 베트남 사회에 확산되어 의상, 화장
품, 음식 등 한국 제품 소비로 이어졌고, 베트남인에게 한국 문화는 친근한 것
이 되었다. 단지 베트남의 대중문화가 한국 사회에서 유행하지는 않았기에
그 영향은 제한적이다. 반면 쌀국수, 커피 등 베트남의 음식문화는 한국에서
도 많이 확산되어 베트남 음식은 한국인에게 익숙한 것이 되었다. 또한 한국
에서 베트남 역사유물 전시회를 여러 차례 연 것은 한국인의 베트남에 대한
인식을 높이는 데 기여하였다. 이러한 상호 문화의 유행은 양국민들의 상호
이해를 증진하는 효과로 나타났다.
한편 베트남 내 유행하는 외래 문화 중 한류만 있는 것은 아니기에 한국인
은 균형적 시각을 가져야 한다. 현재 베트남 내에서 방영되는 외국 드라마 가
운데 중국 드라마가 가장 많은 수를 차지하고 있고, 한국 드라마가 그다음으
로 많다. 2021년 10월 초 1주간 베트남 중앙방송 VTV, 하노이 TV, 호찌민
시 TV에서 방영한 드라마 편수를 보면, 베트남 드라마가 30편, 중국 드라마
가 34편, 한국 드라마가 21편이었다. 중국 드라마가 3개 방송국 전체에서 방
영되는 드라마 편수 중에서 가장 많았으며, 특히 VTV와 호찌민시 TV에서 많
았다. 그러나 한국의 언론들이 한류가 베트남에 가장 큰 영향을 미치는 외래
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문화인 것처럼 보도하고 있다. 중국 드라마의 방영은 한류가 베트남에 확산
되기 전에 시작되었다. 베트남이 개혁정책을 채택한 이래 방송에서 채널 수
를 늘리고 다양한 프로그램을 제공하여야 할 상황에서 비교적 저렴하게 구입
할 수 있었던 중국 드라마가 도입되었다. 1990년대 말에 방영되기 시작한 한
국의 TV 드라마는 여기에 도전장을 냈던 셈이다. 이후 한국 드라마에 대한
호평에 중국 드라마의 인기는 줄었지만, 지금도 중국 드라마의 방영 편수가
많은 것은 이러한 경제적 요인에 기인한다. 중국 드라마는 과거에 역사물이
많았으나 최근에는 현대 사회를 소재로 한 내용이 늘고 있는 경향이다.

표 4-1. VTV, 하노이 TV, 호찌민시 TV에서 1주간 방영한 드라마 편수
(2021. 10. 4~10. 10)
(단위: 편수)

구분

베트남

중국

한국

태국

기타

VTV

20

21

14

2

5

하노이 TV

4

3

0

1

1

호찌민시 TV

6

10

7

2

4

합계

30

34

21

5

10

자료: 저자가 각 TV 채널 프로그램 자료를 모아 방영드라마 편수를 산출.

대중음악 분야에서는 K-Pop이 단연 앞선다. 이는 그간 H.O.T., 동방신
기, 슈퍼주니어, 빅뱅, 소녀시대, 원더걸스, 2NE1, JYJ 등의 인기에 기반하여
최근 방탄소년단, 블랙핑크의 인기 상승으로 나타난 결과다. K-Pop 이전에
서구 팝송이 일부 젊은이들 사이에서 유행하였지만, 일본의 대중음악 J-pop
은 베트남에서 유행하지 않았다. 오히려 베트남의 대중음악 V-pop의 성장세
가 두드러진다. 베트남인 가수들 중에서 선뚱(Sơn Tùng)이 유명하고 자신의
독특한 음악세계를 보여주는 가수들이 다수 등장하였다. 이제 베트남의 국내
대중음악에서는 V-pop, 외래 대중음악에서는 K-Pop이 대세가 되었다. 이
처럼 한국의 대중문화는 분야별로 시기별로 변화를 보였으나, 베트남 내에서
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여전히 강한 영향력을 가지고 있는 것은 분명하다.

2) 문화 교류의 불균형
양국 간 문화 교류에서 베트남 내 한류의 강세와 한국 내 베트남 문화의 소
개가 상대적으로 미흡한 결과로 문화 교류의 불균형이 생겼다. 또한 한국 드
라마가 베트남에서 방영되며 비판적 시각도 제시되었다.116) 논란이 생긴 경
우도 있었는데, 예컨대 2016년 방영된 <태양의 후예>는 베트남에서 방영되
어 큰 인기를 얻었지만, 이에 대해 비판적 의견을 제시하는 베트남인도 있었
다. 그것은 과거 전쟁 때 베트남 민간인을 학살하였다는 의혹을 받는 한국군
을 미화하는 것은 오욕이라는 것이었다. 베트남 신문 『뚜오이째』(tuoi tre)의
쩐꽝티 기자는 자신의 페이스북에 <태양의 후예>의 베트남 방영 소식을 알리
며 “누가 한국이나 중국의 방송에서 일본군을 찬양하는 드라마가 방영되는
것을 생각이나 하겠는가”라는 글을 남겼다고 한다.117) 한편 이 드라마는 베
트남판 <태양의 후예>로 만들어질 정도로 인기를 얻었고, 베트남판 <태양의
후예>는 넷플릭스에서 방영된 첫 베트남 드라마가 되었다.118)
반면 베트남 문학, 예술 등의 한국 내 소개는 아직 미흡하다. 한국 문학의
베트남 내 번역 출판이 비교적 활발히 이루어지고 있으나 한국 내 베트남 문
학의 소개는 느리게 진행되고 있다. 반면 한국 내 베트남을 소재로 한 문학작
품이 여러 편 발간되었으나, 베트남 내에서 한국을 소재로 한 문학은 거의 발
간되지 않았다. 따라서 양국은 향후 문화 교류의 불균형을 해소하여야 하는
과제를 안고 있다.

116) 이한우, 레티화이프엉(2013); 김수정, 김은준(2016).
117) 박수지(2016. 3. 31), 「“한국서 일본군 찬양 드라마가 방송된다면…” 베트남서 ‘태양의 후예’ 방영 논
란」, 온라인 기사(검색일: 2021. 11. 10).
118) Ngọc Diệp(2019), “Netflix mua bản quyền ‘Hậu duệ mặt trời’ phiên bản Việt,” 온라인 자료
(검색일: 2021. 12. 2).
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3) 한국 문화에 대한 베트남인의 인식
한류가 베트남에 확산되면서 베트남인으로부터 대체로 긍정적 평가를 받
지만 부분적으로는 비판을 받기도 한다.
2019년 5월 온라인 시장 조사회사 ‘Q&Me’의 ‘한국 문화 인식 현황’ 조사
결과에 따르면, 한국 문화를 무척 좋아한다는 응답자가 37%, 좋아한다는 응
답자가 39%로, 총 76%가 전반적으로 한국 문화에 호감을 보였다. 반면 별로
(그다지 좋아하지 않는다)라는 응답자는 20%, 싫어한다, 무척 싫어한다는 응
답자는 각각 2%였다. 세부적으로 한국 영화와 드라마에 대해서는 무척 좋아
한다는 응답이 25%, 좋아한다는 응답이 43%로, 총 68% 응답자가 좋아한다
고 하였던 반면, 별로(그다지 좋아하지 않는다)라는 응답자는 26%, 싫어한
다, 무척 싫어한다는 응답자는 각각 3%였다. K-Pop에 대해서는 무척 좋아
한다는 응답이 20%, 좋아한다는 응답이 31%로, 총 51% 응답자가 좋아한다
고 하였던 반면, 별로(그다지 좋아하지 않는다)라는 응답자는 36%, 싫어한
다, 무척 싫어한다는 응답자는 각각 7%, 6%였다. 이를 보면, 한국 문화에 대
한 베트남인의 인식은 대체로 긍정적이다.119)
한류에 대한 비판적 평가는 한국 대중문화가 지나치게 상업적이거나 TV
드라마의 내용이 획일적이라는 것이었다. 더불어 한류가 베트남 자국 문화
발전에 저해요인이 될 수도 있다고 하였다. 한국국제문화교류진흥원의 2020
년 조사에 따르면, 한류에 대한 베트남인의 비판적 평가는 지나치게 상업적
이거나(34.5%), 자국 콘텐츠 산업을 위협한다거나(25.4%), 획일적이어서 식
상하다는(23.7%) 것이었다.120) 이 기관의 2019년 조사에서도 응답자들은
동일한 내용에 차례로 29.2%, 12.9%, 27.5%로 응답하였다.121)
또한 한 연구자는 한류가 베트남 사람들의 문화, 사회, 가치관, 생활양식,
119) 한국콘텐츠진흥원 베트남 비즈니스센터(2021a), pp. 6~7.
120) 한국국제문화교류진흥원(2021), p. 65.
121) 한국국제문화교류진흥원(2020), p. 48.
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행동 등에 미치는 영향 외에도 베트남 기업 전반과 특히 문화상품을 생산하는
기업들에 영향을 주었다는 의견도 제시하였다. 한류는 베트남 기업들에 ‘새
로운 사고방식을 가져야 하며 현대화 및 글로벌화를 추진해야 경쟁 압력을 극
복할 수 있다’는 인식을 자극하였다는 것이다. 왜냐하면 한류가 성숙의 단계
에 도달한 다른 나라들에 비하여 베트남은 내재적 힘과 외부의 영향에 대한
‘저항성’을 발전시킬 조건을 충분히 갖추지 못하고 있기 때문이다.122)

나. 문화 교류 증진을 위한 노력과 지원
1) TV 드라마 및 방송 프로그램의 공동 제작
양국 간 TV 드라마 및 영화의 제작상 협력은 1990년대 초반 한국 영화의
베트남 현지 촬영에 베트남 측이 협력하는 것으로 시작되었다. 1990년 완성
된 영화 <머나먼 사이공>과 <하얀 전쟁>의 제작자들은 베트남 현지에서 촬영
하면서 베트남 측 영화사와 협력하였고, 1993년 SBS 방송국은 TV 드라마
<머나먼 쏭바강>을 베트남 측의 협력하에 현지에서 촬영하였다.123)
베트남과 한국이 공동 제작한 드라마로는, <사랑의 꽃다발>(Lãng Hoa
Tình Yêu 2004), <고수풀 향기>(Mùi Ngò Gai 2006), <하노이 신부>(Cô
dâu Hà Nội 2006), <황금 신부>(Cô dâu vàng 2007), <오늘도 청춘 1,
2>(Tuổi Thanh Xuân, Forever Young 2014, 2016) 등을 들 수 있다. 이
가운데 <고수풀 향기>는 베트남의 드라마 제작기술이 충분히 발전하지 않은
2000년대 중반 상황에서 드라마의 섬세함, 아름답고 낭만적인 영상들을 보
여주어 호평을 받았다. <오늘도 청춘>은 2014년과 2016년에 각각 1, 2부가
제작되었는데, 1부는 2015년 6월부터 한국의 스토리온 채널을 통해 방영되

122) Nguyễn Thị Thắm(2015).
123) 이한우, 레티화이프엉(2013), pp. 70~71.
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기도 하였다.124) 한국과 베트남 젊은이들의 사랑 이야기를 양국의 아름다운
배경과 함께 담은 이 드라마는 VTV에서 남녀 주인공 인기상을 받았고, 2016
년 제14회 황금연(Golden Kite)상 경쟁에서 최우수 드라마와 최우수 여주
인공 상을 수상하였다.125) <하노이 신부>와 <황금 신부>는 한국에서 방영하
기 위하여 제작했으며, 그 인기에 힘입어 베트남에서도 방영되었다.
베트남 내 한국 TV 드라마의 인기에 부응하여 양국 제작자들은 한국의 TV
드라마나 영화를 베트남판으로 리메이크하는 형식으로 TV 드라마를 공동제
작하였다. 예를 들면 <풀하우스>(Ngôi nhà hạnh phúc 2009), <가문의 영
광>(Cầu vồng tình yêu 2011~12), <엽기적인 그녀>(Cô nàng ngổ ngáo
2015) 등이 인기를 끌었다.126) 이밖에도, <모델>(Người mẫu 2011), <의가
형제>(Anh em nhà bác sĩ 2017), <태양의 후예>(Hậu duệ mặt trờ 2017),
<하이킥 시리즈, 시즌 1, 2>(Gia đình là số 1 2017, 2019), <연애의 발견>(Ngày
ấy mình đã yêu 2018), <왕가네 식구들>(Gạo nếp gạo tẻ 2018), <왜 그래
풍상씨>(Cây táo nở hoa 2021), <으라차차 와이키키>(Nhà trọ Balanha
2020) 등이 있다.127)
그러나 위에서 언급한 한국 드라마를 리메이크한 베트남판 드라마는 베트
남 상황에 맞게 현지화를 창조적으로 하지 않고 세부 사항까지 한국 원작에
의존함에 따라 베트남의 드라마 팬들을 실망시켰다.128) 한국의 원작 드라마
들은 모두 유명하여 베트남인 시청자들이 뜨거운 관심을 갖고 대본, 명장면
까지 외우는 정도였기 때문에, 베트남 시청자들이 리메이크 드라마를 볼 때
‘완벽하다’고 생각한 원작과의 비교를 피할 수 없었다. 한편 몇몇 리메이크 드
124) 최윤나(2015. 6. 11), 「한국-베트남 합작 드라마 ‘오늘도 청춘’, 오는 23일 韓서 첫 방송」, 온라인 기
사(검색일: 2021. 10. 2).
125) 한국콘텐츠진흥원 베트남 비즈니스센터(2021a), p. 9, pp. 19~20.
126) Hạ Huyền(2018), “‘Cô nàng ngổ ngáo’: Bom tấn ‘Titanic’ của xứ Hàn,” 온라인 자료(검색일:
2021. 10. 2).
127) 한국콘텐츠진흥원 베트남 비즈니스센터(2021a), pp. 7~9.
128) Tâm Nguyễn(2020).
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라마는 철저히 베트남화되지 않았다. 대표적인 사례로 <태양의 후예> 베트남
판이 베트남 군대 상황에 맞지 않는 의상, 편제, 자세, 대사 등을 사용해서 시
청자들로 하여금 당황스럽고 낯설게 느끼게 했다. 심지어 이러한 결점들이
너무 심각하여 베트남 국방부가 이를 정정하였으며, 드라마 제작진에게 실제에
맞도록 수정할 것을 요구한 바 있다.129) 그래서 리메이크 드라마의 경우 수용
하는 대중의 문화에 맞는 베트남화의 요소에 깊은 주의를 기울일 필요가 있다.
베트남에서는 2010년 이후 외국의 방송 프로그램 판권을 인수하여 베트남
판을 제작하거나 베트남과 외국의 방송사가 프로그램을 공동 제작하는 사례
도 늘고 있다. 이 분야에서 한국과 베트남 간의 협력은 주로 한국의 프로그램
판권을 베트남 측이 구입해 베트남판 프로그램을 만드는 형식으로 진행되었
다. 일찍이 <장학퀴즈>의 베트남판 <올림피아 정상으로의 길>(Đường lên
đỉnh Olympia)이 한국 LG전자의 후원으로 1999년부터 방영되었고,130)
<세계를 발견하라>(Khám phá thế giới) 퀴즈 프로그램도 삼성전자의 후원
으로 방송되었다. 한국의 프로그램 포맷을 수출하여 베트남판을 제작한 것으
로는 2006년 <도전! 골든벨>, 2009년 <미녀들의 수다> 등이 있었다.131)
2010년대에도 한국 프로그램의 판권을 구입해 베트남판 프로그램을 제작하
는 일이 지속되었다. 예컨대 <Sao Nhập Ngũ?> (MBC <진짜 사나이>의 리
메이크 2017), <King of Rap>(Mnet <Show me the money>의 리메이크
2017), <Giọng Ải Giọng Ai>(Mnet <너의 목소리가 보여>의 리메이크
2017)가 있다. 판권 구입 및 한국 측 지원을 받아 제작한 프로그램으로는
2019년 4월부터 방영한 <Chạy Đi Chờ Chi>(SBS <런닝맨>의 리메이크)>,
<Con Đến Từ Hành Tinh Nào?>(<오! 마이 베이비>의 리메이크)>, 2014년
129) Ân Nguyễn(2018).
130) 윤설영(2007. 5. 4), 「[이젠 포스트 BRICs] (8) 베트남 (하)」, 온라인 기사(검색일: 2021. 12. 2). LG
전자 이후에 베트남 자동차기업 THACO가 이 프로그램을 후원하고 있다. “Đường lên đỉnh
Olympia,” Wikipedia(검색일: 2021. 10. 20).
131) 강종훈(2009. 2. 20), 「‘미녀들의 수다’, 베트남판 제작된다」, 온라인 기사(검색일: 2021. 12. 15).
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11월부터 2018년 8월까지 방영된 <Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?>(MBC <아
빠! 어디가?>의 리메이크) 등이 있다. 양국 제작사가 공동제작한 프로그램으
로는 <Vô Lăng Tình Yêu>(사랑의 운전대 2020), <Ăn Đi Rồi Kể>(맛있는
드라마 여행 2021) 등이 있으며, 베트남의 VTV7과 한국의 EBS가 협력한 교
육 프로그램 등이 있다.132)
음악 분야에서 양국 간 협력은 아직 많이 진전되지 않았지만, 베트남 내
K-Pop이 확산되면서 V-pop과 협업관계가 형성되고 있다. 예컨대 BTS가
2014년 데뷔할 때 베트남 톱 뮤지션인 탄부이(Thanh Bui)와 함께 첫 번째
정규앨범 타이틀곡 ‘Danger’를 새롭게 편곡하여 리믹스 음원을 공개한 바
있다고 한다.133) 2016년에는 베트남 걸그룹 라임(Lime)이 한국에서 곡을
내며 활동을 시작하였으나 한국보다는 베트남에 더 알려져 있는 편이다.134)
최근에는 SM엔터테인먼트가 2020년 7월 호찌민시에 지사를 설치하는 등 양
국 간 대중음악 분야에서 협력은 계속 확대되고 있다.

2) 영화 제작 협력
영화 제작 분야에서는 한국 영화를 리메이크하여 베트남판 영화를 제작하
기도 하였다. <수상한 그녀>의 베트남판 <내가 니 할매다>(Em là bà nội của
anh 2015), <미녀는 괴로워>의 베트남판 <200 Pounds Beauty>(Sắc đẹp
ngàn cân 2017), <써니>의 베트남판 <고고 시스터즈>(Tháng năm rực rỡ
2018), <과속스캔들>의 베트남판 <서른 살 외할아버지>(Ông ngoại tuổi 30
2018), <엽기적인 그녀>의 베트남판 <마이 쌔시 걸>(My Sassy Girl, Yêu
em bất chấp 2018) 등이 그 예다.135) <악마 같은 우리 형>(Dear Devil
132) 한국콘텐츠진흥원 베트남 비즈니스센터(2021b), pp. 9~15.
133) 김태언(2021. 10. 17), 「[K-Pop은 내 인생을 어떻게 바꿨나?] ⑦ 한류, 베트남의 보편가치로 우뚝
서다」, 온라인 기사(검색일: 2021. 12. 2).
134) 이은정(2016. 8. 14), 「베트남 걸그룹 라임 “동방신기 팬에서 ‘아이돌’꿈 이뤘어요”」, 온라인 기사(검
색일: 2021. 10. 2).
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Brother, Anh trai yêu quái 2019)도 한국 영화 <형>(2016)의 베트남 리메
이크작이며, <대디 이슈>(Daddy Issue, Hồn Papa Da Con Gái 2018)는
한국의 <아빠는 딸>의 리메이크작이다. 이외에도 한국 영화 제작 포맷을 베
트남 영화에 넣어 제작한 영화로 <하이 프엉>(Furie, Hai Phượng 2019),
<버터플라이 하우스>(Ngôi nhà bươm bướm 2019) 등이 있다.136)
한국 기업이 제작에 투자한 영화로는 <마이가 결정할게 2>(Để Mai tính 2
2014), <불량 소녀>(Em chưa 18 2017), <걸 프롬 예스터데이>(Cô gái
đến từ hôm qua 2017) 등이 있다. 또한 이탈리아 영화 <퍼펙트 스트레인
저>를 리메이크하여 한국 영화 <완벽한 타인>을 만든 것처럼, 한국인 제작자
가 이를 베트남판 <블러드 문 페스트/파티>(Blood Moon Party, Tiệc
trăng máu 2020)로 제작해 개봉 3주만에 누적 매출 1,200억 동, 한화 600억
원으로 흥행에 성공하였다.137) <라라>(La La: Live again Love again,
Lala: Hãy để em yêu anh 2018)도 양국의 공동 제작으로 만들어졌다.138)
한국 영화를 성공적으로 리메이크한 베트남판의 주목할 만한 점 중 하나는
감독들이 영화의 일부 요소를 베트남 문화에 맞게 조정했다는 점이다. 대표
적인 사례로 <수상한 그녀>의 베트남판인 <내가 니 할매다>(Em là bà nội
của anh)는 다이(Dai) 할머니를 남편이 전쟁에서 사망하고 남쪽으로 이주한
북부 여성으로, 베트남화한 인물로 설정하였다. 또한 영화에서 작곡가 찐꽁
선(Trinh Cong Son)의 유명한 노래 “Còn tuổi nào cho em”(나에게 맞는
나이)를 주제곡으로 삽입하여 관객들이 영화의 내용을 더 친숙하게 느끼도록
135) 유원정(2018. 4. 16), 「베트남판 ‘써니’ 승승장구…현지 흥행 5위 기록」, 온라인 기사(검색일: 2021.
12. 2).
136) 남유정(2019. 10. 23), 「‘K무비’에 푹 빠진 베트남… ‘90년대 충무로’ 됐다」, 온라인 기사(검색일:
2021. 10. 3).
137) 김성훈(2020. 12. 17), 「한국영화 ‘완벽한 타인’ 리메이크작, 베트남 역대 박스오피스 1위 기록한 이
유」, 온라인 기사(검색일: 2021. 10. 2); 정유진(2020. 12. 17), 「베트남판 ‘완벽한 타인’, 245만명
동원…로컬 영화 역대 관객수 1위」, 온라인 기사(검색일: 2021 10. 2).
138) 김수아(2018. 2. 26), 「정채연-산이, 영화 ‘라라’ 베트남 한류 인기 실감…온ㆍ오프라인 1위 흥행」,
온라인 기사(검색일: 2021. 10. 3).
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활용했다. 한편 베트남판의 적시성도 영화의 흥행수익에 영향을 미친다. 예
컨대 2017년 베트남에서 개봉된 영화 <미녀는 괴로워>(Sắc đẹp ngàn cân)
의 매출은 260억 동(한화 13억 원)에 불과했는데, 이는 같은 시기에 상영된
베트남 영화들보다 훨씬 적은 매출액이었다. 그 이유는 2006년 당시 성형수
술이 베트남 연예인들 사이에 일반화되어 더 이상 화젯거리가 아니었고, 코
믹한 스타일의 내용이 더 이상 베트남 관객들의 취향에 적합하지 않고 시대에
뒤떨어진 내용이었기 때문이다.139)
한편 CJ CGV는 베트남에서 여러 곳에 멀티플렉스 영화관을 운영하면서
한편으로 사회공헌 프로젝트로 2014년 6월에 ‘토토의 작업실’이라는 영화
제작 교실을 열어 베트남 청소년들에게 영화 제작에 대한 열정을 심어주고 있
다.140) 최근에는 세종학당도 영화 제작 교실을 열어 영화 제작 과정과 촬영
장비에 대한 이론을 전수하고, 영화 제작의 모든 과정을 직접 경험하도록 하
기도 하였다.141)

139) Anh Phan(2020).
140) 한국국제교류재단(2020), p. 131.
141) 이종길(2019. 6.14), 「[한류, 베트남은 지금②]“한국어 잘하면 월급 두 배...이제 문화 전도사로”」, 온
라인 기사(검색일: 2021. 8. 2).
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3. 소결: 발전 방향과 협력 방안의 모색
양국 문화 교류에서 향후 고려하여야 할 사항을 정리하면 다음과 같다.
첫째, 그간 양국의 문화 교류과정을 보면, 향후 과제는 균형 있는 쌍방향
문화 교류의 지속적 추구라고 할 수 있다. 베트남 내 한국 문화의 소개와 확산
은 비교적 활발히 진행된 반면 한국 내 베트남 문화의 소개와 확산은 비교적
지체되어 있다. 그간 한국 정부가 쌍방향 교류를 강조해 추진해 왔으며, 향후
에도 문화 교류의 불균형을 축소하기 위한 지속적 노력이 필요하다.
부산국제영화제 등에서 베트남 영화가 소개되고 있으나, 영화제 이외 시기
에 타 지역에서 일반인을 대상으로 베트남 영화제를 정기적으로 개최하도록
지원하는 방안을 고려할 수 있다. 베트남 문학의 한국어 번역 및 출판 지원이
이루어져 베트남 문학을 한국에 적극적으로 소개해야 한다. 베트남 문화의
소개는 베트남문화원에서 할 수 있는바, 베트남 측이 신축한 베트남대사관에
베트남문화원을 설치하고자 한다면, 한국이 가능한 지원방안을 고려해 볼 수
있을 것이다.
둘째, 상대국 사회문화 간 균형 있는 인식과 이해를 심화하려는 노력이 지
속되어야 한다. 양국의 문화 외교 관련 기관은 유튜브 등 인터넷을 기반으로
하는 양국 문화 소개 프로그램을 개발하여 업로드하는 것이 바람직하다. 한
국인 및 베트남인을 대상으로 하여 상대국 사회문화를 소개하는 유튜브 콘텐
츠 경연대회를 개최하는 것을 고려해 볼 수 있다. 한국 거주 베트남인이 모국
베트남인을 대상으로 하여 한국 사회문화를 소개하는 프로그램을 개발하는
것도 고려할 수 있다.
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1. 한국-베트남 간 협력의 평가
가. 양국 협력의 평가
앞서 보았듯이 1992년 수교 이후 한국과 베트남은 경제뿐 아니라 사회 및
문화 분야의 협력도 꾸준히 전개해 왔다. 물론 양국 관계를 돌아볼 때 경제협
력이 출발점으로 기능했지만, 양국 간 사회ㆍ문화적 교류가 과거보다 활발해
진 현재 시점에서 경제협력에만 의존하여 양국 관계를 설명할 수 없다. 더욱
넓은 시야에서 양국 관계를 조망하고 다가올 30년에 대한 새로운 시금석을
세울 때다. 이를 위해 본 연구에서는 지난 30년간 한국과 베트남 간의 경제,
사회, 문화 협력의 현황을 살펴보고 더 나은 미래를 설계하기 위해 양국 학자
들이 함께 객관적인 평가를 시도했다.
[표 5-1]은 수교 이후 지난 30년간 한국과 베트남의 경제, 사회, 문화 차원
의 협력을 조망한 결과를 정리한 것이다. 우선 경제 부문에 대해 베트남 연구
진과 한국 연구진이 공통적으로 가장 높게 평가한 점은 예상했듯이 양국 간
교역 및 투자의 증가였다. 반면에 무역불균형에 대해서는 모두 우려의 목소
리를 냈다. 사회 분야 협력에서는 역사적ㆍ문화적 유사성이 국민 간의 친밀감
을 상승하는 계기를 만들었다는 점을 가장 큰 성과로 꼽았다. 반면에 양국 국
민 간의 친밀감 상승에도 사회 분야 협력에 대한 수요가 기업의 투자 및 진출
속도를 따라가지 못함을 양국 연구진은 함께 우려했다. 양국의 부문 간 협력
이 불균형적으로 계속 진행된다면, 결국 경제적 성과도 사회 분야 협력의 부
진으로 다시 퇴행할 수 있기 때문이다. 문화 분야에서는 최근에 급속히 늘어
난 문화 교류가 양국 국민 간의 상호 이해를 증진했다는 점을 가장 큰 성과로
꼽았다. 반면에 베트남 내에서 한류가 강세를 띠지만, 반대로 한국에서는 베트
남 문화 소개가 미흡하다는 점을 가장 큰 우려 사항으로 꼽았다.
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표 5-1. 한국-베트남 간 경제ㆍ사회ㆍ문화 협력 평가







긍

정


경제협력

사회협력

문화협력

양국 간 교역액 증가
상호 무역 비중 증가
무역상품의 고부가가치화
무역상품의 고위기술품목
비중 증가
베트남의 GVC 참여 증가
한국의 대베트남 FDI의
양적ㆍ질적 증가
한국 FDI의 제조업 비중
상승(고위 기술투자 증가)
한국 FDI의 투자신고액과
투자실현액 간 차이 축소

 유교, 조상 숭배 등
역사ㆍ문화적 유사성으로
국민들 간 친밀감 상승
 기업 투자 및 진출 증가로
베트남 사회 관심 급증
 양국 간 인적 교류(관광 및
방문, 단기 및 장기 체류) 증가
 국민 개개인, 기업, 기관 등
다양한 민간 수준에서 사회
교류 증진
 베트남 내 한국어 교육의
보편화
 인터넷의 발달로 양국 교류
활발
 박항서 감독으로 베트남 내
한국 및 한국인에 관한 우호적
인식 증대

 양국 문화 교류의 확대로
상호 이해 증진
 베트남 내 한류의 확산,
단지 외래 문화가 한류만
있는 것은 아님
 한류는 TV 드라마,
영화, K-Pop으로
이어짐
 한국 내 베트남 문화에
대한 인식 증가
 한국 내 베트남 음식
문화의 보편화
 한국 내 베트남 역사
유물 전시회 등을 통한
베트남 역사, 문화의
이해 증진

 양국의 사회문화 부문의 협력
수요는 기업 투자 및 진출
속도보다 지체
 역사ㆍ문화적 유사성에만
주목하여 사회적 생활상에
관한 이해는 부족
 중앙정부와 지자체 교류의
경우 문화 부문에 편중, 특히
한국어와 한국 문화 알리기에
집중
 결혼이주여성 관련 사건사고,
한국 기업 내 노사문제는
오랫동안 개선되지 못했고
이로써 한국인에 대한 부정적
인식 증대

 베트남 내 한류의
강세와 한국 내 베트남
문화의 소개가
상대적으로 미흡한 결과,
문화 교류의 불균형
 한류의 강세로 인한
베트남 내 비판적 인식
 베트남의 문학, 예술
등의 한국 내 소개 미흡

 무역불균형 확대
 베트남 자국산 중간재 활용도
하락
 특정 품목에 집중된 교역
구조
 베트남의 아세안 지역 RVC
참여 비중 감소
부
 최근 한국의 대베트남 투자의
정
소액화
 한국계 대기업과 한국계
중소기업 간의 높은 조달 비중
 FDI 기업에 의존한 베트남의
수출구조
 특정 지역에 집중된 한국의
대베트남 투자

자료: 본 보고서 제2~4장 참고하여 저자 요약 및 작성.

장기적으로 문화 교류의 불균형과 사회 분야 협력의 지체는 경제협력의 성
과를 상쇄하는 기저로 작동할 것이다. 경제, 사회, 문화 분야는 서로 보완적으
로 작동하면서 양국 간 협력을 강화하기 때문이다.142) 따라서 지금부터라도
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사회와 문화 분야 협력의 내실화가 요구된다. 경제협력의 속도가 빠르다고
경제협력을 줄이자는 것이 아니라 사회적ㆍ문화적 협력에 관해 지금보다 더
많은 관심과 포용적 자세로 접근할 필요가 있다는 의미이다. 서로에 대한 깊
은 이해는 경제협력의 수준과 질을 격상하는 데도 도움이 될 것이다. 그러므
로 양국 수교 30주년을 맞이하여 경제협력과 함께 사회 및 문화 분야 협력에
도 관심을 많이 둬야 한다.

나. 양국 협력의 고도화 프레임워크
1992년 양국 수교 이후 한국과 베트남이 협력하면서 공동으로 지향하는
협력 목적을 구체화하지는 않았던 것으로 보인다. 사회 및 문화 분야 협력의
진행 속도가 경제협력 속도를 따라가지 못하는 점은 이를 방증한다. 앞서 언
급하였듯이 한국과 베트남은 많은 경제적ㆍ역사적ㆍ문화적 유사성을 보유하
고 있다. 대외적 개방을 통해 경제가 역동적으로 성장하고 있고, 적극적인 사
회적ㆍ문화적 대외 협력을 바탕으로 국제사회에 자리매김하고 있다. 양국 관
계를 현재 수준에 묶어두는 것이 아니라, 다가올 미래를 함께 준비할 동반자
라는 의미에서 본 연구는 양국 협력의 목적을 ‘전략적 글로벌 미래협력 파트
너십’ 구축으로 설정했다. 한국과 베트남의 협력이 양자 협력에 그치는 것이
아니라 한국과 베트남이 함께 메콩을 비롯한 아세안 지역과 인도, 아프리카
까지 확장할 수 있는 글로벌 파트너로 양국의 협력이 요구되는 시점이기 때문
이다. 글로벌 파트너로 양국이 기능하기 위해서는 서로에 대한 균형적인 이
해 심화와 지속적인 공감을 바탕으로 국제사회의 환경변화에 일희일비하지
않는 신뢰를 형성해야 한다. 그리고 서로에 대한 신뢰가 있어야 함께 미래를
142) Kremer(1993)는 강한 보완성을 나타내는 투입물 가운데 특정 투입물의 질이 떨어질 경우 불량품이
생산된다는 점을 강조했다. 즉 생산요소 간에 강한 보완성이 존재할 때 아주 미미한 요소가 불량이더라
도 전체 제품을 불량품으로 만들 수 있음을 보였다.
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준비할 수 있다.
따라서 협력 목적을 달성하기 위한 장기적 관점의 협력 방향으로 ‘상생번
영의 경제협력 강화’, ‘상호 이해의 균형적 심화를 위한 사회 분야 협력 강화’,
‘상호 공감 기회를 지속적으로 확대하는 문화 분야 협력 강화’로 삼았다. 이러
한 협력 방향에 기초해 ‘전략적 글로벌 미래협력 파트너’로 베트남과 한국이
함께한다면 비전으로 제시한 ‘양국 관계의 지속가능한 고도화’가 가능할 것
으로 믿는다. 물론 이를 위한 양국의 끊임없는 노력이 장기적으로 병행되어
야 한다. 본 연구는 다음 절에서 이를 위한 중단기적 방안을 제시한다. 다만
방안 제시에 앞서 양국 간 협력 원칙을 설정함으로써 서로 오해할 여지를 최
소화하면서 양국 간 더 수준 높은 신뢰 형성을 꾀한다.

그림 5-1. 한국-베트남 간 협력 고도화 프레임워크

자료: 본문 내용을 바탕으로 저자 작성.

제5장 한국-베트남 간 협력 고도화를 위한 제언 • 165

본 연구는 다음 네 가지를 양국 협력의 원칙으로 제시한다. 첫째, 중상주의
적 이익추구보다는 상호 호혜적 발전의 토대를 마련해야 함을 강조한다. 한
국은 아세안 지역에서 한 번도 제국주의적 야욕을 드러낸 적이 없고, 정상 순
방에서 매번 호혜적 발전을 강조해 왔다. 일국의 이익만을 위한 협력이 아니
라 한국의 발전이 베트남의 발전에도 기여하고, 베트남의 발전이 한국의 발
전에도 기여할 수 있어야 한다.
둘째, 투명한 협력관계를 형성하기 위한 제도적 보완 촉진이 필요하다. 양
국 간 제도적 차이에서 오는 갈등이 발생하지 않도록 투명한 협력관계를 형성
할 필요가 있다. 투명하다는 것은 상대국의 제도를 쉽게 접근하고 이해할 수
있도록 서로 배려되어야 함을 의미한다. 감추기보다는 제도적 차이를 보완하
는 노력이 필요하다. 이는 공정한 경쟁으로 경쟁력을 배양할 수 있다는 점에
서도 중요하다.
셋째, 문화적 우월주의를 지양하고 상호 문화에 대한 포용성을 강화해야
한다. 한국은 ‘한류(Korean Wave)’라는 조류에 휩쓸려 한국 것이 최고인 양
착각하곤 한다. 문화는 상대적이다. 한국 문화를 베트남이 인정해 준 만큼 한
국도 베트남의 문화를 인정하고 알아갈 필요가 있다. 그래야 ‘한류’가 ‘한류’
로 끝나지 않고 ‘글로벌류’로 전환할 수 있다. 한국의 문화가 ‘한류’라는 이름
에 묶여 있는 한 세계 속에서 다수의 문화 가운데 하나의 지류일 뿐이다. 보편
적인 문화로서 한류가 세계 인류에게 받아들여질 때 한류라는 이름은 사라지
고 국제화는 완성된다. 따라서 배타적인 틀 속에서 상대국 문화를 바라보기
보다는 동일한 눈높이에서 서로를 바라보는 포용의 시각이 필요하다.
넷째, 양국은 책임 있는 동반자로서 교류 확대가 필요하다. ‘책임’이라는
단어는 실현가능성과 다름을 존중하는 공존성을 내포한다. 양국 간에 공존성
이 무르익은 연후에 공동체로 발전까지도 생각할 수 있는 단어가 상대국에 대
한 책임의 의미이다. 한국이 주도하면 베트남은 당연히 따라와야 한다는 주
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종관계로 양국 관계를 규정해서는 안 되고, 한국이 베트남에 시혜를 베풀었
다고 생각하는 것도 잘못된 모습이다. 앞서 보았듯이 일본은 한국보다 8배 이
상의 ODA를 베트남에 제공했다. 선진 공여국과 비교하면 한국의 베트남에
대한 ODA 공여액은 많은 편이 아니다. 베트남 발전에 한국이 직접투자로 어
느 정도 기여했지만, 한국 기업도 베트남에 진출함으로써 많은 유형ㆍ무형의
이익을 얻었다. 양국 관계가 지속가능하려면 함께 수평적으로 공존할 때 가
장 큰 성과를 얻는다는 점을 명심해야 한다.
네 가지 협력 원칙은 어디까지나 출발선으로서 의미를 지닌다. 더 높은 수
준의 협력과 양국 간 이해도 제고를 위해 한국-베트남 수교 30년을 맞이하는
2022년에 양국 원로 학자가 함께 모여 협력의 비전과 원칙 고도화 방안을 논
의하는 자리를 마련할 필요가 있다. 양국 협력관계를 오랫동안 연구해 온 원
로 학자들이 양국 협력의 비전과 원칙을 재검토함으로써 실현 가능성을 높일
수 있다.

2. 한국-베트남 관계의 지속가능한 고도화 방안
앞서 제시한 원칙에 기반해 한국과 베트남 관계를 지속해서 고도화하기 위
해서는 부정적으로 평가된 부분을 보완함과 동시에 긍정적으로 평가된 부분
을 더욱 강화하는 작업이 함께 이루어져야 한다. 그러나 양방향으로 동시에
사업을 진행하는 데는 현실적으로 많은 어려움이 따른다. 따라서 본 연구는
우선 부정적으로 평가된 부분을 개선할 방안을 제공한다. 부정적으로 평가된
부분을 먼저 수정할 수 있다면 긍정적으로 평가된 부분과 시너지 창출도 가능
하기 때문이다.
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가. 상생번영을 위한 경제협력
1) 한국과 베트남의 삼각협력 강화
한국과 베트남은 보완적 관계 속에서 상호 의존도가 높아지고 있다. 교역
만 놓고 보았을 때 한국은 베트남의 4위 수출상대국이 되었고, 베트남은 한국
의 3위 수출상대국이 되었다. 2010년대 초만 하더라도 10위권에 겨우 턱걸
이하던 한국의 베트남 수출을 생각한다면 협력관계가 엄청나게 진전되었음
을 알 수 있다. 그러나 이러한 의존관계의 심화는 한국의 대베트남 FDI 확대
에 따른 것으로 베트남 경제에 부정적인 것만은 아니다. 또한 베트남의 대중
국 의존도를 낮추는 데 일정 부분 기여했다는 점에서도 의미가 있다. 따라서
한국과 베트남과 상호의존도 심화를 베트남 경제구조의 구조조정 동력으로
활용할 필요가 있다.
2007년 이후 한국의 대베트남 직접투자는 베트남의 수출 확대와 경쟁력
제고에 기여했다.143) 또한 베트남은 자유무역협정을 통해 적극적으로 시장
을 개방하고 새로운 경제제도를 받아들이고 있다. 이를 제도개혁과 경제개
혁, 그리고 성장모델을 혁신하는 추진력으로 활용한다. 서론에서 언급했듯이
한국의 성장경험을 벤치마킹하여 성장의 근간으로 삼으면서 양국 간 유사성
도 확대되었다.
한국의 직접투자 증가로 발생한 양국 간 무역불균형 문제를 타개하는 가장
효율적이고 상호호혜적인 방법은 양국의 대세계 교역을 함께 확대하는 것이
다. 양국의 대세계 교역 확대에 서로가 기여할 수 있는 방안을 발굴해야 한다.
이를 위해 본 연구는 한국과 베트남 간 협력을 통한 제3국 진출을 제안한다.

143) 대표적인 예가 삼성전자이다. 해외투자 기업의 수출이 베트남 수출의 71%를 차지하는데, 이 중 삼성
전자 베트남 법인의 수출이 40% 이상을 차지한다. 2018년 삼성전자 베트남 법인의 수출액은 600억
달러로 베트남 전체 수출액의 3분의 1에 해당한다. 「베트남은 또 하나의 삼성공화국」(2019. 6. 27),
온라인 기사(검색일: 2021. 10. 30).
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베트남 상품 수입 확대로 무역 불균형을 해소할 수도 있지만, 베트남에 진출
한 한국계 기업과 함께 수출역량을 키우는 것도 방법이다. 베트남이 한국에
최근 수출을 늘리고 있는 전자 및 광학, 기계, 금속 등은 한국을 포함한 다른
선진국들의 직접투자와 연결되어 있다. 제2장의 분석에서 베트남이 경쟁력
을 보유하고 있는 의류 및 봉제, 목재 및 목재상품, 신발 등도 다국적 기업이
투자한 부문이지만 이미 베트남은 이런 품목에 대해 한국에서 높은 점유율을
기록하고 있다. 따라서 이 분야의 점유율 확대를 통한 무역불균형 해소는 한
계가 있다. 또한 수산물과 식품은 한국 소비시장의 까다로운 소비성향을 고
려할 때 갑자기 증가하기 어렵다. 따라서 한국 기업과 함께 대세계수출을 늘
리는 것이 단기적으로 최적이다.
모두가 인정하듯 베트남은 CPTPP, 베트남-EU FTA 등 다양한 자유무역
협정을 체결했다. 또한 일본, 중국, 한국으로부터 미래산업을 유치하기 위해
기업 경영의 투명성 제고 및 지식재산권(IPR)에 대한 보호 강화 등 기업 우호
적인 투자 및 법률 환경을 구축하기 위해 노력하고 있다. 이런 노력으로 투자
자 다변화에 성공한다면 한국의 투자 비중은 감소하고 양국 간 불균형도 지금
보다는 줄어들 것이다. 한편 베트남의 적극적인 시장 개방으로 베트남 내에
서 외국인투자 기업 간 경쟁이 격화하고 있다. 그리고 현지 진출 기업이 베트
남 내 생산을 확대해 로컬 콘텐츠 활용 비중을 늘리면서 한국의 대베트남 투
자에 의한 무역 창출효과도 줄어들고 있음을 제2장에서 확인했다.
이런 여건 속에서 추가적인 교역 확대를 위해서는 한국과 베트남 간 GVC
를 더욱 세분화하여 베트남이 한국 생산네트워크에 참여할 수 있는 공간을 확
대해야 한다. 이를 위한 기술이전과 베트남 중소기업에 대한 역량 강화가 요
구된다. 또한 한국과 베트남이 제3국 진출의 동반자로서 진출 방안을 모색하
는 공동노력이 요구된다. 한국-베트남 수교 이후 양국 간 경제협력의 성과는
다른 어떤 국가보다도 눈에 띄는 높은 성과를 시현하였고 인적 교류도 활발하
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였다. 한국과 베트남 간 성공적인 경제협력 경험을 함께 정리하고 한국, 베트
남과 협력을 희망하는 국가에 제공한다면 새로운 시장 발굴이 가능할 것이다.
이를 위해 한국과 베트남 간 경제협력 과정에 대한 모듈화 작업 및 전파도 중
요한 공동 작업이다. 또한 베트남은 캄보디아-라오스-베트남 개발삼각지역
(CLV-DTA)을 통해 메콩 지역에 대한 영향력을 유지하고 있다. 한국과 베트
남이 메콩 지역 개발을 함께하는 것도 한 방편으로 생각한다. 특히 제2장에서
보았듯이 한국은 저소득국에서 탈출한 베트남에 ODA 지원 규모를 줄일 수
밖에 없는 상황이다. 베트남과 함께 이 여유자금을 메콩 지역에 투하한다면,
ODA 축소에서 오는 베트남의 소외감도 줄이면서 한국 경제 및 외교 다변화
를 이룰 수 있다. 추가로 메콩 지역에서 성과를 확인한다면 이 경험을 토대로
다른 아세안 회원국이나 아프리카 동부 연안까지 함께 진출할 수 있다.

2) 아세안 역내 RVC 형성 지원
제2장에서 베트남의 아세안 역내 지역가치사슬(RVC) 참여 비중이 낮음을
확인했다. 곽성일 외(2016)는 아세안의 역내 지역생산 네트워크 구축의 중요
성을 강조했다. 베트남의 역내 RVC 참여율이 떨어지는 이유는 생산역량을
보유한 아세안 회원국들이 생산허브로서 GVC에 참여하기보다는 아직은 중
국, 일본, 한국, 미국에 딸린 수출입 구조를 가지고 있기 때문이다. 특히 베트
남은 자국 부가가치 활용률이 다른 아세안 회원국보다 낮았다. 해외 부가가
치를 활용한 생산비중이 높게 나타났는데, 이 해외 부가가치를 아세안 역내
에서 가져올 수 있다면 거래비용을 줄여 생산비용을 낮출 수 있을 것이다.
또한 경제와 안보문제를 함께 고려해야만 하는 최근의 국제통상 환경에서
지역가치사슬을 구축하면 안정적인 공급망을 확보할 수 있다는 점에서 베트
남에 중요한 의미를 지닐 것이다. 아세안 회원국을 대상으로 니어쇼어링
(near-shoring)과 다변화를 통해 공급망을 안정화할 수 있다면 미ㆍ중 패권
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경쟁으로부터도 어느 정도 생산의 안정성을 유지할 수 있을 것이다. 한편 베
트남 내 제1위 투자국인 한국은 다른 아세안 역내 회원국에 대한 투자에 비해
불균형적으로 많은 투자를 베트남에 집중했다. 베트남에 외생적 충격이 발생
했거나 양국 사회에 대한 이해 부족에서 오는 오해로 서로 갈등이 일어날 경
우 한국 기업이 어려움에 처할 수 있다. 이때 아세안 역내로 다각화함으로써
이러한 위험을 낮출 수 있다.
제2장에서 ADB-MRIO의 세계투입산출표에 근거하여 계산된 VRCA를
활용해 한국과 베트남이 경쟁력을 보유한 산업을 정리하였다. 곽성일, 연원
호(2021)는 동일한 방법을 아세안 회원국에 적용하여 각국의 경쟁력 변화를
관찰하였다. 그 결과 베트남은 전자ㆍ광학 산업, 인도네시아는 운송기기, 금
속제품 산업, 태국은 금속제품, 고무ㆍ플라스틱 산업, 싱가포르는 전자 및 광
학 산업, 말레이시아는 전자 및 광학, 고무ㆍ플라스틱 산업, 필리핀은 전자 및
광학 산업이 경쟁력을 보유했으며, 이것이 일본과 중국의 견제를 고려할 때
한국 공급망에 편입이 가능한 산업 분야로 조사되었다. 각국의 경쟁력에 기
초해 베트남에 집중된 한국 전자산업 공급망을 싱가포르, 말레이시아, 필리
핀으로 확대할 수도 있다.
싱가포르 무역산업부는 2021년 1월 발표한 ‘2021년 경제전략’에서 싱가
포르에 입지한 다국적 기업이 주변국으로 GVC의 생산 및 기타 단계를 확장
할 때, 싱가포르가 새롭게 형성되는 GVC의 핵심노드로 기능할 수 있도록 혁
신 및 지적재산권을 강화할 것임을 밝혔다.144)
따라서 싱가포르를 지적재산권 보호 기지로 삼고, 베트남-말레이시아-필
리핀을 연계한 전자산업 공급망 구축을 제안한다. 추가로 VRCA에 따라 저소
득국인 캄보디아, 라오스, 미얀마는 인적자원개발에 집중하여 저렴한 인력을
활용하는 산업으로 연계하고, 중소득국인 인도네시아와 베트남 등은 신남방
144) 곽성일(2021), p. 39.
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정책 차원에서 고부가가치 재료ㆍ부품 공급업체의 이전 및 합작회사 설립 등
을 고려할 수 있다.
한편 경제협력은 효과적인 분업을 위해 양국 간 긴밀한 협의를 필요로 한
다. 지역가치사슬을 확장하기 위해 현지에 진출한 한국계 기업의 기술이전
행위에 대해서 한국 정부가 적극적으로 관리 및 지원해야 한다. 특히 미ㆍ중
패권경쟁이 치열한 상황에서 기술안보의 중요성이 강조되므로 한국 기술을
베트남에 전수할 때, 베트남으로부터 기술이전 등록에 대한 의무만 부과받을
것이 아니라 기술보호 권리도 한국 기업이 명확히 받을 수 있도록 협의해야
한다.
예를 들어 지적재산권 강화와 전략물자무역통제(STC) 제도 관련 정비에
관해서도 논의해야 한다. 제도의 완비는 결국 양국 간 수준 높은 기술이전을
가능하게 할 것이다. 특히 아세안 회원국은 중고위 기술제조업의 GVC에서
매년 후방참여 비중이 항상 전방참여 비중보다 컸다.145) 즉 기술안보가 더욱
강조되는 국제통상 질서 속에서 해외로부터 중간재 조달에 대한 수요가 높다
는 의미이므로 전략물자무역통제제도(STC) 관련 역량의 수요는 증가할 것이
다. ODA 사업의 일환으로 베트남의 전략물자무역통제제도의 확립을 지원하
는 것도 베트남을 중심으로 지역가치사슬을 확장하는 데 기여할 것이다. 또
한 고부가가치 해외직접투자를 유치하기 위해서라도 STC 규정준수 시스템
은 반드시 필요하다.

3) 한국계 중소기업과 현지 로컬 중소기업 간의 협력 지원제도 마련
베트남에 진출한 한국 중소기업은 대기업과 동반진출한 경우가 다수이다.
그러다 보니 한국계 기업 간 긴밀한 생산네트워크를 구축하고 있고, 베트남
로컬 중소기업이 한국계 기업의 생산네트워크에 참여하는 사례가 적다는 지
145) 곽성일, 연원호(2021), p. 18.
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적을 오랫동안 받아왔다.146) 본 연구에서도 베트남 연구진은 한국계 대기업
이 베트남에 진출한 한국계 중소기업으로부터 높은 조달 비중을 유지하고 있
다고 지적했다. 이를 개선하기 위해 한국계 대기업, 예를 들어 삼성이나 LG
등은 현지 로컬기업이 대기업에 납품할 수 있도록 품질 개선사업을 지원하고
있었다. 그러나 이러한 지원은 대기업과 동반으로 베트남에 진출한 한국계
중소기업에 오히려 위협으로 다가올 수 있다. 안정적으로 대기업에 납품하던
구조에서 새로운 현지 경쟁자가 출현할 수 있기 때문이다. 따라서 본 연구에
서는 한국계 중소기업과 현지 로컬 중소기업 간 협력 지원제도가 필요함을
강조한다.
한국계 중소기업과 현지 로컬 중소기업이 협력할 때 이 협력을 지원할 주
체로 양국 정부와 한국계 대기업을 꼽을 수 있다. 우선 한국계 대기업이 현지
에 진출한 한국계 중소기업과 함께 현지 로컬기업의 기술 및 관리 역량강화
사업을 지원하는 삼각협력 방식을 생각할 수 있다. 이러한 지원이 성공적으
로 진행될 수 있도록 베트남 정부와 한국 정부는 환경을 구축하기 위해 협력
해야 한다. 예를 들어 베트남 정부는 한국계 기업의 역량강화 사업에 베트남
기업이 참여하도록 베트남 중소기업에 유인을 제공해야 한다. 그리고 한국
정부와 함께 설립한 VKIST 등을 통해 양성된 고급인력이 베트남 중소기업의
기술발전에 기여할 수 있도록 인력배치에 관한 제도도 고민해 봐야 한다. 한
국 정부는 한국계 기업이 베트남에서 겪을 수 있는 행정적 어려움을 취합하여
베트남 정부와 우선적으로 협력하는 창구를 만들 필요가 있다.
이러한 구조가 형성된다면 베트남 로컬 중소기업은 역량을 강화할 수 있
고, 한국계 중소기업은 프로그램에 참여해 판매경로 확대 및 인력조달의 용
이성을 꾀할 수 있다. 왜냐하면 현지 로컬기업이 현지 로컬 시장의 정보, 예를
들어 현지 비관세장벽과 현지 소비자의 취향 등에 관해 가장 잘 알기 때문이
146) 곽성일 외(2016), p. 121.

제5장 한국-베트남 간 협력 고도화를 위한 제언 • 173

다. 그리고 이러한 협력은 한국계 중소기업이 한국계 대기업에만 천착하는
거래관행에서 벗어나 베트남 시장 전체를 무대로 활동하는 기회를 제공한
다. 또한 한국계 대기업은 더욱 저렴한 가격으로 품질이 개선된 부품을 조달
받을 수 있다는 점에서 이러한 협력체제의 형성을 배제할 이유가 없다.

4) 인도-태평양 농가공식품 GVC 형성 지원
앞서 보았듯이 베트남은 양국 간 무역불균형 해소 방안의 하나로 베트남
이 세계적인 경쟁력을 보유한 농산품을 한국에 더 많이 수출하기를 희망한
다. 또한 베트남의 산업개발전략 2011~2020(Industrial Development
Strategy 2011-2020)에서 식품가공업을 육성이 필요한 중점산업으로 선정
하였다. 앞서 RCA 분석에서 확인했듯이 베트남은 품질 좋고 상대적으로 저
렴한 식품 원료가 풍부하다. 다만 최근 들어 베트남 식음료 산업의 경쟁력이
하락하고 있다.147) 또한 아세안 지역 6억 5,000만 명이 넘는 인구, 그리고
13억을 넘어선 인도의 인구 등을 고려할 때 베트남 인근에 거대 소비시장을
보유하고 있다. 최근 베트남은 소득이 증가와 함께 고가의 프리미엄 제품에
대한 선호도 증가하고 있고, 코로나19 팬데믹이라는 보건위기에 직면하면서
건강 유지를 위한 소비지출도 늘리고 있다. 그러나 베트남 인구구조에서
1990년대 중반부터 2000년대 중반 사이에 태어난 인구가 2025년이 되면
베트남 경제활동 인구의 20%를 차지하는 주요 소비층으로 등장할 전망이
다.148) 제3장 말미에서 언급하였듯이 이들은 한류에 대한 동경이 그전 세대
에 미치지 못하고 미국 및 유럽의 문화에 대해 높은 선호도를 보인다. 따라서
장기적으로 한국 식품을 우선적으로 선호할 것이라고 장담할 수도 없으므로
베트남 기업과 협력을 통한 현지 시장에 대한 경쟁력 강화가 필요하다.
147) 곽성일, 연원호(2021), pp. 46~49.
148) 손창우, 김현수(2020). 2018년 식품의약품안전처 자료에 따르면 한국의 베트남 식품 수입액 중 가공
식품은 37%를 차지했고, 나머지 63%는 비가공 형태로 수입되었다. 식품의약품안전처(2018).
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베트남 연구진도 식품가공 분야에 대한 한국의 FDI와 M&A 확대가 필요
함을 강조했고, 한국과 베트남 소비자 선호 정보 교환을 주장했다. 이미 다수
의 한국 식품 가공업체가 베트남 기업에 대한 M&A로 베트남 내에서 활동하
고 있다.149) 한국의 FDI 확대와 M&A를 강조한 점을 고려할 때, 단순히 한국
이 식품 원료를 수입하여 한국에서 가공한 후 수출하는 구조는 베트남이 원하
는 모습이 아니라고 생각한다.
만일 한국과 베트남이 함께 농가공식품 GVC를 인도-태평양 지역에 걸쳐
구축할 수 있다면 제3국 수출을 확대할 수 있다.150) 품질 좋은 식품을 양국
기업이 함께 생산할 수 있다면 한국과, 일본, 미국, 중국뿐 아니라 이웃 아세
안 회원국으로 수출 확대도 가능하므로 무역불균형 해소에도 기여할 것이다.
또한 한국은 장기적으로 식량안보 문제로부터 조금은 자유로워질 수 있고,
인도 시장에 함께 진출할 수도 있다.
이를 위해 베트남 농산물 가공기업이 한국 기업의 생산네트워크에 참여할
수 있도록 기본적인 기술지원을 선행할 필요가 있다. 이와 함께 가공 및 마케
팅 인력의 양성도 필요하다. 위생 및 기술을 포함한 고품질 제품 생산에 필요
한 물질적 인프라뿐만 아니라 식품위생 관련 인증제도와 관리인력의 양성도
함께해야 한다. 한국 정부는 관련 제도 정비와 인력 양성을 위한 재정적 지원
을 확대하고 베트남 정부는 관련 제도의 문제점을 한국과 함께 분석하면서 양
국 기업들이 농산물 가공업에서 더 높은 부가가치를 창출할 수 있도록 제도적
환경을 정비해야 한다.

149) CJ제일제당은 2016년부터 김치업체 킴앤킴, 냉동식품업체 까우제(Cautre), 수산ㆍ미트볼 가공업
체 민닷(Minh Dat)푸드 등을 인수했고, 팔도와 오뚜기는 현지 공장을 준공했다. 「식품업계, 앞다퉈
베트남 공략... 동남아 진출 거점되나」(2020. 11. 10), 온라인 기사(2021. 11. 10).
150) 오리온 베트남 법인은 베트남에서 생산한 스낵과 파이를 태국, 미얀마, 필리핀, 말레이시아 등 동남아
전 지역에 수출하고 있다. 위의 자료.
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나. 상호이해의 균형적 심화를 위한 사회 분야 협력
한국과 베트남 간 사회 협력의 특징은 불균형적 협력의 진행이다. 공공주
도의 협력이 민간주도의 협력보다 많고, 베트남 내에서의 협력 활동이 한국
내에서의 활동보다 많다. 특히 신남방정책이 본격화된 2018년 이후 지방자
치단체 및 공공기관의 대베트남 협력 활동이 활발해지면서 이런 경향은 더 두
드러졌다. 특히 한국 사회 속으로 깊숙이 뿌리내릴 영주 및 결혼 이주 자격이
지속해서 증가하고 있다는 점을 고려할 때 한국 내에서 베트남에 대한 이해도
제고 노력이 시급하다.

1) 한국인과 베트남인 간 협업 장려 및 지원
2017년 신남방정책의 추진은 한국과 베트남 간의 사회 분야 협력에 전환
기를 가져왔다. 이전에는 일회성 행사 중심의 양국 간 사회 교류가 주를 이루
었다면 신남방정책 이후 다행히 지방자치단체 및 공공기관들, 학교 등을 중
심으로 주기적이며 심도 있는 교류를 수행하고 있다. 또한 교류 주체도 정부
기관 중심에서 벗어나 다양한 층위를 나타내고 있다는 점에서 양국 간 사회
분야 교류는 심화되었다고 할 수 있다.
그러나 한국 내에서 베트남인과 한국인 간 소통 창구는 여전히 부족하다.
제3장에서 보았듯이 한국 내 체류하는 베트남인이 중국인 다음으로 많음에
도 한국 내에 체류하는 베트남인(다문화가정, 근로자, 유학생 등)을 위한 전
담 프로그램은 여전히 미비하다. 한-아세안센터, 아세안문화원, 국립아시아
문화전당 등 기관을 통해 이루어지다 보니 베트남 전문 프로그램이라기보다
는 아세안 프로그램의 일부로 들어가 있어 효과성에 의문이 든다.
국내에서 일부 시민사회단체들이 베트남어 강좌와 다문화가정 자녀에 대
한 방과후 교실, 베트남과 부인과 결혼한 남자에 대한 교육 프로그램 등을 운
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영하지만 후원금에 의존하는 경영구조로 활동의 지속성과 안정성을 확보하
기 어려운 상황이다. 따라서 한-아세안센터, 아세안문화원, 국립아시아문화
전당 등에서 더욱 적극적으로 한국인과 베트남인이 한국 내에서 협업할 수 있
는 프로그램을 발굴 및 시행할 필요가 있다. 이들 기관이 주체가 되어 협업 과
정에서 발생한 문제를 조율할 수 있는 창구를 개설하는 것도 효과성을 높일
수 있다.
한편 한국과 베트남 언론인들이 상대국에 대해 더 많은 관심을 갖도록 양
국 언론인이 공동취재를 장려하는 프로그램도 지원할 필요가 있다. 현재 한
국국제교류재단(Korea Foundation)에서 언론인에 대한 초청프로그램을
운영 중이다.151) 이를 양국 언론인 간의 주기적 미팅으로 확장하고 공동취재
를 장려하는 방향으로 프로그램을 운영한다면 양국은 서로를 더욱 깊이 있게
이해할 수 있을 것이다. 또한 한국이나 베트남 사회에 대한 콘텐츠를 공동기
금을 조성하여 제작하도록 기획한다면 객관성을 더 높일 수 있다.

2) 사실 기반 정보 모니터링 및 정보 제공 채널 마련
제3장에서 수행한 한국과 베트남 간 갈등에 대한 키워드 분석에서 경제 및
인적 교류가 활발할수록 오히려 갈등의 빈도수는 증가하고 있었다. 2019년
1,425건으로 가장 많았고 2017년에 984건이었다. 코로나19 팬데믹으로 양
국 간 인적 교류가 중단된 2020년은 오히려 736건으로 줄어들었다. 한국과
베트남이 함께 번영할 다가올 30년을 준비해야 하는 이 시점에서 경제 및 인
적 교류가 확대될수록 양국 갈등의 빈도수가 증가한다는 것은 양국 간 사회적
교류에 문제가 있음을 시사한다. 교류가 확대될 미래에 더욱 빈번하게 갈등
이 발생할 수 있음도 시사한다.
한편 제3장에서 보았듯이 온라인 매체가 보편화되면서 양국 간에 일부 그
151) 한국국제교류재단 홈페이지(검색일: 2021. 11. 20).
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룹의 의견이 전체 의견인 양 잘못 전달되면서 외교문제로까지 비화될 수 있는
상황이 되었다. 제3장에서 다루었던 문재인 대통령의 추모사도 그런 사례 중
하나일 것이다. 과장되거나 잘못된 정보가 온라인 매체를 통해 유통될 때 이
에 즉각적으로 대응하는 시스템을 마련할 필요가 있다. 아무 일도 아닌 것이
침소봉대되어 전파되기 전에 먼저 점검하고 이를 제대로 알리는 노력이 필요
하다. 한-아세안센터가 비록 국제기구로 활동하지만 베트남을 포함한 아세안
전역에서 양 지역 간에 잘못된 정보가 확산될 경우 이를 모니터링하고 제대로
알리는 기능을 추가로 수행하는 것도 고려할 대안이다.

3) 베트남 관련 심층 연구 및 대중적 확산
제3장에서도 강조했지만 베트남 내 한국어 교육에 관한 관심은 증가하는
반면에, 한국 내에서 베트남어 및 베트남학에 관한 관심은 상대적으로 저조
한 편이다. 비록 부산외국어대학교와 단국대학교ㆍ청운대학교 컨소시엄이
교육부 국립국제교육원의 특수 외국어사업을 진행하며 교육기관, 일반 대중
등을 대상으로 다양한 활동을 실시하고 있지만, 국내 베트남 출신 다문화가
정 및 이주민의 높은 비중을 고려할 때 베트남어 및 베트남학에 대한 지원은
여전히 부족한 상황이다. 이런 교육 현실은 한국인이 선호하는 여행지 중 하
나가 베트남임에도 베트남 사회를 깊이 있게 이해하는 한국인이 매우 드문 이
유이기도 하다.
한편 학계에서 진행된 연구 결과물이 학계에만 머물고 일반 대중으로 확산
되는 창구가 부족한 것도 문제이다. 정부나 공공기관, 교육기관 주도로 주기적
으로 베트남 관련 세미나 개최를 개최하고, 언론사를 통해 기획 보도, 방송 등
관련 정보에 대한 민간의 접근성을 높일 필요가 있다. 도출된 성과물을 토대로
베트남 인근 메콩 지역 국가들로 협력 범위를 확대하는 것도 고려해야 한다.
2017년 신남방정책 추진 이후 한국은 아세안 회원국 가운데 베트남 집중현상
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을 보였다. 이를 다변화하는 차원에서도 메콩 지역과 협력을 고려해야 한다.

4) 대학 간 혁신 공유모델 구축
베트남 내 한국 관련 전공학과는 급속히 증가하는 반면에 한국 내 베트남
관련 전공은 적은 수준이다. 이에 대한 지원 강화가 필요하지만 학령인구가
감소하면서 대학의 환경이 어려운 상황이다. 베트남 관련 학자가 배출되지
않는다면 한국 내에 베트남에 대한 이해도 제고는 더욱 어려워질 것이다. 따
라서 베트남 관련 대학 전공에 대한 지원강화가 필요하다. 직접적 지원이 어
렵다면 대학 간 혁신공유 모델 구축을 지원하는 방안을 마련할 필요가 있다.
대학의 생존을 위해 각 대학의 혁신 사례를 공유하고 혁신에 따른 유인체계를
정부는 마련해 줄 필요가 있다. 또한 베트남 또는 메콩 지역에 한국 자금으로
경제 또는 환경 관련 연구소를 설립하고 현지 대학과 한국 내 대학을 연계한
다면 베트남 관련 전공자뿐 아니라 메콩 지역에 대한 관심을 제고하는 효과도
누릴 수 있을 것이다.

다. 상호 공감의 지속적 확대를 위한 문화 분야 협력
한국과 베트남 간 문화 교류의 가장 큰 문제점은 쌍방향적으로 균형 있게
문화가 교류되는 것이 아니라 한류라는 거대한 흐름 속에서 한국 문화만 일방
적으로 베트남으로 유입되고 있다는 점이다.152) 한국 정부가 쌍방향 문화 교
류를 강조해 왔지만 한국 내에서 베트남 문화를 직접 체험한 한국인은 매우
드물다. 따라서 불균형적인 문화 교류를 개선하는 노력이 지속가능한 문화교
류를 확대하기 위해 가장 시급한 일이라 생각된다.
152) 장원호 외(2014)는 한류를 단순히 문화상품으로만 역할 짓는 것이 아니라 한류라는 문화변동으로 베
트남 등 수용국의 문화 창작 현상의 변화를 야기했으므로 이를 쌍방향적이고 창조적인 성격을 띤다고
볼 수 있다고 주장했다.
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1) 베트남 영화제의 정기적 개최
베트남 영화는 주로 전주국제영화제, 부산국제영화제 등에서 소개되지만
영화제 이외 기간에 일반인이 접근하기는 상대적으로 어려운 것이 현실이다.
반면에 베트남으로 한국 영화 산업자본이 진출하면서 관객 점유율뿐 아니라
베트남 내에서 영화 제작도 활발하게 이루어지고 있다. 베트남에서 흥행에
성공한 10대 영화 가운데 상당수가 CJ엔터테인먼트와 롯데엔터테인먼트가
현지에서 제작했거나, 한국 영화를 리메이크한 것이다.153) 제4장에서 보았
듯이 한국 영화를 리메이크해서 성공한 대표적 영화로 <써니>, <수상한 그
녀>, <과속 스캔들> 등을 들 수 있다. 반면에 베트남 영화로 한국에서 알려졌
거나 흥행에 성공한 영화는 매우 드물다. 얼마 전 미국에서 흥행에 성공한
<아빠 미안해요>(Bố già)도 한국 내에서 상영관을 찾아보기 어려웠다. 일반
인을 대상으로 베트남 영화를 상영하는 정기적인 베트남 영화제 개최 등을 고
려할 수 있다. 주한 베트남대사관이 중심이 되어 자국 영화를 한국에 알리는
노력을 수행하는 한편, 한-아세안센터나 아세안문화원이 중심이 되어 아세안
각국의 영화를 상영하는 영화주간의 시행도 생각해 볼 수 있다. 베트남 영화
에 대한 접근성 제고가 단기간에 베트남 영화를 한국인이 즐기는 수준으로 만
들지는 못하겠지만, 장기적으로 한국 사회에 베트남 문화에 대한 이해도를
제고하는 데 기여할 것이다.
한편 베트남 영화제 개최를 계기로 메콩 국가의 영화도 동시에 상영함으로
써 베트남과 메콩이 지리적으로 근접해 있지만 문화적 다를 수 있다는 인식을
한국인에게 심어줄 수 있다. 아세안 지역의 강점 중 하나가 다양한 문화가 존
재한다는 점임을 한국인이 인식하는 계기가 될 것이다.

153) 유영국(2020. 12. 7), 「[우리가 모르는 베트남](3)한류가 있기도 하고 없기도 하다」, 온라인 기사(검
색일: 2021. 11. 21).
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2) 베트남 문학의 한국어 번역 및 출판 지원
제4장에서 강조했듯이 한국에서 유학한 베트남인이 증가하면서 베트남 출
판사가 자체적으로 한국 문학을 번역 및 출판하는 사례가 증가하고 있고, 많
은 작품이 베트남 내에서 출판되고 있지만 한국 내에서 베트남 문학을 한국어
로 번역하여 출판한 사례는 상대적으로 매우 적다. 1992년 수교 이후 지금까
지 한국 문학이 베트남어로 번역되어 베트남에 출판된 권수는 120여 권에 이
르지만, 반대의 경우는 겨우 29권으로 조사되었다(부표 4-1과 부표 4-3 참
고). 양국 간 쌍방향 문화 교류를 확대하는 차원에서도 이러한 출판의 불균형
해소는 시급하다. 따라서 베트남 문학을 한국에 번역 소개하는 활동에 관심
을 두는 한국시민사회단체(NGO)를 발굴하고 이를 지원할 필요가 있다. 민간
영역에서 베트남에 번역되는 한국 문학작품에 대한 지원도 병행할 수 있을 것
이다.

3) 한국 내 베트남문화원 설치
베트남과 한국 간의 지속가능한 미래협력 관계를 유지 및 강화하기 위해서
양국 국민에게 서로를 이해할 기회를 더 많이 제공해야 한다. 그래야만 서로
에 대한 신뢰를 키울 수 있고 협력할 수 있다. 앞서 보았듯이 문화 부문에서
양국 간 불균형이 매우 심각한 상황이다. 한국 정부와 베트남 정부가 함께 베
트남 문화를 한국에 소개하는 창구를 구축하는 것은 피할 수 없는 일이다. 본
연구는 신축한 주한 베트남대사관 내에 베트남문화원의 설치를 제안한다. 신
축한 주한 베트남대사관에 베트남 문화를 소개하는 공간을 조성하고 주기적
으로 전시물을 바꾸거나, 베트남어 교육을 한다면 베트남 문화에 대한 한국
내의 이해도 제고에 기여할 것이다. 베트남 정부의 여력이 부족하다면 한국
정부에서 양국 간 문화협력기금을 설치하고 이로써 베트남문화원 운영을 지
원할 수 있다.
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4) 온라인 기반 양국 문화 소개 프로그램 도입
앞서 양국 간 사회문화에 대한 균형 있는 인식과 이해의 심화가 중요함을
강조하였다. 최근 문화를 향유할 수 있는 새롭고 다양한 매체가 등장하면서
이를 활용할 필요성이 더욱 증가하고 있다. 대표 매체로 유튜브를 들 수 있다.
이미 다수의 유튜브 콘텐츠 제작자가 현재 베트남을 소개하는 콘텐츠로 수익
을 올리고 있는 것으로 알려졌다. 선정적인 내용보다는 베트남 문화를 제대
로 소개하는 유뷰브 콘텐츠 제작자를 발굴하고 이를 지원하기 위한 시스템을
만들어야 한다. 예를 들어 한국인과 베트남인을 대상으로 상대국 사회문화를
소개하는 유튜브 콘텐츠 경연대회를 정기적으로 개최하는 것도 방법이다. 이
에 대한 관리는 앞서 제안한 베트남문화원이 담당할 수 있다. 또한 베트남 내
에 한국 문화를 소개하기 위해 한국에 체류하는 베트남인이 한국의 사회문화
를 베트남에 소개하는 프로그램을 주기적으로 제작할 수 있도록 지원할 수도
있다.
이러한 활동은 한국 문화에 대해 혹시 가질 수 있는 편견을 줄이는 데 기여
할 뿐만 아니라, 베트남 문화에 대한 한국인의 이해도 제고에도 기여한다. 쌍
방향 소통 매체가 많아지면 많아질수록 서로 오해를 줄일 수 있고, 한국과 베
트남 간 협력관계는 안정적으로 고도화될 수 있다.
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부록

부록 1
부표 1-1. 한국-베트남 간 정상급 인사 교류(1993~2021년)

시기
1993. 5
1995. 4
1998. 3
2001. 8
2003. 9
2004. 7
2005. 11
2007. 11
2008. 3
2009. 5
2010. 11
2011. 11
2012. 3
2013. 7
2014. 10
2014. 12
2018. 12
2019. 11
2021. 12

베트남 인사의 한국 방문
성명
보반끼엣
(Vo Van Kiet)
도므어이
(Do Muoi)
농득마인
(Nong Duc Manh)
쩐득르엉
(Tran Duc Luong)
판반카이
(Phan Van Khai)
응우옌반안
(Nguyen Van An)
쩐득르엉
(Tran Duc Luong)
농득마인
(Nong Duc Manh)
응우옌푸쫑
(Nguyen Phu Trong)
응우옌떤중
(Nguyen Tan Dung)
응우옌떤중
(Nguyen Tan Dung)
쯔엉떤상
(Truong Tan Sang)
응우옌떤중
(Nguyen Tan Dung)
응우옌신훙
(Nguyen Sinh Hung)
응우옌푸쫑
(Nguyen Phu Trong)
응우옌떤중
(Nguyen Tan Dung
응우옌티낌응언
(Nguyen Thi Kim Ngan)
응우옌쑤언푹
(Nguyen Xuan Phuc)
브엉딘후에
(Vuong Dinh Hue)

직위

시기

한국 인사의 베트남 방문
성명

직위

총리

1994. 8

이영덕

국무총리

공산당
총비서
국회
의장
국가
주석

1996. 8

김수한

국회의장

1996. 11

김영삼

대통령

1998. 12

김대중

대통령

총리

2002. 4

이한동

국무총리

2003. 9

박관용

국회의장

2004. 10

노무현

대통령

2006. 1

김원기

국회의장

2006. 11

노무현

대통령

총리

2008. 4

임채정

국회의장

총리

2009. 10

이명박

대통령

국가
주석

2009. 11

김형오

국회의장

총리

2010. 10

이명박

대통령

2013. 1

강창희

국회의장

2013. 9

박근혜

대통령

총리

2015. 3

정의화

국회의장

국회
의장

2017. 4

정세균

국회의장

총리

2017. 11

문재인

대통령

국회 의장

2018. 3

문재인

대통령

국회
의장
국가
주석
공산당
총비서
국회
의장

국회
의장
공산당
총비서

2018. 9
이낙연
국무총리
2020. 10
박병석
국회의장
자료: 외교부(2019a), 「베트남 개황」, 온라인 자료(검색일: 2021. 10. 2); 대한민국 국회 보도자료(2020), 「박병석 국회의장
베트남 공식 방문, 코로나19 이후 첫 방문하는 외국 국회의장이자 한국 측 최고위급」, 온라인 자료(검색일: 2021.
10. 2); 「[한ㆍ아세안 결산] 한ㆍ베트남 정상회담...文 대통령 “투자 확대 위한 관심ㆍ지원” 당부」(2019. 11. 27),
온라인 기사(검색일: 2021. 10. 2); 「[베트남 국회의장 방한] ①브언딩후에-박병석 국회의장, ‘중장기 국가 아젠더’
핵심 협력 초석 닦아」(2021. 12. 20), 온라인 기사(검색일: 2021. 12. 20)를 취합하여 저자 작성.
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부록 2. 양국 간 RCA 비교
지금까지 대세계 수출 비교우위를 평가하기 위해 RCA를 활용했다. 무역대
상국에 대해서도 동일한 양국 간 현시비교우위지수(BRCA: Bilateral Revealed
Comparative Advantage) 산출이 가능하다.154) 베트남의 대한국 수출의
BRCA를 2000년, 2005년, 2010년, 2015년, 2019년으로 나눠 계산해 보았
다. 베트남은 한국에 대해 1차 산품(동물, 채소, 식품, 플라스틱/고무, 가죽,
목재)과 섬유 및 의류, 신발 등 노동집약적 재화에 대해 비교우위가 있다. 한
편 2015년 한국은 주로 자본 및 기술 집약적인 제조업(금속, 기계 및 전자)에
서 베트남에 비해 양자 간 비교우위를 나타냈다. 광의의 범주 수준에서 한국
은 소비재와 자본재에서 양자 간 비교우위를 보였다. 따라서 2015년까지 베
트남과 한국은 대체로 상호 보완적이었다.
2019년 BRCA 결과를 보면, 베트남은 한국에 대해 여전히 1차 산품(식품,
가죽, 목재)과 노동집약 상품에 대해 비교우위를 유지하는 반면, 베트남의
BRCA가 1차 산품에서 첨단제조업(기계 및 전자) 쪽으로 이동하는 것을 관찰
할 수 있다. 베트남과 관계에서 한국은 플라스틱 및 고무, 기계 및 전자, 기타
제조업 부문에서 비교우위를 유지하고 있었다.

     
154) 재화 k에 대해 j국에 대한 i국의 BRCA는     로 계산되면, 여기서  는 i의 k재
     

화 수출,  는 i국의 총수출,  는 j국의 재화 k 수출,  는 j의 총수출을 의미한다.
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부표 2-1. 베트남의 대한국 수출 BRCA

구분

2000

2005

베트남
2010 2015

2019

2000

2005

한국
2010

2015

2019

품목
-동물

7.01

2.34

0.93

0.2

0.08

0.24

0.24

0.17

-채소

11.03 12.65
7.3

4.79

1.36

1.15

0.84

0.11

0.06

0.03

0.01

0.03

-식품

3.34

3.96

2.26

1.2

1.21

0.18

0.1

0.14

0.12

0.2

-광물

0.35

1.01

0.32

0.2

0.07

0.13

0.26

0.12

0.13

0.05

-연료

0.04

0.14

0.8

0.09

0.04

0.16

0.84

0.87

0.26

0.67

-화학

0.2

0.21

0.18

0.19

0.13

0.68

0.67

0.69

0.54

0.49

-플라스틱/고무

2.02

2.22

1.29

0.65

0.65

1.86

1.34

1.35

1.3

1.13

-가죽 및 원피

4.52

3.87

2.43

1.85

1.05

2.28

1.39

1.05

0.68

0.54

-목재

1.21

1.33

2.11

2.31

2.31

0.79

0.54

0.39

0.31

0.39

-섬유/의류

6.47

7.56

10.74

8.75

6.5

2.34

2.09

1.53

0.93

0.67

-신발

20.22 23.08

14.5

9.44

7.21

2.66

1.39

0.94

0.37

0.22

-석재/유리

0.91

0.26

0.67

0.35

0.83

0.23

0.46

0.41

0.4

1.37

-금속

0.13

0.12

0.52

0.45

0.42

1.18

0.94

1.38

1.12

0.9

-기계 및 전자

0.35

0.35

0.41

1.24

1.88

0.69

0.94

1.00

1.41

1.44

-운송 장비

0.04

0.04

0.13

0.14

0.2

1.2

1.69

1.7

0.82

0.59

-기타

1.1

1.24

0.84

0.85

0.95

0.16

0.75

0.77

1.14

1.32

-원자재

1.12

1.1

1.3

0.45

0.24

0.4

0.14

0.09

0.07

0.05

-중간재

1.13

1.11

1.05

0.66

0.5

1.44

1.1

1.17

0.88

0.77

-소비재

2.58

2.09

1.57

1.79

1.44

0.77

0.91

0.86

0.66

0.78

-자본재

0.24

0.28

0.3

1.03

1.56

0.75

1.1

1.09

1.4

1.51

광의의 분류

자료: WB WITS(검색일: 2021. 8. 15) 활용하여 저자 계산.

2019년 베트남과 한국은 가죽과 원피, 기계 및 전자제품 분야에서 양자 간
비교우위를 갖고 있기 때문에 이들 제품군에서 경쟁하는 것으로 보인다. 그
러나 현실에서 두 국가는 이 제품군에서 경쟁하지 않는다. 가죽, 원피와 관련
해서 한국은 가공용 원피를 베트남에 수출하고, 베트남은 가공품을 한국에
수출하는 구조를 지녔다. 기계 및 전자제품의 경우도 앞서 언급한 바와 같이
한국이 반제품 형태의 기계 및 전자제품을 베트남에 수출하면 베트남에서 최
종 완제품으로 조립해 한국과 기타 해외시장으로 수출하는 구조이다. 따라서
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최근 몇 년간의 비교우위 구조 변화에도 불구하고 2019년 기준 베트남 경제
는 여전히 한국과 보완적 관계를 유지하고 있다. 양국이 대체로 상호 보완적
인 성격을 지니고 있다는 점은 양국 무역을 촉진할 수 있는 잠재력이 여전히
크다는 것을 의미한다. BRCA지수는 또한 한국에 대한 대규모 수출품이었던
다수의 1차 산품이 현재 한국과 관련하여 BRCA를 지닌 제품군이 아님을 보
여준다. 여기에는 동물, 채소 및 광물이 포함되는데, 여전히 베트남은 이 분야
에서 비교우위를 지니고 있다. 따라서 베트남의 한국에 대한 수출을 늘리고
베트남의 한국에 대한 무역적자를 줄이려면 베트남의 공급여력이 큰 상품 가
운데 한국의 수요가 큰 품목의 수출에 주목해야 한다.
부표 2-2. 한국과 베트남의 서비스 산업 VRCA 추이 비교
구분
전기가스상수도

베트남
한국
2000 2005 2010 2015 2019 2000 2005 2010 2015 2019 2020
0.87 0.62 1.07 1.20 1.20 0.90 0.74 0.77 1.08 0.54 0.59

건설

0.95

0.17

0.21

0.30

0.30

0.12

0.26

0.22

0.22

0.70

0.58

자동차판매수리

0.66

0.50

0.23

0.24

0.24

0.59

0.63

0.62

0.77

0.58

0.61

도매

1.44

1.53

1.15

1.44

1.44

0.41

0.43

0.39

0.47

0.52

0.51

소매

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.60

1.60

1.95

2.14

1.11

1.09

호텔 요식업

1.46

1.64

2.91

2.55

2.55

1.42

1.29

1.11

1.21

0.80

0.90

육로운송

0.43

0.44

0.49

0.46

0.46

0.56

0.62

0.62

0.67

0.68

0.68

해상운송

0.29

0.29

0.53

0.55

0.55

1.42

1.36

1.22

1.38

0.66

0.62

항공운송

0.48

0.50

0.78

0.64

0.64

1.19

1.94

1.47

1.28

1.19

1.33

보조운송활동

0.57

0.83

1.29

1.24

1.24

0.99

1.01

0.86

1.02

1.10

1.07

통신

0.82

0.32

0.32

0.30

0.30

0.32

0.33

0.34

0.33

0.60

0.62

금융업

0.28

0.28

0.58

0.55

0.55

0.52

0.68

0.70

0.62

0.59

0.59

부동산업

0.69

0.28

0.54

0.56

0.56

1.21

1.28

1.06

1.09

0.78

0.81

사업장비대여

0.08

0.17

0.16

0.16

0.16

0.76

0.78

0.62

0.73

0.75

0.76

공공행정

0.00

0.02

0.02

0.02

0.02

0.13

0.20

0.20

0.29

0.48

0.46

교육

2.55

0.82

0.81

1.62

1.62

0.33

0.61

0.74

0.90

0.97

0.92

보건사회복지

2.39

0.56

0.55

1.07

1.07

0.42

0.80

1.18

1.61

1.36

1.38

개인서비스

0.34

0.13

0.16

0.15

0.15

0.78

1.14

1.14

1.17

0.88

0.90

개인가구 고용

0.00

1.38

0.00

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

자료: ADB-MRIO 각 연도 자료(검색일: 2021. 8. 7)를 활용하여 저자 작성.

부록 • 209

부록 3
부표 3-1. 코이카(KOICA)의 대베트남 지원: 국별ㆍ분야별 총괄(1991~2019년)
(단위: 달러)
연도

보건
의료

교육

공공
행정

기술
환경
에너지

농림
수산

긴급
구호

기타

합계

1991

0

0

4,253

4,917

11,627

0

0

20,797

1992

12,717

31,242

160,665

55,500

5,875

49,759

0

315,760

1993

1,568

259,264

259,415

454,116

20,877

0

0

995,241

1994

1,992

1,057,514

564,226

615,095

38,273

0

3,974

2,281,075

1995

979,833

1,574,539

208,425

416,561

84,970

30,255

8,018

3,302,601

1996

907,545

1,748,198

591,827

228,724

64,069

102,239

10,776

3,653,377

1997

196,471

1,427,052

853,050

69,940

98,329

103,248

22,250

2,770,338

1998

562,646

1,687,126

343,027

449,800

32,826

43,714

8,063

3,127,201

1999

317,826

2,414,326

278,905

3,005,493

116,932

39,564

20,391

6,193,436

2000

200,579

2,718,987

376,397

1,299,410

209,798

29,851

28,874

4,863,896

2001

584,705

2,572,436

871,571

481,587

292,511

0

11,299

4,814,108

2002

1,868,556 1,282,217

994,606

258,196

221,496

42,278

38,305

4,705,654

2003

1,920,355

317,999

445,769

105,412

10,144

48,503

3,514,605

2004

1,032,480 6,430,769 1,585,020

423,355

222,143

30,271

65,134

9,789,171

2005

1,248,147 6,300,207

992,930

302,610

20,697

31,260

9,289,568

2006

1,660,138 2,895,255 1,790,069 1,140,356

203,983

49,973

133,559

7,873,333

2007

4,659,286 3,436,316 1,448,628 1,676,260

405,437

49,613

227,217

11,902,757

2008

1,831,736 3,159,496 2,346,564 1,669,257

465,906

78,575

412,733

9,964,266

2009

11,033,071 1,779,725 3,157,650 1,337,748

483,791

65,409

411,721

18,269,115

2010

15,273,175 2,134,507 3,922,824 4,823,970

560,833

127,706

2011

6,074,961 10,427,352 3,630,122 2,304,483

623,895

13,606

1,352,946 24,427,364

2012

10,741,185 5,924,608 3,021,901 1,959,951

618,299

22,236

1,601,573 23,889,753

2013

1,145,642 14,582,918 5,343,904 5,110,509

747,895

53,839

0

26,984,707

2014

1,498,478 16,426,183 6,887,454 5,792,215 3,393,609

324,330

0

34,322,269

2015

2,177,554 9,630,346 8,566,568 8,429,048 6,279,793

34,137

0

35,117,445

2016

1,759,167 8,721,058 6,031,974 8,748,892 7,182,732

0

0

32,443,823

2017

1,630,040 7,136,485 3,920,007 11,186,542 8,968,072

0

0

32,841,146

2018

2,071,427 11,050,045 11,833,381 12,418,102 4,438,443

16,346

0

41,827,744

2019

2,396,787 11,272,097 14,761,823 5,772,774 1,945,728

0

830,266

36,979,475

총합계

73,788,067 138,746,691 84,465,973 81,571,501 38,146,164 1,337,790 6,385,057 424,441,236

666,423

393,718

자료: 대한민국ODA통합정보포털(검색일: 2021. 10. 30).
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1,118,195 27,961,211

부표 3-2. 한국-베트남 지방자치단체 교류(자매, 우호) 현황

유형
자매교류

우호교류

연도
1995

부산광역시 본청-호찌민시
경상남도 김해시-동나이성 비엔호아시

1996

경상남도 본청-동나이성
서울특별시 본청-하노이시
경상남도 창원시-다낭시

1997

서울특별시 용산구-빈딘성 뀌년시
인천광역시 본청-하이퐁시

전라남도 본청-바리아붕따우성
인천광역시 중구-카인호아성 냐짱시

1999
2000

인천광역시 계양구-바리아붕따우성 붕따우시

2002

울산광역시 본청-카인호아성
경기도 안산시-바리아붕따우성

2004

경기도 수원시-하이즈엉성
경기도 오산시-꽝남성

경기도 화성시-푸토성
부산광역시 금정구-하노이시 하이바쯩구
부산광역시 동래구-타이응우옌성
타이응우옌시

경기도 남양주시-응에안성 빈시
2005

경상북도 본청-타이응우옌성

충청남도 본청-롱안성

대전광역시 본청-빈즈엉성
2006

경상남도 창원시-띠엔장성 미토시

2007

경상북도 경주시-트어티엔후에성 후에시

2008

충청북도 본청-빈푹성

2009

충청북도 제천시-닌빈성 닌빈시

2010

강원도 본청-꽝닌성
충청북도 본청-푸옌성
경기도 화성시-다낭시
경기도 본청-응에안성
부산광역시 연제구-호찌민시 1군
경기도 안성시-뚜옌꽝
경상북도 포항시-바리아붕따우성

2011

대구광역시 달서구-꽝남성 땀끼시
부산광역시 영도구-빈즈엉성 벤캇현

2012

서울특별시 성동구-푸옌성 뚜이호아시

경기도 구리시-럼동성
전라남도 본청-껀터시
경기도 성남시-타인호아성

2013

경기도 동두천시-빈롱성 빈롱시

경기도 용인시-꽝남성
전라남도 강진군-허우장성 풍힙현

2014

울산광역시 북구-안장성 롱쑤엔시
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유형
자매교류

우호교류

경기도 의정부시-하이즈엉성 하이즈엉시

경상남도 함양군-꽝남성 남짜미현

연도
경상남도 김해시-떠이닌성
2015

경상북도 예천군-옌바이성 옌빈현

대구광역시 본청-호찌민시
전라남도 곡성군-허우장성 롱미현
광주광역시 북구-꽝빈성 바돈시

2016

충청남도 아산시-닌빈성

부산광역시 동래구-트어티엔후에성 후에시
서울특별시 본청-호찌민시
강원도 철원군-동탑성
경상북도 본청-까마우성
경상북도 본청-호찌민시
대전광역시 유성구-동나이성 년짝현

2017

인천광역시 동구-하이퐁시 홍방구
전라남도 광양시-꽝남성
전라북도 본청-닥락성
충청북도 단양군-꺼우저이구
경상북도 영양군-다낭시 화방군

2018

대구광역시 본청-다낭시
전라남도 완도군-트어티엔 후에성

경기도 본청-호찌민시
경상남도 거창군-하노이시 롱비엔구
경상북도 봉화군-박닌성 뜨선시
대전광역시 본청-흥옌성
경기도 남양주시-트어티엔후에성 후에시
경기도 하남시-하남성
대구광역시 본청-박닌성
울산광역시 울주군-화빈성

2019

강원도 춘천시-럼동성 달랏시

전라남도 해남군-껀터성 오몬군

경상북도 문경시-타이응우옌성 송콩시

전라북도 김제시-화빈성
전라북도 본청-까마우성
전라북도 장수군-바리아붕따우성 쑤엔목현
충청북도 보은군-하이즈엉성
충청북도 보은군-하장성

자료: 대한민국시도지사협의회 홈페이지, 국제교류현황자료(검색일: 2021. 10. 2)를 참고하여 저자 작성.
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부록 4
부표 4-1. 한국 문학의 베트남어 출판(1992~2021년)
저자

역자

한국어 제목

베트남어 제목

출판사

연도

이상보
(주해)

배양수

춘향전

Truyện Xuân
Hương

Khoa học
xã hội

1994

강무학

Trần Văn Thêm

이용상 황숙

Hoàng thúc Lý
Long Tường

Chính trị
Quốc gia

1996

이신희
(편)

Lưu Thị Sinh

한국 옛날 이야기

Truyện cổ Hàn
Quốc

Văn hóa
dân tộc

1998

현진건

강하나

운수 좋은 날

Một ngày may
mắn

권형종

심청전

Thẩm Thanh
truyện

Nguyễn Quang Thiều

한국현대시인
5인 선집

Năm nhà thơ
hiện đại Hàn
Quốc

안경환, Trần Hữu
Kham

한국민담집

Truyện cổ Hàn
Quốc

Trẻ

2002

김진선

Trần Đình
Nghiêm(출판책임)

산 자의 전쟁 죽은
자의 전쟁

Cuộc chiến
tranh một mất
một còn

Chính trị
Quốc gia

2002

이우성,
이운성,
이호형,
성대경,
송재소,
김시업,
임형택

Phạm Tiến Duật,
Nguyen Huy Tue

월남기행 시집

Việt Nam du ký

Văn học

2003

김소월

Lê Đăng Hoan,
김기태

진달래꽃

Hoa Chin-Tal-Le

Văn học

2004

김시습

전혜경(Toàn Huệ
Khanh), Lý Xuân
Chung

금오신화

Kim Ngao tân
thoại

Đại học
Quốc gia
Hà Nội

2004

방현석

Hà Minh Thành

랍스터를 먹는
시간

Thời gian ăn
tôm hùm

한용운

Lê Đăng Hoan

님의 침묵

Sự im lặng của
tình yêu

고은,
김광규,
박제천,
김지하,
신경림

Hội nhà văn 2000
샛별

2000

Hội nhà văn 2001

Hội nhà văn 2005
Văn học

2005
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저자

역자

한국어 제목

베트남어 제목

출판사

연도

오정희

Hoàng Hải Vân

저녁의 게임

Ván bài lúc
hoàng hôn

Văn học

2005

염상섭

오은철(OH Eun Chul),
Lê Nguyễn Lê

삼대

Ba thễ hệ

Văn học

2006

안혜숙

Vũ Hữu Trường

잃어버린 영웅

Người anh hùng
bị bỏ rơi

Văn hóa Thông tin

2006

김성범

Đào Vũ Vũ

한국 이야기

Câu chuyện
Hàn Quốc

Thế giới

2006

김영랑

Lê Đăng Hoan,
김기태(Kim Ki Te)

모란이 피기까지는

Đến Khi hoa
Mẫu Đơn Nở

Văn học

2007

권정생

안경환(Ahn Kyong
Hwan)

몽실 언니

Mong Sil

Trẻ

2007

심훈

이정숙(Lee Jung
Sook), Nguyễn Thị
Kim Dung

상록수

Cây thường
xanh

김만중

전혜경(Jeon Hye
Kyung), Lý Xuân
Chung

구운몽

Cửu vân mộng

Hội nhà văn 2007

Hội nhà văn 2008

Hội nhà văn 2007

Khoa học
xã hội

2007

하근찬
외

Hà Minh Thành

한국현대단편선

Tuyển tập
truyện ngắn
hiện đại Hàn
Quốc

장철문
(편)

Nguyễn Ngọc Quế

심청전

Thẩm Thanh
truyện

안혜숙

Vũ Hữu Trường

고엽

Chiếc lá héo
tàn

Văn học

2008

김동인

안경환, Phạm Quang
Vinh

김동인 단편선

Truyện Ngắn
Kim Dong In

Trẻ

2008

황순원

Hà Minh Thành

학

Hac

이동순

배양수(Bae Yang
Soo), Hữu Thỉnh

미스 사이공

Miss Sai Gon
Miss Sài Gòn

Văn học

2009

우한용

Đào Thị Mỹ Khanh

한국의 고전문학

Văn học cổ điển
Hàn Quốc

Văn hóa Văn nghệ

2009

염상섭

Lê Đăng Hoan

만세전

Trước phong
trào Manse

Văn học

2009

이남호,
우찬제,
이광호,
김미현

Hoàng Hải Vân, Lý
Xuân Chung

20세기 한국문학의
이해

Tìm hiểu văn
học Hàn quốc
thế kỷ 20

Văn hóa Văn nghệ

2009
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Hội nhà văn 2008

저자

역자

한국어 제목

베트남어 제목

출판사

연도

허균

Nguyễn Ngọc Quế,
조규익

홍길동전

Truyện Hồng
Cát Đồng

인터북스

2009

이상

Hà Minh Thành

이상 단편선

Tuyển tập
truyện ngắn Lee Hội nhà văn 2010
Sang

김유정

이정숙(Lee Jung
Sook), Nguyễn Thị
Kim Dung

김유정 단편선

Tuyển tập
truyện ngắn Kim Hội nhà văn 2010
You-jeong

김영하

Nguyễn Hiên,
이정숙(Lee Jung
Sook)

퀴즈쇼

Chơi Quiz Show

Trẻ

2010

한강

Hoàng Hải Vân,
박진성(Park Jin Sung)

채식주의자

Ngưới ăn chay

Trẻ

2010

고은

Lê Đăng Hoan

내일의 노래

Bài hát ngày
mai

Hội nhà văn 2010

서정오
(편)

Đỗ Ngọc Luyền

우리가 정말
알아야 할 우리 옛
이야기 백 가지

100 chuyện
ngày xủa ₫ặc
sắc Hàn Quốc

Hội nhà văn 2011

이효석

Huynh Hoa Thuy
Tien

메밀꽃 필 무렵

Khi hoa kiêu
mạch nở

Trẻ

2011

신경숙

Lê Hiệp Lâm & Lê
Nguyễn Lê

엄마를 부탁해

Hãy chăm sóc
mẹ

Hà Nội

2011

박완서

Nguyễn Lệ Thu

그 많던 싱아는
누가 다 먹었을까

Ai đã ặn hết
những cây
sing-a ngày ấy?

Trẻ

2012

일연

김원중(Kim Won
Jung), Trần Thị Bích
Phượng

삼국유사

Tam Quốc Di
Sự

Văn hóa Văn nghệ

2012

김랑

Khánh Lan

포도밭 그 사나이

Chàng trai vườn
nho

Nhã Nam,
Lao động

2012

정이현

Đinh Thị Kiều Oanh

달콤한 나의 도시

Seoul ngọt ngào Hội nhà văn 2012

김영하

Nguyễn Hiên

무슨 일이
일어났는지는
아무도

Điều Gì Xảy Ra,
Ai Biết…

Trẻ

2013

이동하

Đỗ Thị Khánh Vân

장난감 도시

Thành phố đồ
chơi

Trẻ

2013

김영하

Võ Thị Lan Khanh

나는 나를 파괴할
권리가 있다

Tôi có quyền
hủyhoại bản
thân

Nhã Nam,
Lao động

2013
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저자

역자

한국어 제목

베트남어 제목

출판사

연도

조경란

Đào Bạch Liên

혀

Lưỡi

Nhã Nam,
Văn học

2013

황선미

Nguyễn Thị Thu Vân

마당을 나온 암탉

황석영

Đinh Thị Kiều Oanh

바리데기

Công chúa Bari

정호승

Nguyễn Ngọc Quế

항아리

Truyện cái
chum

성현

Đào Thị Mỹ Khanh

용재총화

Tản Mạn Xứ
Kim Chi

Phương
Nam Book

2014

공지영

Ðặng Lam Giang,
박진성(Park Jin Sung)

우리들의 행복한
시간

Yêu người tử tù

Phụ nữ

2014

신경숙

Nguyễn Thị Thu Vân

어디선가 나를
찾는 전화벨이
울리고

Ở đâu đó có
điện thoại gọi
tôi

공지영

Tae Woo

네가 어떤 삶을
살든 나는 너를
응원할 것이다

Dù con sống
thế nào, mẹ
cũng luôn ủng
hộ

Nhã Nam

2014

강이을

Tiểu Thiên

시크릿 가든

Khu vườn bí
mật

Nhã Nam,
Thời đại

2014

안도현

Nguyễn Thị Thu Yến

연어

Cá hồi

Nhã Nam

2015

공지영

Nghiêm Thị Thu
Hương

고등어

Cá thu

Nhã Nam

2015

최인호

Thanh Thủy

낯익은 타인들의
도시

Thành phố với
những người
quen xa lạ

Trẻ

2015

이희준

Yu Hwasu, Yi Eun
Suk

계서야담

Khê Tây dã
đàm

Khoa học
xã hội

2015

이순신

No Seung Seok

난중일기

Nhật ký trong
gian lao

Khoa học
xã hội

2015

천명관

Vũ Kim Ngân

고령화 가족

Ngoài kia dông
bão, lòng mẹ
bình yên

Alpha
Books, Văn
học

2015

정유정

Kim Ngân

7년의 밤

7 năm bóng tối

Alpha
Books, Lao
động

2015

이경혜

Liên Hương

어느 날 내가
죽었습니다

Tôi đã chết vào
một ngày nào
đó

Nhã Nam,
Hà Nội

2015

Cô gà mái xổng Nhã Nam,
2013
Hội nhà văn
chuồng
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Trẻ

2014

Hội nhà văn 2014

Nhã Nam,
2014
Hội nhà văn

저자

역자

한국어 제목

베트남어 제목

출판사

연도

윤동주
외

Trung tâm ngôn ngữ
tiếng Hàn tại
TP.HCM và Viện
Giáo dục Hàn Quốc
TP.HCM

아름다운 한국의
현대시들

Những bài thơ
hay của văn
học hiện đại
Hàn Quốc

Thanh niên

2015

신경숙

Huyền Vũ

외딴 방

Cô Gái Viết Nỗi
Cô Đơn

Nhã Nam,
Hà Nội

2016

신경숙

Văn Ngọc Minh
Quyên

달에게 들려주고
싶은 이야기

Chuyện kể trăng
nghe

Nhã Nam,
Hà Nội

2016

김애란

Nghiêm Thị Thu
Hương

두근두근 내 인생

Những tháng
năm rực rỡ

Nhã Nam,
Hà Nội

2016

이순원

Hà Linh

고래바위

Cá voi đỉnh núi

Nhã Nam,
2016
Hội nhà văn

혜민

Nguyễn Việt Tú Anh

멈추면 비로소
보이는 것들

Bước Chậm Lại
Giữa Thế Gian
Vội Vã

Nhã Nam,
2016
Hội nhà văn

김난도

Kim Ngân

아프니까 청춘이다

Trưởng thành
sau ngàn lần
tranh đấu

First News;
Nhã Nam,
Hà Nội

2016

은희경

Lê Tịnh Thủy

새의 선물

Món quà từ
cánh chim

Trẻ

2017

권비영

Dương Thanh Hoài

덕혜옹주

Ông chúa Đức
Huệ

Phụ nữ

2017

김영하

Phạm Thị Thanh
Thủy

살인자의 기억법

Kẻ Sát Nhân

Phụ nữ

2017

박완서

Nguyễn Lệ Thu

친절한 복희씨

Dành Cho Nỗi
Nhớ

Phụ nữ

2017

김려령

Dương Thanh Hoài,
이정숙(Lee Jung
Sook)

우아한 거짓말

Lời nói dối hoa
mỹ

Phụ nữ

2017

김부식

이강래(Lee Kang-lae),
Nguyễn Ngọc Quế

삼국사기 1

Tam Quốc sử
ký 1

Phụ nữ

2017

혜경궁
홍씨

Trần Thị Bích
Phượng

한중록

Nhàn Trung Lục

Văn hóa Văn nghệ

2017

조창인

Nguyễn Thị Thu Vân

가시고기

Bố con cá gai

Nhã Nam,
2017
Hội nhà văn

편혜영

Kim Ngân

재와 빨강

Tro Tàn Sắc Đỏ

Nhã Nam,
2017
Hội nhà văn
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저자

역자

한국어 제목

베트남어 제목

출판사

연도

편혜영

Vương Thúy Quỳnh
Anh

홀

Hố đen sâu
thẳm

Nhã Nam

2017
?
2021

박성경

Văn Ngọc Minh
Quyên

나쁜 엄마

Mẹ xấu

최수현

Bùi Thanh Phương

그 여름, 나는

Tôi Của Mùa
Hè Năm Ấy

Skybooks,
Thế giớ

2017

Phan Thị Thu Hiền
(chủ biên)

한국민간문학합선

Hợp Tuyển Văn
Học Dân Gian
Hàn Quốc

Tổng hợp
TP. HCM

2017

Phan Thị Thu Hiền
(chủ biên)

한국고전문학합선

Hợp Tuyển Văn
Học Cổ Điển
Hàn Quốc

Tổng hợp
TP. HCM

2017

김중미

Dương Thanh Hoài

모두 깜언

Cảm ơn tất cả

Phụ nữ

2018

공지영

Nghiêm Thị Thu
Hương

높고 푸른 사다리

Chiếc thang cao
màu xanh

Phụ nữ

2018

정은임

Đào Thị Mỹ Khanh

인현왕후

Hoàng hậu
Inhyeon Truyện

Văn hóa Văn nghệ

2018

김영하

Trần Hải Dương

오빠가 돌아왔다

Anh đã trở về

Phụ nữ

2018

임형택

Trần Thị Bích
Phượng

한국고전선집

Tuyển tập văn
học cổ điển
Hàn Quốc

Văn hóa Văn nghệ

2018

장강명

Hà Linh

한국이 싫어서

Vì tôi ghét Hàn
Quốc

Nhã Nam,
Hà Nội

2018

황정은

Hà Linh

100의 그림자

Một Trăm Cái
Bóng

공지영

Bích Ngọc

딸에게 주는
레시피

Công Thức Nấu
Ăn Tặng Con
Gái

Nhã Nam,
Hà Nội

2018

정유정

Kim Ngân

28

28

Nhã Nam

2018

이기주

Sun Tzô

언어의 온도

Nhiệt độ ngôn
ngữ

Mintbooks,
Hà Nội

2018

이금이

Hà Linh

유진과 유진

Yu Jin Lớn - Yu
Jin Bé

Nhã Nam,
Lao động

2018

혜민

Nguyễn Việt Tú Anh

완벽하지 않은
것들에 대한 사랑

Yêu Những Điều
Không Hoàn
Hảo

Thế giới

2018
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Nhã Nam,
2017
Hội nhà văn

Nhã Nam,
2018
Hội nhà văn

저자

역자

한국어 제목

베트남어 제목

출판사

연도

Nhiều
Tác
Giả

Dương Thanh Hoài

한국문학선집 1권

Hợp Tuyển Văn
Học Hàn Quốc
- Tập 1

Phụ nữ

2019

조남주

Dương Thanh Hoài

82년생 김지영

Kim Ji Young,
sinh năm 1982

Phụ nữ

2019

김정란

Pham Thi Mai
Thuong

불의 지배자 두룬
1권

Tu-Run Người
Khiển Lửa - Tập
1

Phụ nữ

2019

김수현

Đỗ Phương Nhung

나는 나로 살기로
했다

Tôi quyết định
sống cho chính
tôi

Hà Nội

2019

한강

Kim Ngân

소년이 온다

Bản chất của
người

Nhã Nam,
Hà Nội

2019

최은영

Kim Ngân

쇼코의 미소

Nụ cưới của
Shoko

Mintbooks

2019

이상구

Nguyễn Thị Hiền

숙향전

Truyện nàng
thiếu phụ
Suk-yeong

Trẻ

2020

정세랑

Lê Thị Thu Hương

피프티 피플

Năm Mươi Người

Tea Books

2020

김부식

이강래(Lee Kang-lae),
Nguyễn Ngọc Quế

삼국사기 2

Tam Quốc sử
ký 2

Phụ nữ

2020

구병모

Kim Ngân

위저드 베이커리

Wizard Bakery

Thế giới

2020

박완서

Trần Hải Dương

자전거 도둑

Kẻ cắp xe đạp

Phụ nữ

2020

Văn hóa Văn nghệ

2020

김경욱

Nguyễn Thị Thu Hà

천년의 왕국

Vương quốc
nghìn năm

김려령

Nguyen Ngoc Que

가시고백

Trộm – hay lời
thú tội của một
chiếc gai

Phụ nữ

2021

김훈

Nguyễn Thị Thu Hà

남한산성

Nam Hán Sơn
Thành

Thai Ha
Books

2021

성석제

Khánh Lan

이 인간이 정말

Con người hỡi ôi

Trẻ

2021

Phan Thị Thu Hiền,
Nguyễn Thị Hiền
(chủ biên)

한국 당대
단편소설

Truyện ngắn
đương đại Hàn
Quốc

Korea
Foundation,
Văn hóa Văn nghệ

2021

주: 아동문학은 제외함.
자료: 하밍타잉(2014); 이한우, 부이 테 끄엉(2015); 신승복(2020), p. 245; 한국출판문화산업진흥원, 각 연도, 온라인
자료(검색일: 2021. 12. 15); 한국출판문화진흥원(2019), 온라인 자료(검색일: 2021. 12. 15); 한국문학번역원, 온라인
자료(검색일: 2021. 12. 15); Digital Library of Korean Literature, 온라인 자료(검색일: 2021. 12. 15)를 저자가
수집 및 정리.
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부표 4-2. 부산국제영화제 출품 베트남 영화
회차

연도

감독

제목

1

1996

당녓민(Dang Nhat Minh)

향수(Nostalgia for Countryland)

2

1997

레호앙(Le Hoang)

먼 여행(The Long Journey)

토니 부이(Tony BUI)

쓰리 시즌(Three Seasons)

비엣린(Viet Linh)

쭝끄(Collective Flat)

4

1999

당녓민
5

2000

9

2004

쩐아인훙(TRAN Anh Hung)

여름의 수직선에서(A la Verticle de L’ete)

당녓민

구아바의 계절(The Season of Guavas)

민 응우옌보(Minh NGUYEN-VO)

버팔로 보이(Buffalo Boy)

당녓민

강 위의 여자(The Girl on the River)

도안민프엉(Doan Minh Phuong) &
10

2005

도안타인응이아(Doan Thanh Nghia)
함 쩐(Ham TRAN)
응우옌하퐁(Nguyen Ha Phong)

11

2006

후인르우(Huynh Luu)
응오꽝하이(Ngo Quang Hai)

13

14

2008

2009

응우옌빈선(Nguyen Vinh Son)

16

2010

2011

절망으로부터의 귀환
(Journey from the Fall)
테라스(The Terrace)
하얀 아오자이
(Áo lụa Hà Đông; The White Silk Dress)
빠오 이야기(Story of PAO)
우물 바닥에 비친 달빛(The Moon at the
Bottom of the Well)
전설은 살아 있다(The Legend is Alive)

당녓민

전장 속의 일기(Don’t Burn)

탁쭈옌부이(Thac Chuyen BUI)

표류(Adrift)

(Nguyen Phan Quang Binh)

떠도는 삶(Floating Lives)

판당디(Phan Dang Di)

비, 두려워 마(Bi, Don’t Be Afraid)

부응옥당(VU Ngoc Dang)

사이공의 실낙원(Lost in Paradise)

시우 팜(Siu PHAM)

바다에서 돌아온 남자(Here...or There?)

더스틴 응우옌(Dustin Nguyen)
18

침묵의 신부(Bride of Silence)

후인르우(Huynh Luu)

응우엔판꽝빈
15

10월이 오면
(When the Tenth Month Comes)

2013
민꾸이 쯔엉(Minh Quy TRUONG)

원스 어폰 어 타임 인 베트남
(Once Upon a Time in Vietnam)
누군가 숲으로 간다
(Someone is going to Forest)

220 • 한국-베트남 경제ㆍ사회 협력 30년, 지속가능한 미래 협력 방안 연구

회차

19

연도

2014

감독

제목

끼엣 레반(Kiet LE-VAN)

온순한 여인(Gentle)

지엡 응우옌황

허공에서 나부끼다

(Diep NGUYEN HOANG)

(Flapping in the Middle of Nowhere)

낌꾸이부이(Kim Quy BÙI)

번식기(The Inseminator)

응이엠민 응우옌보

2030

(Nghiem-Minh NGUYEN-VO)

큰아버지 작은아버지 그리고 또 다른
판당지(Phan Đăng Di)
20

이야기들(Cha và con và; Big Father,
Small Father and Other Stories)

2015
응우옌판꽝빈

베를린장벽이여 안녕

(Nguyễn Phan Quang Bình)

(Quyên; Farewell, Berlin Wall)

쯔엉민꾸이(Trương Minh Quý)

gương; The City of Mirrors: A Fictional

거울의 도시(Thành phố của những tấm
21

Biography)

2016
응오타인번(Ngô Thanh Vân)

떰과 깜 이야기(Tấm Cám; Tam Cam:
The Untold Story)

쩐브우록(Trần Bửu Lộc),
22

2017

응우옌레프엉카인(Nguyễn Lê

디자이너(Cô Ba Sài Gòn; The Tailor)

Phương Khanh)
애쉬 메이페어(Ash Mayfair)
23

2018
즈엉지에우린(Dương Diệu Linh)

세 번째 부인
(Người vợ ba; The Third Wife)
엄마와 딸과 악몽(Mẹ, con gái và những
giấc mơ; Mother, Daughter, Dreams, 19‘)

쩐타인후이(Trần Thanh Huy)
찐딘레민(Trịnh Đình Lê Minh)
부응옥프엉(Vũ Ngọc Phượng)
24

2019

쩐흐우떤(Trần Hữu Tấn)

2020

26

2021

(Thưa mẹ con đi; Goodbye Mother)
악마 같은 우리 형
(Anh trai yêu quái, Dear Devil Brother)
즐거운 우리집
(Bắc kim thang; Home Sweet Home)

응우옌판꽝빈

바람의 비밀

(Nguyễn Phan Quang Bình)

(Bí mật của gió; Secrets of the Wind)

찐민하(Trinh T. Minh-ha)
25

롬(Ròm)
엄마, 안녕

케이시 우옌(Kathy UYEN)

그녀 이름은 베트남
(Surname Viet Given Name Nam, 1989)
은밀한(Chị Chị Em Em; Sister, Sister)

레바오(Lê Bảo)

맛(Vị; Taste)

낌꾸이 부이(Kim Quy BÙI)

기억의 땅(Miền ký ức; Memoryland)

자료: 부산국제영화제 웹사이트(검색일: 2021. 12. 15)에서 저자가 수집 및 정리.
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부표 4-3. 베트남 문학의 한국어 출판(1992~2021년)
저자

역자

원 제목

한국어 제목

출판사

연도

쯔엉투후옹
(즈엉투흐엉)

한상희

Roman sans titre

제목을 붙이지 못한
소설

동방출판사

1993

바오닌

박찬규

The sorrow of war

전쟁의 슬픔

예담

1999

무경(武瓊)

박희병

嶺南摭怪列傳

베트남의 신화와 전설

돌베개

2000

완서(阮嶼)

박희병

傳奇漫錄

베트남의 기이한
옛이야기

돌베개

2000

호지명
(호찌민)

김상일

獄中日記(Nhat ky
trong tu)

옥중에 자유인 머물다

사람생각

2000

반레

하재홍

Neu anh van con
song

그대 아직 살아
있다면

실천문학사

2002

도안티디엠

배양수

征婦吟曲

(원정군 아내의 노래)
정부음곡

부산외국어대
학교출판부

2003

호찌민

안경환

獄中日記
Nhat ky trong tu

옥중일기

조명문화사

2003

응웬주(阮攸,
응우옌주)

안경환

Truyen Kieu

쭈엔 끼에우

문화저널

2004

응웬주(阮攸)

최귀묵

翠翹傳
Truyen Kieu

취교전

소명출판

2004

응웬반봉
(응우옌반봉)

배양수

Ao trang

하얀 아오자이

동녘

2006

판보이쩌우

안명철,
송엽휘

越南亡國史

역주 월남망국사

태학사

2007

응웬옥뜨
(응우옌응옥뜨)

하재홍

Canh dong bat tan

끝없는 벌판

아시아

2007

또호아이

전혜경

월남우언선집

박이정

2008

당투이쩜

안경환

지난밤 나는 평화를
꿈꾸었네

이룸

2008

Last night I
dreamed of Peace

남 레

조동섭

Boat

보트

에이지21

2009

앤드류 팜

김미량

Catfish and Mandala

메기와 만다라

미다스북스

2009

호아인타이

최하나

Nguoi dan ba tren
dao

섬 위의 여자

인천문화재단

2010

호안타이 외

조애리

베트남 단편 소설선

글누림

2011

바오닌

하재홍

Noi buon Chien
tranh

전쟁의 슬픔

아시아

2012

보응우옌잡

안경환

Unforgettable days

잊을 수 없는 나날들

지만지

2012

배양수

Thoi cua Thanh
Than

시인, 강을 건너다

도서출판 b

2015

호앙밍뜨엉
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저자

역자

원 제목

한국어 제목

출판사

연도

응웬옥뜨

하재홍

Ben do Xom Mieu

미에우 나루터

아시아

2017

비엣 타인
응우옌

김희용

Sympathizer

동조자

민음사

2018

비엣 타인
응우옌

부희령

Nothing ever dies

아무것도 사라지지
않는다

더봄

2019

킴 투이

윤진

Ru

루

문학과
지성사

2019

킴 투이

윤진

Man

만

문학과
지성사

2019

베트남인 작가
6인

하재홍,
김주영

그럴 수도 아닐 수도

아시아

2020

카이흥

전혜경

나비의 혼이 선녀를
꿈꾸다

문예림

2021

Hồn bướm mơ tiên

주: 아동문학은 제외함.
자료: 알라딘, 온라인 자료(검색일: 2021. 12. 5)에서 저자가 수집 및 정리.

부록 • 223

Executive
Summary

30 Years of Korea-Vietnam Economic and Social
Cooperation 1992-2021: Achievements, Limitations and
Suggestions for Further Expansion
KWAK Sungil, BEAK Yong-Hun, LEE Han-Woo,
Lê Quốc Phương, Vũ Mạnh Lợi, and Nguyễn Thị Thanh Huyền

Korea and Vietnam have achieved remarkable outcomes of
cooperation over the past 30 years since establishing diplomatic
relations in December 1992. The rapid expansion of cooperation
between the two countries is due to their geographical, historical, and
cultural similarities and commonalities. Vietnam and Korea are both
traditionally agricultural countries that have grown rice since ancient
times, and have been influenced by Confucianism. In addition, Korea
and Vietnam, which have inherited abundant cultural heritages thanks
to their long history, have strong national pride. In particular, many
Vietnamese scholars often take Korea as an example when discussing
improving national industrial strategies and infrastructure, given that
Korea has overcome the ruins of the Korean War and Vietnam is
growing over the scars of the Vietnam War.
However, since Vietnam joined the WTO in 2007, cooperation
between the two countries has been mainly led by the economic
sector. As economic cooperation strengthened, the two countries fell
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into the illusion that they knew each other well. Delusions often lead
to unnecessary misunderstandings. A representative example is the
dissatisfaction of Koreans with Vietnam’s quarantine response in the
early stages of the 2020 COVID-19 outbreak. Vietnam regarded
quarantine as a war situation and controlled it with strong discipline,
but foreigners, including Koreans, did not understand this social
trend. It was a misunderstanding that could have been avoided if
Koreans were a bit more aware about Vietnam’s quarantine situation
and culture, and conversely, Vietnamese knew better about Korean
society and culture. This study analyzes the performance of
cooperation in the economic, social, and cultural sectors over the past
30 years and seeks ways to enhance cooperation in the social and
cultural sectors, which are relatively less successful than the economic
sector. This is because the sustainable development of their bilateral
relations requires not only economic cooperation but also “soft
power” cooperation in social and cultural sectors.
Chapter 2 evaluates the achievements of economic cooperation
between Korea and Vietnam over the past 30 years. As of 2020,
Vietnam is Korea’s third-largest export destination and Korea is
Vietnam’s fourth-largest export destination. However, the amount of
trade between the two countries, which had soared until 2017, has
stagnated since 2018. Efforts between the two countries are needed to
expand trade. The revealed comparative advantage index (VRCA)
based on value-added exports of both countries was calculated year
by year using the ADB-MRIO (ADB Multi-Regional Input-Output
Table). Although there has been a change in the structure of the
comparative advantage between them, the two countries still show a
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complementary relationship. The complementary relationship
between the two countries is a starting point for expanding trade
again.
In addition, it is necessary to expand trade between the two
countries in order to resolve the trade imbalance issue raised as the
biggest problem in trade between Korea and Vietnam. The fact that
Vietnam’s export intensity index to Korea is lower than that of Korea
to Vietnam suggests that Vietnam has room to expand exports to
Korea. We need to think about how Vietnam can expand exports to
Korea. The expansion of exports of rice, coffee, tea, cashew nuts, and
natural rubber to Korea simply based on comparative advantage will
be effective in improving the trade imbalance between the two
countries in the short term. However, if this trade structure is
prolonged, Vietnam will remain a low-value-added primary product
exporter.
Vietnam shows lower domestic value-added utilization than
neighboring ASEAN member states (AMS) such as Thailand, the
Philippines, Malaysia, and Indonesia. This is a chronic problem in the
Vietnamese manufacturing industry rather than a problem between
Korea and Vietnam. While the Vietnamese government is making
various efforts to foster a supporting industry, there are also notable
activities by some Korean firms to transfer technologies and build
management capacity so that Vietnamese local firms can participate
in the production network of Korean firms.
Since 2014, Korea has been Vietnam’s largest foreign direct
investment country. Amid a recent surge in Japanese investment on
infrastructure construction, Korean firms’ investment on manufacturing
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sectors is meaningful. According to the Vietnamese government’s
long-term development plan until 2045, it plans to attract more than
$30 billion in FDI every year. This suggests that Vietnam should
become a more open market, which can provide new opportunities for
Korean firms. However, Vietnam’s somewhat insufficient measures in
the recent COVID-19 pandemic may have created anxiety for Korean
firms hoping to secure a stable supply chain. Vietnam itself needs to
express a clear principle that guarantees the activities of Korean firms
in Vietnam.
Meanwhile, demands for technology transfer from Vietnam are
expected to gradually increase. Based on ADB-MRIO data, backward
GVC participation rates from 2007 to 2020 are always higher than
forward GVC participation rates. In addition, the contribution of
domestic value-added contents of exports is decreasing year by year.
Therefore, Vietnam will strongly demand technology transfer to
increase the domestic contents of exports. In fact, Vietnam has
received relatively less technology transfer than other AMS. In
particular, given the rate of foreign value-added content of exports to
Vietnam’s total gross exports across industries, those of electronic
equipment, primary metal, chemical product, and textile products
manufacturing sectors, which Korea has mainly invested, are higher
than the overall average of all industries. When technology transfer to
Vietnamese local firms expands, the Korean and Vietnamese
governments need to pay attention to Korean SMEs working in
Vietnam so that they can preemptively seek new paths through
cooperation with Vietnamese local SMEs. Special attention should be
paid to the firms that need business restructuring, in particular, due
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to the COVID-19 pandemic and the U.S.-China competition.
In addition, Vietnam is less dependent on regional value chains
(RVCs) in the ASEAN region than neighboring AMS. The utilization
rates of RVC in the ASEAN region is falling every year.
As uncertainties in supply chains expand due to the U.S.-China
competition and the COVID-19 pandemic, the importance of regional
supply chains within the ASEAN Economic Community (AEC) has
increased further. In particular, not only Vietnam but also all AMS
competitively attract multinational firms moving from China to
Southeast Asia due to the U.S.-China competition. It is time to
coordinate this competition and make efforts to more effectively
establish a supply chain in the ASEAN region.
Chapters 3 and 4 evaluate social and cultural cooperation between
Korea and Vietnam after diplomatic relations in 1992. As mentioned
earlier, the performance of cooperation in the social and cultural
sectors is very insignificant compared to the performance of
economic cooperation between the two countries. In addition, in
terms of the direction of cooperation, activities from Korea to
Vietnam are wider and deeper than those from Vietnam to Korea. It
is no exaggeration to say that efforts to resolve this double imbalance
began in earnest only after the New Southern Policy was declared in
2017.
Chapter 3 evaluated the performance of social cooperation between
Korea and Vietnam. First, the trends in human exchanges (tourism and
visits, short-term and long-term stays, etc.) between the two countries
and exchanges between institutions (central administrative agencies,
local governments, research institutes, etc.) were reviewed.
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First, indicators related to human exchange show the justification
for improving quality in bilateral cooperation. The Vietnamese society
in Korea and Korean society in Vietnam have grown. As of 2019,
Vietnam is the country where Koreans visit the most and Koreans stay
the most among ASEAN countries. In addition, Vietnamese visited
Korea the most and the number of residents in Korea is the largest
among Southeast Asians. The number of Vietnamese migrants residing
in Korea for labor, marriage, and study abroad has also increased. The
increase in visitors and migrants between both the countries suggests
that practical and specific cooperation is needed to improve the
quality of life, such as health care, along with enhancing mutual
understanding.
Since the implementation of the New Southern Policy in 2017, Korea
has been implementing regular exchanges between institutions with
Vietnam through various methods such as seminars, forums,
performances, and exhibitions to promote public diplomacy. Korea
promoted “Hallyu (Korean Wave)” and Korean food through Korean
food festivals and K-Pop festivals, and also focused on cultural
exchanges such as Taekwondo clubs, volunteer activities, and Korean
language education at the central government level. Local
governments in Korea are signing sisterhood and exchange
agreements with Vietnamese local cities. Local government
exchanges are mainly concentrated in the administrative, cultural
arts, and economic sectors, while youth-private group exchanges
need to be expanded. Exchanges and support between research
institutes to foster technical manpower have been steadily conducted.
KOICA’s Vietnam-Korea Vocational College of Technology in Bac
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Giang project (2010-2014), Vietnam-Korea Industrial Technology
Vocational College support project (2014-2019), and VKIST
establishment project (2014-2020) are representative.
Despite the achievements of social sector cooperation as described
above, there is a critical view that unbalanced cooperation has been
carried out. Due to the importance of the economic sector, the
demand for cooperation in the social and cultural sectors was
overlooked. In addition, there is a lack of careful attention and
understanding of each other. From this point of view, this study has
selected cooperation and conflict cases between Vietnam and Korea,
reviewed the context, and analyzed the causes. In particular, in order
to find actions for a future-oriented cooperation between them, more
attention was paid to conflict cases than cooperation ones.
First of all, annual trend analysis was conducted with key words for
cooperation and conflict between Korea and Vietnam. Over time, it
was found that key words about cooperation accounted for more
weight than conflict. In the case of social conflict between the two
countries, keywords related to marriage migrant women, such as
“international marriage,” “domestic violence,” “migrant women,”
“mother-in-law,” “multicultural families,” “marriage,” “random
assault,” “women,” and “communication,” accounted for high weights
and frequency. In the case of social sector cooperation, major
institutions and persons who signed cooperation agreements between
the two countries accounted for high weights and frequencies. Most of
the keywords were classified into health, education, social security,
environment, and biodiversity.
There are two representative conflict cases as examples between
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Korea and Vietnam based on the key-words analysis. One is about
awareness of multi-cultural families and violence against Vietnamese
married migrant women, and the other is a conflict arising from the
recent COVID-19 outbreak.
Both cases show how dangerous the perception of identifying Korea
and Vietnam is. It should be recognized that there are differences in
social similarities between Korea and Vietnam. Since Koreans’
emotional intimacy with Vietnam is very high, they, facing Vietnam’s
reactions that do not meet their expectation, they tend to criticize
Vietnam. In addition, there is a lack of effort to understand each other
deeply with a vague idea of “it must be similar.” In order for Korea
and Vietnam to advance into a sustainable relation, they must
acknowledge and sympathize with the subtle differences found in each
other.
On the other hand, examples of true reciprocal cooperation
between South Korea and Vietnam include Park Hang-seo’s
appointment and achievement as the head coach of the Vietnamese
national soccer team. Coach Park Hang-seo’s attitude toward the
players and the people, the way of communication and leadership, and
the attitude of understanding and respecting Vietnam’s history have
been talked about by the Vietnamese people. Coach Park Hang-seo’s
case is a major example of how to resolve the previous conflict.
Chapter 4 evaluated cultural exchanges between Korea and
Vietnam. First of all, the most groundbreaking event in the cultural
sector among exchanges between Korea and Vietnam for 30 years
after diplomatic relations in December 1992 was the spread of the
Korean Wave in Vietnam. The Korean Wave began in Vietnam in the
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late 1990s with TV dramas and spread to movies and music.
Accordingly, cultural exchanges between the two countries expanded,
deepening mutual understanding. On the one hand, entrepreneurs
proclaimed an “economic Korean Wave” and pursued economic
benefits from the spread of the Korean Wave. In addition,
consumption of Korean products such as cosmetics, clothing, and
food increased, and the number of Korean restaurants increased. After
the mid-2000s, the center of the Korean Wave seems to have shifted
to Korean popular music (K-Pop). Recently, it is judged that the
enthusiasm for K-Pop has exceeded the popularity of TV dramas.
Around 2010, K-Pop became a major sector of the Korean Wave in
Vietnam.
Chapter 5 presents frameworks and measures to resolve the
imbalance in economic, social, and cultural sectors and to enhance
bilateral cooperation. This does not mean that economic cooperation
should be reduced just because the pace of economic cooperation is
fast, but that it is necessary to approach social and cultural
cooperation with a more interest and inclusive attitude than now.
Deep understanding of each other will eventually help upgrade the
level and quality of economic cooperation.
This study made the purpose of bilateral cooperation as the
establishment of a “strategic global future cooperation partnership.”
This is because cooperation between the two countries is required as
a global partner that can expand bilateral cooperation between
Korea and Vietnam to the Mekong subregion, India, and Africa. In
order for the two countries to function as global future cooperation
partners, a balanced understanding and continuous empathy of each
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other are required in mutual trust. To this end, four principles of
bilateral cooperation are presented. First, rather than pursuing
mercantilist interests, it is necessary to lay the foundation for mutually
reciprocal development. Second, institutional supplementation is
needed to form transparent cooperative relationships. Third, it is
necessary to avoid cultural supremacy and strengthen inclusion in
mutual culture. Fourth, it is necessary to expand exchanges as
responsible partners. Under these four principles, this study proposes
ways to cooperate in the economic, social, and cultural sectors.
First, for economic cooperation pursuing win-win prosperity, it is
necessary to expand bilateral relations between Korea and Vietnam to
trilateral or quadrilateral relations by including other partners. If
Korea and Vietnam provide successful economic cooperation
experiences together to third-party countries that wish to cooperate,
it will be possible to discover new markets. The economic cooperation
process between Korea and Vietnam can be modularized and applied
together to the development of the Mekong subregion. In particular,
if South Korea’s ODA in Vietnam, which is bound to decrease as
Vietnam grows, is used to develop the Mekong subregion, Vietnam’s
sense of alienation can be reduced.
Second, it is necessary to support the formation of a regional value
chain (RVC) in the ASEAN region. In the recent international trade
environment, where economic and security issues must be considered
together, the establishment of RVC has important implications for
Vietnam and Korea in that it can secure a stable supply chain. In
particular, building a new supply chain based on its own comparative
advantages of each AMS can strengthen the redundancy of their value
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chains. Meanwhile, institutional supplementation is also needed to
establish a stable supply chain. For example, it is necessary to
strengthen intellectual property rights and establish a Strategic Trade
Controls (STC) system. Third, it is necessary to prepare a cooperative
support system between Korean SMEs and Vietnamese SMEs. If
technology transfer begins in earnest, Korean SMEs that have entered
Vietnam following large companies may feel threatened. Both
governments and large firms need to come up with a support system
together so that Korean SMEs and Vietnamese SMEs can cooperate.
Instead of large companies and Korean SMEs supporting technology
and management capabilities for local companies in Vietnam, the
Vietnamese government and the Korean government should come up
with measures to expand support for Korean SMEs to switch industries
or relocate production sites. Fourth, the two countries should
support the formation of the Indo-Pacific Food Global Value Chain
(IPFGVC). Vietnam has abundant agricultural products that can be
processed, and Korea has high processing technology. If Korea and
Vietnam can build food GVCs across the Indo-Pacific region together,
exports can be expanded to other AMS as well as the United States,
Japan, and China. In addition, Korea can free itself at least partially
from food security issues in the long run.
Four measures are also proposed for social sector cooperation.
First, it is necessary to encourage collaboration between Koreans and
Vietnamese and to establish a related support system. As discussed in
Chapter 3, although Vietnamese are the second most numerous
foreigners to stay in Korea after Chinese, there is still a lack of
communication channels between Vietnamese and Koreans in Korea.
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The ASEAN-Korea Centre, the ASEAN Culture House, and Asia Culture
Center can be well-positioned to discover and support programs to
promote

cooperation

among

civilians.

Second,

fact-based

information monitoring and information provision channels should
be established. As seen in Chapter 3, as online media became more
common, there were cases in which some groups’ opinions were
misrepresented as if they were true between the two countries. It is
necessary to establish a system that responds immediately when
exaggerated or incorrect information is distributed through online
media. Third, it is necessary to conduct in-depth research related to
Vietnam and spread the research results to the public. Koreans often
misunderstand that they know Vietnam well. However, in fact, very few
Koreans have a deep understanding of Vietnamese society. This is
because there is a lack of channels for research results conducted in
academia to spread to the general public. Fourth, it is necessary to
establish an innovation sharing model between universities in both
countries. Vietnam-related departments in Korea are shrinking, but
Korea-related departments in Vietnam are rapidly increasing.
Cooperation measures should be prepared so that universities in both
countries can coexist. Systems such as co-grants of degrees between
Vietnamese universities and Korean universities can also be
considered.
Finally, to strengthen cooperation in the cultural sector, this study
proposes four measures. First, it is proposed to hold a regular
Vietnamese film festival. Vietnamese films are being introduced to
Korea through the Busan Film Festival or Jeonju Film Festival, but there
is little memory of Vietnamese commercial films being released in

Executive Summary • 235

Korea. As seen in Chapter 4, considering the imbalance in cultural
consumption between the two countries, it is required to provide an
opportunity to introduce Vietnamese films to Korea. Second, it is
necessary to support the translation and publication of Vietnamese
literature in Korea. Since diplomatic relations in 1992, there have
been only 29 volumes of Vietnamese literature published in Korea. On
the other hand, more than 120 books of Korean literature have been
published in Vietnam. It is necessary to come up with support
measures to resolve the imbalance in the literary sector between the
two countries through related civil societies. Third, it is necessary to
consider the establishment of a Vietnamese Cultural Center in Korea.
As confirmed in Chapter 4, cooperation in the cultural sector between
the two countries was very disproportionate. If the two governments
together set up a dedicated window for introducing Vietnamese
culture to Korea, they can expect to resolve the imbalance in cultural
exchanges. Fourth, it is possible to consider supporting the
production of online-based bilateral cultural programs. With the
recent emergence of new and diverse media that can enjoy culture, the
need to utilize them is increasing. Another way is to hold a YouTube
content contest every month to introduce the social culture of the
other country for Koreans and Vietnamese. As the number of
interactive communication media increases, misunderstandings with
each other can be reduced, and cooperative relations between Korea
and Vietnam can be stably advanced.
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LỜI TỰA

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12 năm 1992, Việt Nam và
Hàn Quốc đã đạt được những thành quả hợp tác đáng kể trong hơn 30 năm qua.
Việc mở rộng hợp tác nhanh chóng giữa hai nước là do hai nước có tính tương
đồng và những điểm chung về mặt địa lý, lịch sử và văn hóa. Việt Nam và Hàn
Quốc là những quốc gia nông nghiệp trồng lúa nước từ xa xưa, không chỉ chịu
ảnh hưởng của Nho giáo mà còn tràn đầy niềm tự hào khi kế thừa những di sản
văn hóa phong phú với bề dày lịch sử. Đặc biệt, dựa vào điểm tương đồng Hàn
Quốc đã vươn lên từ đống tro tàn của Chiến tranh liên Triều và Việt Nam cũng
đang phát triển vượt qua hậu quả của Chiến tranh Việt Nam, nhiều học giả Việt
Nam thường lấy Hàn Quốc làm ví dụ khi thảo luận về chiến lược công nghiệp
quốc gia và cải thiện cơ sở hạ tầng.
Tuy nhiên, kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO) năm 2007, hợp tác giữa hai nước chủ yếu được thúc đẩy bởi lĩnh vực
kinh tế. Hợp tác kinh tế càng được tăng cường thì hai nước càng sa vào lầm
tưởng rằng đôi bên biết rõ về nhau. Sự lầm tưởng thường dẫn đến những hiểu
lầm không đáng có. Một ví dụ điển hình đã xảy ra gần đây là việc người Hàn
Quốc không hài lòng với cách ứng phó dịch bệnh của Việt Nam trong giai đoạn
đầu của đợt bùng phát COVID-19 năm 2020. Việt Nam so sánh phòng dịch với
chiến tranh và kiểm soát bằng những quy định nghiêm ngặt, nhưng người nước
ngoài, bao gồm cả người Hàn Quốc, không thể hiểu được xu hướng xã hội này.
Hiểu lầm đấy có thể tránh được nếu như người Hàn Quốc hiểu biết hơn một chút
về tình hình phòng chống dịch bệnh và văn hóa của Việt Nam, và ngược lại,
người Việt Nam biết rõ hơn một chút về xã hội và văn hóa Hàn Quốc. Nghiên
cứu này so sánh thành tựu hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa
trong 30 năm qua, đồng thời tìm kiếm phương án thúc đẩy hợp tác trong lĩnh
vực văn hóa và xã hội vốn có thành quả tương đối kém hơn so với lĩnh vực kinh
tế. Điều này là do để duy trì và phát triển mối quan hệ song phương một cách
bền vững, không chỉ hợp tác kinh tế mà còn cần hợp tác trong các lĩnh vực
quyền lực mềm (soft power) như xã hội và văn hóa.
Chương 2 đánh giá những thành quả hợp tác kinh tế trong hơn 30 năm qua
giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tính đến năm 2020, Việt Nam là đối tác xuất khẩu
lớn thứ ba của Hàn Quốc và Hàn Quốc là đối tác xuất khẩu lớn thứ tư của Việt
Nam. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại song phương vốn dĩ tăng mạnh cho đến
năm 2017 thì kể từ sau năm 2018 bắt đầu “đi ngang”. Hai nước cần nỗ lực hơn
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nữa để mở rộng thương mại. Bằng cách sử dụng Bảng cân đối liên ngành đa khu
vực (ADB-MRIO: ADB – Multi- regional Input-Output Table) của Ngân hàng
Phát triển Châu Á (ADB), hệ số lợi thế so sánh hiển thị (VRCA) căn cứ trên giá
trị gia tăng xuất khẩu của cả hai nước được tính ra theo năm. Mặc dù có những
thay đổi trong cơ cấu lợi thế so sánh giữa hai nước nhưng hai nước vẫn thể hiện
mối quan hệ bổ sung cho nhau (xem Bảng 2-11). Quan hệ bổ sung trong thương
mại giữa hai nước là điểm khởi đầu để mở rộng thương mại song phương một
lần nữa.
Ngoài ra, cần mở rộng thương mại song phương giữa hai nước để xử lý vấn
đề mất cân bằng thương mại vốn được xem là vấn đề lớn nhất trong thương mại
giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt, chỉ số cường độ xuất khẩu (Export
Intensity Index) của Việt Nam sang Hàn Quốc thấp hơn so với chỉ số cường độ
xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam cho thấy Việt Nam có nhiều dư địa để
mở rộng xuất khẩu vào Hàn Quốc (xem Bảng 2-8). Tuy vậy, cần phải suy nghĩ
thêm về việc Việt Nam có thể mở rộng xuất khẩu vào Hàn Quốc như thế nào.
Việc mở rộng xuất khẩu gạo, cà phê, trà, hạt điều, cao su tự nhiên,... sang Hàn
Quốc chỉ đơn thuần dựa trên lợi thế so sánh sẽ có hiệu quả trong việc cải thiện
tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước trong ngắn hạn, nhưng cuối
cùng sẽ khiến Việt Nam mất lợi thế khi thành nước xuất khẩu sản phẩm thô có
giá trị gia tăng thấp.
Việt Nam có tỷ trọng vận dụng giá trị gia tăng trong nước thấp hơn so với các
nước thành viên ASEAN láng giềng như Thái Lan, Philippines, Malaysia và
Indonesia (xem Bảng 2-5). Đây không phải là vấn đề giữa Việt Nam và Hàn
Quốc mà là vấn đề kinh niên trong ngành sản xuất chế tạo của Việt Nam. Giữa
lúc Chính phủ Việt Nam đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các ngành công nghiệp
phụ trợ (supporting industry) thì có điều đáng chú ý là một số tập đoàn Hàn
Quốc đang triển khai các hoạt động tăng cường năng lực quản lý và chuyển giao
công nghệ giúp các doanh nghiệp địa phương Việt Nam có thể tham gia vào
mạng lưới sản xuất của các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Kể từ năm 2014, Hàn Quốc luôn duy trì vị thế là quốc gia đầu tư trực tiếp lớn
nhất vào Việt Nam. Trong lúc đầu tư của Nhật Bản gần đây gia tăng nhanh
chóng, tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, thì việc đầu tư tập trung vào ngành
sản xuất ở Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc rất có ý nghĩa. Theo kế
hoạch phát triển dài hạn đến năm 2045 do Chính phủ Việt Nam công bố, mỗi
năm Việt Nam phải thu hút hơn 30 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
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(FDI). Điều này cho thấy Việt Nam sẽ trở thành một thị trường rộng mở hơn,
đây có thể là cơ hội mới cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Dẫu vậy, do các biện
pháp bất cập của Việt Nam trong đại dịch COVID-19 vừa qua có thể đã tạo ra
tâm lý lo lắng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc vốn mong đợi sự đảm bảo chuỗi
cung ứng ổn định, bản thân Việt Nam cần thể hiện rõ các nguyên tắc đảm bảo
hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Mặt khác, nhu cầu chuyển giao công nghệ của Việt Nam dự kiến sẽ tăng
mạnh. Dựa trên dữ liệu ADB-MRIO, tỷ lệ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (GVC)
liên kết ngược tính theo năm cho đến năm 2020 luôn cao hơn tỷ lệ tham gia
GVC liên kết xuôi (xem Hình 2-10 (a)). Điều này có nghĩa là mức độ sử dụng
hàng hóa trung gian trong nước thấp hơn so với mức độ sử dụng hàng hóa trung
gian nước ngoài. Ngoài ra, phần đóng góp của giá trị gia tăng trong nước vào
giá trị gia tăng xuất khẩu đang giảm dần qua từng năm (xem Hình 2-9 (a)). Do
đó, Việt Nam có thể quyết liệt yêu cầu chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao
đóng góp giá trị gia tăng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước. Trên thực
tế, Việt Nam đã và đang nhận được chuyển giao công nghệ tương đối ít hơn so
với các nước thành viên ASEAN khác (xem Hình 2-15). Đặc biệt, nếu xem xét
tỷ trọng sử dụng giá trị gia tăng nước ngoài trong xuất khẩu của Việt Nam theo
ngành công nghiệp thì tỷ trọng sử dụng giá trị gia tăng nước ngoài trong các
ngành sản xuất mà các nhà đầu tư Hàn Quốc tập trung vào như ngành sản xuất
thiết bị điện và điện tử, ngành sản xuất kim loại cơ bản, ngành sản xuất hóa chất
và sản phẩm hóa học, ngành sản phẩm dệt may,... cao hơn mức trung bình
chung (xem Hình 2-9 (b)). Khi việc chuyển giao công nghệ cho các doanh
nghiệp địa phương Việt Nam được mở rộng, Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc
cần quan tâm để các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) của Hàn Quốc có thể
chủ động tìm kiếm những hướng đi mới thông qua hợp tác với các DNVVN địa
phương. Đặc biệt, do đại dịch COVID-19 và sự tranh giành quyền bá chủ giữa
Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể dẫn đến sự xuất hiện các doanh nghiệp cần tái cấu
trúc kinh doanh, vì vậy chúng ta cần chú ý đến việc tái cấu trúc các doanh
nghiệp này.
Ngoài ra, Việt Nam không chỉ có tỷ lệ sử dụng mạng lưới sản xuất nội khu
vực (RVC) ASEAN thấp hơn so với các quốc gia thành viên ASEAN láng
giềng, mà còn liên tục giảm qua các năm (xem Bảng 2-6). Việc mở rộng chuỗi
cung ứng khu vực trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là rất quan trọng
bởi vì điều này có thể đảm bảo nhà cung cấp hàng hóa trung gian trong cự ly gần
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khi mà tính bất ổn định của chuỗi cung ứng ngày càng cao do sự cạnh tranh
giành quyền bá chủ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và đại dịch COVID-19. Đặc
biệt, không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đang cạnh
tranh với nhau để thu hút các doanh nghiệp đa quốc gia chuyển từ Trung Quốc
sang Đông Nam Á do sự tranh đoạt bá quyền giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đã
đến lúc cần nỗ lực điều tiết sự cạnh tranh này và xây dựng chuỗi cung ứng hiệu
quả hơn trong ASEAN.
Chương 3 và Chương 4 đánh giá quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và
xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm
1992. Như đã đề cập ở trên, thành quả hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và xã hội
chưa tương ứng so với thành quả hợp tác kinh tế giữa hai nước. Ngoài ra, trong
phương hướng hợp tác có sự mất cân đối kép ở chỗ giao lưu từ Hàn Quốc sang
Việt Nam rộng và sâu hơn giao lưu từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Không quá lời
khi nói rằng những nỗ lực nhằm giải quyết sự mất cân đối thế này chỉ được triển
khai một cách nghiêm túc kể từ sau khi công bố “Chính sách hướng Nam mới”
vào năm 2017.
Chương 3 đánh giá những thành tựu hợp tác trong lĩnh vực xã hội giữa Việt
Nam và Hàn Quốc. Trước hết, chúng tôi đã xem xét các động thái và xu hướng
giao lưu nhân dân (du lịch và tham quan, lưu trú ngắn hạn và dài hạn,...) cũng
như tình hình giao lưu giữa các cơ quan (cơ quan hành chính Trung ương, chính
quyền địa phương, viện nghiên cứu,...) của hai nước. Đầu tiên, các chỉ báo liên
quan đến giao lưu nhân dân cho thấy tính cần thiết của việc nâng cao chất lượng
trong hợp tác song phương. Tỷ lệ cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng
đồng Hàn Quốc tại Việt Nam ngày càng tăng. Tính đến năm 2019, Việt Nam là
quốc gia có lượng du khách Hàn Quốc và Hàn kiều hải ngoại nhiều nhất trong
các nước ASEAN (xem Bảng 3-1 và Bảng 3-2). Thêm nữa, Việt Nam cũng là
quốc gia có số lượng khách du lịch và lưu trú ở Hàn Quốc cao nhất trong các
nước ASEAN (xem Bảng 3-4 và Bảng 3-6). Số lượng người di trú từ Việt Nam
tăng lên trong tất cả các lĩnh vực theo diện lưu trú như lao động, kết hôn, du
học... (xem Bảng 3-8 đến Bảng 3-17). Như vậy, sự gia tăng lượng du khách và
người nhập cư giữa hai nước cho thấy cần có sự hợp tác thiết thực và cụ thể để
nâng cao hiểu biết lẫn nhau và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân hai
nước, trong đó có lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
Sau khi xúc tiến “Chính sách hướng Nam mới” vào năm 2017, Hàn Quốc đã
và đang thực hiện giao lưu định kỳ giữa các cơ quan với Việt Nam thông qua
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nhiều hình thức như hội thảo, diễn đàn, triển lãm, chương trình biểu diễn,...
nhằm mục đích thúc đẩy ngoại giao công chúng. Các cơ quan hành chính Trung
ương Hàn Quốc tập trung vào ngoại giao công chúng trong lĩnh vực văn hóa và
tri thức, chẳng hạn như tăng cường quảng bá Hàn lưu (Hallyu – Làn sóng văn
hóa Hàn Quốc) và ẩm thực Hàn Quốc thông qua lễ hội ẩm thực Hàn Quốc hay
lễ hội K-pop, cũng như tăng cường hoạt động câu lạc bộ Taekwondo hoặc hoạt
động tình nguyện, hoạt động quảng bá tiếng Hàn (xem Bảng 3-18). Các chính
quyền địa phương Hàn Quốc ký kết thỏa thuận giao lưu hữu nghị và kết nghĩa
với hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam, ngoại trừ các vùng miền núi và miền
Trung dân cư thưa thớt và một phần khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (xem
Bảng Phụ lục 3-2). Nội dung giao lưu chủ yếu tập trung trong lĩnh vực hành
chính, văn hóa - nghệ thuật và kinh tế, còn giao lưu giữa các đoàn thể nhân dân
và thanh thiếu niên cần được mở rộng (xem Hình 3-2). Mặt khác, việc trao đổi
và hỗ trợ giữa các viện nghiên cứu để bồi dưỡng nhân lực kỹ thuật cũng được
thực hiện đều đặn. Tiêu biểu có dự án thành lập Trường Cao đẳng nghề Công
nghệ Việt - Hàn Bắc Giang (2010 - 2014) và dự án tài trợ Trường Cao đẳng Kỹ
thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (2014 - 2019) của KOICA, dự án hỗ
trợ thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST, 2014
- 2020) (xem Bảng 3-19).
Bất chấp những thành tựu hợp tác trong lĩnh vực xã hội như trên, vẫn có quan
điểm chỉ trích rằng hợp tác song phương đang bất cân xứng. Do nhu cầu hợp tác
trong lĩnh vực văn hóa – xã hội bị xem nhẹ chỉ vì tầm quan trọng của khu vực
kinh tế, cũng như nhấn mạnh quá mức đến sự tương đồng về văn hóa – xã hội
nên thiếu sự quan tâm và hiểu biết sâu sắc lẫn nhau. Từ quan điểm này, nghiên
cứu đã lựa chọn những trường hợp tiêu cực và tích cực liên quan đến hợp tác và
xung đột giữa hai nước để xem xét bối cảnh và phân tích nguyên nhân. Đặc biệt,
các vụ việc tiêu cực được chú ý nhiều hơn là các vụ việc tích cực nhằm tìm kiếm
phương án hợp tác hướng tới tương lai giữa hai nước.
Trước tiên, chúng tôi đã thực hiện phân tích xu hướng hàng năm với các từ
khóa liên quan vấn đề hợp tác và xung đột giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Theo
thời gian, các từ khóa liên quan đến hợp tác chiếm tỷ trọng lớn hơn so với các
từ khóa liên quan xung đột (xem Hình 3-3). Với trường hợp xung đột giữa hai
nước trong lĩnh vực xã hội, các từ khóa liên quan đến phụ nữ kết hôn di trú như
“Kết hôn quốc tế”, “Bạo lực gia đình”, “Phụ nữ di trú”, “Mẹ chồng”, “Gia đình
đa văn hóa”, “Đời sống hôn nhân”, “Bạo hành vô tội vạ”, “Phụ nữ” và “Giao
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tiếp” chiếm tỷ trọng và tần suất cao. Trong trường hợp hợp tác trong lĩnh vực
xã hội, các cơ quan và cá nhân chính tham gia ký kết hợp tác giữa hai nước
chiếm tỷ trọng và tần suất cao. Nếu phân loại các từ khóa theo từng lĩnh vực thì
y tế, giáo dục, an sinh xã hội, môi trường, đa dạng sinh học,... được xem là
những lĩnh vực quan trọng (xem Bảng 3-20).
Có thể dẫn ra hai ví dụ điển hình về xung đột giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Một là nhận thức về gia đình đa văn hóa và bạo lực đối với phụ nữ kết hôn di
trú người Việt; hai là xung đột nảy sinh từ trường hợp ứng phó COVID-19 gần
đây. Cả hai trường hợp đều cho thấy việc nhận thức đồng nhất Việt Nam và Hàn
Quốc với nhau nguy hiểm như thế nào. Tức là, khi hai nước mải mê vào tính
tương đồng về văn hóa và xã hội mà thiếu hiểu biết về nhau, thì ngay cả những
sự kiện cá nhân cũng gây ra tác động lan tỏa tiêu cực. Việt Nam và Hàn Quốc
nên nhận ra rằng tồn tại sự khác biệt trong sự tương đồng xã hội. Vì cảm giác
gần gũi về tình cảm của người Hàn Quốc đối với Việt Nam rất cao nên có
khuynh hướng hướng mũi tên chỉ trích về phía Việt Nam khi nhận được phản
ứng trái mong đợi từ Việt Nam. Ngoài ra, hai bên thiếu đi nỗ lực tìm hiểu nhau
một cách sâu sắc chỉ bởi suy nghĩ mơ hồ rằng “chắc sẽ giống nhau thôi”. Để tiến
tới mối quan hệ bền vững, Việt Nam và Hàn Quốc cần phải thừa nhận và đồng
cảm với những sự khác biệt tinh tế được tìm thấy giữa đôi bên (xem Bảng 3-21).
Ngược lại, một ví dụ về sự hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa Việt Nam và Hàn
Quốc là việc bổ nhiệm ông Park Hang-seo làm huấn luyện viên trưởng đội
tuyển bóng đá Việt Nam và những thành tích của đội tuyển. Người dân Việt
Nam hay nhắc đến hình ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo cố gắng tìm hiểu
xã hội và văn hóa Việt Nam, cụ thể nhắc đến thái độ đối với các cầu thủ và người
dân, phương thức giao tiếp và lãnh đạo, sự hiểu biết và tâm thế tôn trọng lịch
sử và thắng lợi của Việt Nam trong chiến tranh,... Trường hợp huấn luyện viên
Park Hang-seo là một ví dụ điển hình cho thấy làm thế nào để giải quyết những
mâu thuẫn đã được đề cập.
Chương 4 đánh giá sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trước
tiên, trong vòng 30 năm kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập
quan hệ ngoại giao vào tháng 12 năm 1992, sự kiện mang tính đột phá nhất
trong lĩnh vực giao lưu văn hoá là sự lan toả của Hàn lưu tại Việt Nam. Hàn lưu
bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ cuối thập niên 1990 dưới dạng phim truyền
hình và lan toả sang cả điện ảnh và âm nhạc. Nhờ đó, giao lưu văn hoá giữa hai
nước được mở rộng và hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc. Mặt khác, các
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doanh nghiệp kêu gọi “kinh tế Hàn lưu” và tìm kiếm lợi ích kinh tế từ sức lan
toả của Hàn lưu. Cùng với đó, lượng tiêu thụ các sản phẩm của Hàn Quốc như
mỹ phẩm, quần áo, thực phẩm cũng tăng theo, các nhà hàng Hàn Quốc cũng
nhiều lên. Sau giữa những năm 2000, trung tâm của Hàn lưu dường như đã
chuyển sang âm nhạc đại chúng Hàn Quốc (K-pop). Gần đây, sự cuồng nhiệt
dành cho K-pop được đánh giá là đã vượt qua sự yêu thích các bộ phim truyền
hình. Khoảng năm 2010, K-pop đã trở thành nội dung chính của Hàn lưu tại
Việt Nam. Ngược lại, phim truyền hình Việt Nam hầu như không được giới
thiệu ở Hàn Quốc. Phim do các đạo diễn Việt Nam sản xuất liên tục được trình
chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan và Liên hoan phim Quốc tế Jeonju tổ
chức tại Hàn Quốc, nhưng số lượng có hạn.
Mặt khác, việc dịch và xuất bản văn học Hàn Quốc sang tiếng Việt bắt đầu
sau khi quan hệ ngoại giao được thiết lập vào tháng 12 năm 1992. Từ ngay sau
khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến năm 2010, nhiều tác phẩm văn
học cổ điển và văn học hiện đại của Hàn Quốc được dịch và xuất bản bằng tiếng
Việt (xem Phụ lục 4-1). Kể từ năm 2010, ngày càng nhiều nhà xuất bản Việt
Nam tự tuyển chọn, dịch và xuất bản các tác phẩm văn học hiện đại Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, số lượng du học sinh Việt Nam sang Hàn Quốc du học ngày càng
tăng, theo đó nguồn nhân lực thông thạo tiếng Hàn và có khả năng dịch thuật
tăng mạnh. Điều này cũng thúc đẩy việc dịch thuật và xuất bản các tác phẩm văn
học Hàn Quốc sang tiếng Việt.
Tuy nhiên, việc xuất bản văn học Việt Nam ở Hàn Quốc tương đối kém sôi
động (xem Phụ lục 4-3). Tác phẩm của một số tác giả như Bảo Ninh được xuất
bản bằng tiếng Hàn, hay văn học của kiều bào người nước ngoài gốc Việt như
Nguyễn Thanh Việt (hay Viet Thanh Nguyen) đang được xuất bản ở Hàn Quốc.
Dẫu vậy, sự quan tâm đến văn học Việt Nam chưa được lan toả rộng trong độc
giả Hàn Quốc. Gần đây, thật may mắn khi các nhà văn Hàn Quốc quan tâm đến
văn học hiện đại Việt Nam ngày càng tăng, một số nhà văn Hàn Quốc đã thành
lập “Hội những tác giả trẻ muốn hiểu Việt Nam”.
Thêm vào đó, văn học Hàn Quốc viết về đề tài Việt Nam hiện đại bắt đầu bởi
các nhà văn từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Trước khi hai nước thiết lập
quan hệ ngoại giao vào năm 1992 hầu hết các tiểu thuyết của Hàn Quốc viết về
Việt Nam đều liên quan đến chiến tranh Việt Nam, và sau khi hai nước thiết lập
quan hệ ngoại giao thì cũng chủ yếu viết về đề tài chiến tranh Việt Nam. Từ sau
cuối thập niên 1990, tiểu thuyết Hàn Quốc bắt đầu tập trung vào xã hội Việt
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Nam hậu thống nhất. Như vậy, có thể nói việc các nhà văn Hàn Quốc sáng tác
các tác phẩm văn học lấy chất liệu về Việt Nam đương đại đang ở giai đoạn đầu.
Điều này trái ngược với tình hình ở Việt Nam, nơi chưa có nhiều tác phẩm văn
học lấy chất liệu về Hàn Quốc.
Có thể nói, Việt Nam và Hàn Quốc đã có những hoạt động giao lưu tương đối
sôi động trong lĩnh vực văn hóa. Thế nhưng, vì văn hóa Việt Nam chưa phổ biến
trong xã hội Hàn Quốc nên khó có thể nói rằng đó là một sự giao lưu trọn vẹn.
Từ cuối những năm 1990, văn hóa đại chúng Hàn Quốc lan tỏa sang xã hội Việt
Nam, kéo theo việc tiêu thụ các sản phẩm của Hàn Quốc như quần áo, mỹ phẩm,
thực phẩm... Mặc dù văn hóa Hàn Quốc đã trở nên quen thuộc với người Việt
Nam, nhưng văn hóa đại chúng Việt Nam vẫn còn xa lạ với xã hội Hàn Quốc.
Vả lại, Hàn lưu không phải là văn hóa nước ngoài duy nhất phổ biến ở Việt
Nam, vì vậy người Hàn Quốc nên có cái nhìn cân bằng. Hiện nay, phim truyền
hình Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất trong các phim truyền hình nước
ngoài được phát sóng tại Việt Nam, tiếp theo mới là phim truyền hình Hàn
Quốc.
Trong giao lưu văn hóa giữa hai nước, sức mạnh của Hàn lưu tại Việt Nam
và sự giới thiệu văn hóa Việt Nam hiếm hoi tại Hàn Quốc đã tạo nên sự mất cân
bằng trong giao lưu văn hóa giữa hai nước. Ngoài ra, khi các bộ phim truyền
hình Hàn Quốc được phát sóng tại Việt Nam, cũng xuất hiện một số quan điểm
phê bình. Hoạt động dịch và xuất bản văn học Hàn Quốc ở Việt Nam tương đối
sôi động, trong khi việc giới thiệu văn học Việt Nam ở Hàn Quốc còn diễn ra
chậm. Mặt khác, mặc dù có một số tác phẩm văn học Hàn Quốc lấy chất liệu đề
tài về Việt Nam đã ra mắt bạn đọc, nhưng rất ít tác phẩm văn học Việt Nam viết
về Hàn Quốc được xuất bản ở Việt Nam. Vì vậy, bài toán đặt ra trong tương lai
trong giao lưu văn hoá giữa hai nước là giảm bớt sự mất cân đối này.
Chương 5 (chương cuối cùng) đề xuất khung và phương án giải quyết sự mất
cân đối trong hợp tác kinh tế, xã hội và văn hóa, đồng thời thúc đẩy hợp tác song
phương. Tốc độ hợp tác kinh tế tăng nhanh không có nghĩa là phải giảm hợp tác
kinh tế, mà là cần tiếp cận việc hợp tác xã hội và văn hóa với sự quan tâm và thái
độ khoan dung hơn hiện nay. Sự hiểu biết sâu sắc về nhau cũng sẽ giúp nâng cao
mức độ và chất lượng của hợp tác kinh tế.
Mục đích của nghiên cứu này là thiết lập “Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược
toàn cầu tương lai” cho hợp tác giữa hai nước. Bởi vì đây là thời điểm hai nước
cần hợp tác với tư cách là đối tác toàn cầu có thể mở rộng hợp tác song phương
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giữa Việt Nam và Hàn Quốc, sau đó mở rộng ra khu vực ASEAN mà trước hết
là tiểu vùng Mekong, Ấn Độ và châu Phi. Để hai nước cộng tác như những đối
tác hợp tác toàn cầu trong tương lai, cần có sự hiểu biết cân bằng về nhau và sự
đồng cảm liên tục trong sự tin cậy lẫn nhau. Để đạt được mục tiêu này, bốn
nguyên tắc hợp tác song phương đã được đề xuất. Thứ nhất, phải chuẩn bị nền
tảng phát triển đôi bên cùng có lợi hơn là theo đuổi lợi nhuận mang tính trọng
thương. Thứ hai, cần hoàn thiện thể chế để hình thành mối quan hệ hợp tác minh
bạch. Thứ ba, phải loại bỏ chủ nghĩa vị chủng văn hóa và tăng cường tính khoan
dung đối với văn hóa của nhau. Thứ tư, cần mở rộng giao lưu với tư cách là đối
tác có trách nhiệm. Dựa trên bốn nguyên tắc này, nghiên cứu đề xuất phương
án hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa.
Thứ nhất, cần mở rộng mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hàn
Quốc thành mối quan hệ ba bên hoặc bốn bên nhằm hướng đến hợp tác kinh tế
vì sự thịnh vượng đôi bên cùng có lợi. Nếu đúc kết lại kinh nghiệm hợp tác kinh
tế thành công giữa Việt Nam và Hàn Quốc rồi cung cấp cho các quốc gia mong
muốn hợp tác thì có thể tìm ra thị trường mới. Để thực hiện điều này, việc
mô-đun hóa và phổ biến quá trình hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc
cũng là một công việc chung quan trọng. Việt Nam và Hàn Quốc có thể hợp tác
cùng nhau để phát triển khu vực sông Mekong. Đặc biệt, như đã đề cập ở
Chương 2, phần vốn ODA của Hàn Quốc dành cho Việt Nam bị cắt giảm tương
ứng với sự phát triển của Việt Nam có thể được sử dụng cho sự phát triển của
khu vực sông Mekong cùng với Việt Nam. Thứ hai, phải hỗ trợ hình thành
chuỗi giá trị khu vực (RVC) nội khối ASEAN. Trong môi trường thương mại
quốc tế gần đây, nơi các vấn đề kinh tế và an ninh phải được xem xét cùng nhau,
việc xây dựng RVC có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam và Hàn Quốc trong
việc đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định. Đặc biệt, nếu thiết lập chuỗi cung ứng
mới dựa trên các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh của các nước ASEAN
thì có thể tăng cường thặng dư của chuỗi giá trị. Mặt khác, cũng cần hoàn thiện
thể chế để xây dựng chuỗi cung ứng ổn định. Ví dụ, cần thảo luận về việc tăng
cường quyền sở hữu trí tuệ và việc cải thiện hệ thống kiểm soát thương mại
chiến lược (STC: Strategic Trade Controls). Thứ ba, cần chuẩn bị chế độ hỗ trợ
hợp tác giữa các DNVVN Hàn Quốc và DNVVN địa phương Việt Nam. Nếu
việc chuyển giao công nghệ được tiến hành một cách nghiêm túc, các DNVVN
của Hàn Quốc, những đơn vị đã tiến xuất vào Việt Nam theo sau các tập đoàn
lớn, có thể cảm thấy lâm nguy. Chính phủ và các tập đoàn lớn hai nước cần cùng
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nhau chuẩn bị một chế độ hỗ trợ để các DNVVN của Hàn Quốc và các DNVVN
địa phương có thể hợp tác. Thay vì các tập đoàn lớn và các DNVVN của Hàn
Quốc tăng cường công nghệ và năng lực quản lý cho các DNVVN địa phương
Việt Nam, chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc nên đưa ra kế hoạch hỗ trợ các
DNVVN Hàn Quốc chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời. Thứ tư, cả hai nước nên
hỗ trợ việc xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) đối với nông sản chế biến sẵn
khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Việt Nam có lượng nông sản dồi
dào có thể chế biến, Hàn Quốc có công nghệ chế biến cao. Nếu Việt Nam và
Hàn Quốc có thể cùng nhau xây dựng GVC đối với nông sản chế biến sẵn khu
vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thì có thể mở rộng xuất khẩu không chỉ
sang Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc mà còn các nước thành viên ASEAN
khác. Ngoài ra, những nỗ lực này sẽ góp phần giải quyết vấn đề an ninh lương
thực của Hàn Quốc trong dài hạn.
Bốn phương án cũng được đề xuất cho sự hợp tác trong lĩnh vực xã hội. Thứ
nhất, cần khuyến khích hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc và thiết lập các chế
độ hỗ trợ liên quan. Như đã trình bày ở Chương 3, mặc dù người Việt Nam lưu
trú nhiều nhất ở Hàn Quốc sau Trung Quốc, nhưng vẫn còn thiếu các kênh giao
tiếp giữa người Việt và người Hàn tại Hàn Quốc. Trung tâm ASEAN – Hàn
Quốc, Trung tâm Văn hóa ASEAN và Trung tâm Văn hóa Châu Á cấp quốc
gia... có thể giữ vai trò trung tâm, khai phá và thực hiện các chương trình có thể
thúc đẩy sự hợp tác giữa nhân dân hai nước. Thứ hai, cần thiết lập các kênh cung
cấp thông tin và giám sát thông tin dựa trên thực tế. Như đã đề cập trong
Chương 3, khi phương tiện truyền thông trực tuyến trở nên phổ biến, phát sinh
tình trạng trong đó ý kiến của một số nhóm cá nhân của hai nước bị truyền tải
sai, như thể đó là ý kiến của toàn thể nhân dân, sau đó lan tỏa thành vấn đề ngoại
giao. Khi thông tin phóng đại hoặc sai lệch được lan truyền qua các phương tiện
trực tuyến, cần phải chuẩn bị một hệ thống ứng phó ngay lập tức. Thứ ba, cần
tiến hành nghiên cứu sâu về Việt Nam và phổ biến các kết quả nghiên cứu đến
công chúng.
Trên thực tế, rất hiếm người Hàn Quốc hiểu sâu sắc về xã hội Việt Nam. Điều
này là do các kết quả nghiên cứu được tiến hành trong giới học thuật chỉ dừng
lại ở giới học thuật, thiếu kênh truyền tải đến công chúng. Thứ tư, mô hình chia
sẻ đổi mới sáng tạo giữa các trường đại học ở cả hai nước cần được thiết lập.
Trong khi các khoa liên quan đến Việt Nam tại Hàn Quốc đang thu hẹp lại thì
các chuyên ngành liên quan đến Hàn Quốc ở Việt Nam lại tăng lên nhanh
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chóng. Cần đề ra phương án hợp tác để các trường đại học của hai nước có thể
cùng tồn tại. Cũng có thể xem xét hệ thống cấp bằng chung theo liên kết giữa
các trường đại học Việt Nam và Hàn Quốc.
Cuối cùng, để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghiên cứu này đề
xuất bốn phương án như sau. Đầu tiên, chúng tôi đề nghị liên hoan phim Việt
Nam tại Hàn Quốc được tổ chức định kỳ. Mặc dù phim Việt Nam đang được
giới thiệu đến Hàn Quốc thông qua Liên hoan phim quốc tế Busan và Liên hoan
phim quốc tế Jeonju, nhưng ít người nhớ về những bộ phim thương mại Việt
Nam được phát hành tại Hàn Quốc. Như nội dung Chương 4 đã đề cập, khi xét
đến sự mất cân bằng trong tiêu dùng văn hóa giữa hai nước, cần có các dịp giới
thiệu phim Việt tại Hàn Quốc. Thứ hai, cần hỗ trợ dịch thuật và xuất bản văn học
Việt Nam sang tiếng Hàn. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992,
chỉ có 29 tác phẩm văn học Việt Nam được xuất bản tại Hàn Quốc. Trong khi
đó văn học Hàn Quốc được xuất bản tại Việt Nam lên đến khoảng 120 tác phẩm.
Cần chuẩn bị các phương án hỗ trợ để giải quyết sự bất đối xứng trong lĩnh vực
văn học của hai nước thông qua các tổ chức dân sự liên quan. Thứ ba, đề xuất
thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc. Như đã khẳng định trong
Chương 4, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước rất không cân đối. Nếu
hai chính phủ cùng thiết lập một kênh chuyên trách tại Hàn Quốc để giới thiệu
văn hóa Việt Nam với người Hàn thì có thể kỳ vọng sự mất cân bằng trong giao
lưu văn hóa sẽ được giải quyết. Thứ tư, có thể xem xét việc áp dụng chương
trình giới thiệu văn hóa hai nước trên nền tảng trực tuyến. Gần đây, khi các
phương tiện truyền thông mới và đa dạng phục vụ việc hưởng thụ văn hóa xuất
hiện thì nhu cầu sử dụng những phương tiện này ngày càng tăng. Một cách khác
là tổ chức những cuộc thi sáng tạo nội dung (contents) giới thiệu văn hóa xã hội
hai bên trên YouTube hàng tháng dành cho đối tượng tham gia là người Hàn
Quốc và người Việt Nam. Càng có nhiều phương tiện truyền thông hai chiều thì
càng có thể giảm bớt hiểu lầm lẫn nhau và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và
Hàn Quốc có thể được tăng cường ổn định.
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1. Bối cảnh nghiên cứu
Trong vòng 30 năm kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập
quan hệ ngoại giao vào tháng 12 năm 1992, hai nước đã đạt được những thành
tựu hợp tác đáng kể trên các phương diện kinh tế, xã hội và văn hóa. Thành quả
trên phương diện kinh tế có bước phát triển nhảy vọt miễn bàn, giao lưu nhân
dân bao gồm cán bộ cấp cao cũng được triển khai tích cực. Các chuyến thăm
Hàn Quốc của các quan chức cấp cao Việt Nam liên tục diễn ra, bắt đầu là
chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh
Cầm vào tháng 2 năm 1993, kế đến là Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào tháng 5 cùng
năm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười vào năm 1995, Chủ tịch
Quốc hội Nông Đức Mạnh năm 1998, Chủ tịch nước Trần Đức Lương năm
2001, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
năm 2009, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2011, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh năm 2015, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2019,... Hàn Quốc cũng tiến hành các cuộc trao
đổi quan chức cấp cao, bắt đầu từ chuyến viếng thăm Việt Nam của Thủ tướng
Lee Yung-dug năm 1994, kế đến là Tổng thống Kim Young-sam năm 1996,
Tổng thống Kim Dae-jung năm 1998, Tổng thống Roh Moo-hyun năm 2004 và
2006, Tổng thống Lee Myung-bak năm 2010, Tổng thống Park Geun-hye năm
2013, Chủ tịch Quốc hội Chung Eui-hwa năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Chung
Sye-kyun năm 2017, Tổng thống Moon Jae-in nhân dịp hội nghị cấp cao APEC
vào tháng 11 cùng năm, Tổng thống Moon Jae-in thực hiện chuyến thăm cấp
Nhà nước năm 2018, Thủ tướng Lee Nak-yeon dự Lễ Quốc tang Chủ tịch nước
Trần Đại Quang vào tháng 9 cùng năm, Chủ tịch Quốc hội Park Byeong Seug
năm 2020,… (xem Phụ lục 1-1). Các chuyến thăm và đối thoại liên tục hàng
năm của các quan chức cấp cao hai bên đã góp phần củng cố niềm tin nhân dân
hai nước.
Kết quả là vào năm 2001, hai nước ra Tuyên bố chung “Quan hệ đối tác toàn
diện thế kỷ 21”, và năm 2009 nâng cấp lên một bước mới thành “Quan hệ đối
tác hợp tác chiến lược”. Vì quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc
tiến triển nhanh chóng kể từ năm 2009, Việt Nam trở thành điểm đến xuất khẩu
lớn thứ ba của Hàn Quốc và Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tư trực tiếp số một
vào Việt Nam trong năm 2020. Do hoạt động giao lưu nhân dân tích cực nên
lượng khách du lịch Hàn Quốc đến thăm Việt Nam trong năm 2019 (trước khi
việc du lịch trở nên khó khăn hơn bởi đại dịch COVID-19) đạt 4,29 triệu người,
đồng thời có hơn 57.500 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc để
lấy học vị từ cử nhân trở lên (theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, Cổng thông tin
Tổng cục Thống kê Việt Nam). Tính đến năm 2020, có khoảng 156.000 người
Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam và 211.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn
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Quốc (theo Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam). Một khi mối quan hệ giữa hai
nước được tăng cường như vậy thì các giá trị mà hai nước theo đuổi cũng tăng
lên. Theo đó, kể từ năm 2018, các cuộc thảo luận về việc cần phải nâng cấp
“Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược” (được thiết lập năm 2009) thành “Quan
hệ đối tác chiến lược toàn diện” đã được tiến hành. Hy vọng mối quan hệ hai
nước sẽ có bước nhảy vọt mới trong năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết
lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển nhanh
chóng với trọng điểm là thương mại và đầu tư kể từ khi Việt Nam gia nhập
WTO và Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc được ký kết năm
2007. Đặc biệt, Hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc – Việt Nam có hiệu lực
từ năm 2015 đã trở thành nền tảng mới của hợp tác song phương. Kể từ khi thiết
lập quan hệ ngoại giao năm 1992, kim ngạch thương mại song phương tăng liên
tục, trừ các năm 1998 (sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á), năm 2009 (sau
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu) và năm 2020 (Covid-19). Từ năm 1992
đến năm 2000, tốc độ tăng trưởng thương mại bình quân hàng năm là khoảng
19,3%. Đặc biệt, vào năm 2020, khi Covid-19 lây lan nhanh chóng, Hàn Quốc
được ghi nhận là điểm đến xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam (19,1 tỷ USD) sau
Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản, và Việt Nam là điểm đến xuất khẩu lớn thứ
ba của Hàn Quốc (48,5 tỷ USD) sau Trung Quốc và Hoa Kỳ.1) Dòng vốn đầu
tư vào Việt Nam tăng nhanh sau khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007, và tỷ
trọng của Hàn Quốc trong tổng vốn đầu tư lũy kế đăng ký tại Việt Nam kể từ
năm 1988 là khoảng 18,3%, cao hơn 15,6% của Nhật Bản và 14,7% của
Singapore.2) Điều này được hiểu là do Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực cải cách
và mở cửa để thu hút đầu tư, cũng như có các lợi thế như nguồn lao động tương
đối dồi dào và chi phí nhân công thấp. Ngoài ra, Hiệp định thương mại tự do
Hàn Quốc – Việt Nam đã nới lỏng các yêu cầu đối với việc đầu tư tiến xuất vào
các ngành dịch vụ của Việt Nam nên đây là cơ hội để Hàn Quốc mở rộng hơn
nữa đầu tư vào Việt Nam.3)
Như đã đề cập bên trên, khi bước vào những năm 2010, trong mối quan hệ
hợp tác giữa hai nước, hợp tác kinh tế luôn dẫn đầu, thứ đến là giao lưu nhân dân
cũng gia tăng nhanh chóng. Hợp tác giữa hai nước phát triển quá nhanh nên

1) Dịch vụ K-stat của Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc(https://stat.kita.net/stat/cstat/pe
ri/ctr/CtrTotalList.screen, ngày tra cứu: 17.8.2021).
2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài,
(http://www.mpi.gov.vn/congkhaithongtin/Pages/solieudtnnchitiet.aspx?nam=2020
&thang=12&phanloai=3, ngày tra cứu: 2.8.2021).
3) Theo số liệu thống kê về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Ngân hàng Xuất nhập
khẩu Hàn Quốc, từ năm 2015 đến 2019 (trước khi bùng phát COVID-19), tốc
độ tăng trưởng đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam trung bình hàng năm là 29,8%,
trong khi tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ năm 2010 đến 2015 là 12,8%.
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chúng ta chưa có đầy đủ cơ hội để hiểu nhau. Dẫu cho hợp tác giữa hai nước
xoáy sâu vào lĩnh vực kinh tế chưa thể hiện được chiều sâu hiểu biết lẫn nhau
nhưng hai nước đều cho rằng nếu tăng cường hợp tác kinh tế hơn nữa thì hai
nước sẽ dần hiểu rõ nhau. Mặc dù hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch
sử và văn hóa, chẳng hạn như trải qua thời kỳ thuộc địa hay có tinh thần hiếu
học cao, nhưng như thế là đã xem nhẹ và bỏ qua sự khác biệt trong quan điểm
của người dân về thể chế chính trị – xã hội và quốc gia. Đáng lý ra hai bên đã
phải thừa nhận sự khác biệt trong lập trường của nhau và nhìn nhận vấn đề một
cách khách quan, nhưng cho đế nay quan hệ hai nước hầu như chỉ gói gọn trong
kết quả của hợp tác kinh tế. Bây giờ là lúc khám phá và nhận ra những khác biệt
về xã hội và văn hóa để có thể chia sẻ với nhau. Chỉ khi đó, hai nước mới có thể
chuyển sang mối quan hệ hợp tác mới.

2. Sự cần thiết và mục đích nghiên cứu
Việt Nam đang phát triển ổn định thông qua việc mở cửa thị trường tích cực
và cải cách từng bước. Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế bình quân hàng năm của
Việt Nam kể từ năm 1986 khi Việt Nam lần đầu tiên tuyên bố chính sách “Đổi
mới” đến năm 2020 là khoảng 6,5%. Khi quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng lên,
tốc độ tăng trưởng GDP dù đang giảm dần nhưng vẫn tăng trưởng với tốc độ
cao, trên 6%.4) Tuy xuất phát điểm khác nhau nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế
cao của Việt Nam trùng khớp với kinh nghiệm tăng trưởng cao của Hàn Quốc.
Việt Nam và Hàn Quốc giống nhau ở điểm người dân cần cù và sự lãnh đạo
quốc gia “quyết liệt” đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, cho dù
thể chế hai nước khác nhau. Sự tương đồng này là điểm khởi đầu cho quan hệ
hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng sâu rộng.
Bạch Thị Ngọc Trang (2014) cũng từng giải thích rằng việc hai nước có thể
nhanh chóng phát triển quan hệ hợp tác là do có tính tương đồng và những điểm
chung. Hai nước có rất nhiều điểm chung, bao gồm điều kiện địa lý – tự nhiên,
truyền thống lịch sử – văn hóa. Ví dụ, Việt Nam và Hàn Quốc có hàng nghìn
năm lịch sử và chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Từ xa xưa, cả hai quốc gia đều là
quốc gia nông nghiệp trồng lúa nước nên cả hai đều phụ thuộc rất nhiều vào
điều kiện tự nhiên. Do đó, hai dân tộc có mô thức tâm lý và lối sống tương tự
nhau. Cùng với những điểm tương đồng cơ bản về tính cách, hai nước có nhiều
di sản văn hóa phong phú. Có lẽ yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển
quan hệ song phương là chia sẻ hiểu biết chung về việc xây dựng quốc gia thịnh
4) Theo số liệu GDP thực tế của Ngân hàng Thế giới, tốc độ tăng trưởng GDP của
Việt Nam những năm 1990 khoảng 7,7%, những năm 2000 khoảng 6,6% và những
năm 2010 khoảng 6%.
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vượng giữa đống đổ nát của chiến tranh. Hàn Quốc vươn lên từ đống tro tàng
của Chiến tranh liên Triều, còn Việt Nam phát triển vượt qua tàn tích của Chiến
tranh Việt Nam. Chính vì những điểm tương đồng giữa hai nước mà nhiều học
giả Việt Nam thường lấy Hàn Quốc làm ví dụ khi thảo luận về chiến lược công
nghiệp quốc gia và cải thiện cơ sở hạ tầng.
Ngoài ra, hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề của cộng đồng quốc tế.
Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược giữa Hàn
Quốc và ASEAN. Hàn Quốc đã ủng hộ nền kinh tế thị trường và việc gia nhập
WTO của Việt Nam, sự tham gia của Việt Nam với tư cách là chủ tịch ASEAN
tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul, và sự tham gia tích cực của Việt Nam vào
các tổ chức khu vực và quốc tế. Là thành viên của các tổ chức hợp tác khu vực,
hai nước đã hợp tác và chia sẻ tầm nhìn chung vì hòa bình và thịnh vượng ở
Đông Á. Tất cả các hoạt động này đã góp phần nâng cao hiểu biết, tin cậy và hợp
tác lẫn nhau (Trần Quang Minh, 2012). Sự hợp tác như vậy giữa hai nước vẫn
đang tiếp diễn, nhưng nhiều vấn đề đang được chỉ ra khi mối quan hệ ngày càng
tiến triển, chẳng hạn như sự mất cân bằng thương mại gần đây và thành kiến bắt
nguồn từ những hiểu lầm về văn hóa của nước bạn.
Do đó, nghiên cứu này đặt nền tảng cho hai nước hiểu biết lẫn nhau, qua đó
có thể giao hòa với nhau trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa. Ngoài
ra, để đạt được tầm nhìn định hướng trở thành một “cộng đồng hòa bình và thịnh
vượng lấy con người làm trung tâm” của “Chính sách hướng Nam mới”, cần
chuẩn bị các phương án hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong
lĩnh vực văn hóa và xã hội giữa hai quốc gia. Thiết nghĩ rằng những chân trời
hợp tác mới giữa hai nước có thể được mở rộng nếu hai nước không chỉ tồn tại
với tư cách là đối tác kinh tế mà còn có thể hiểu nhau sâu sắc hơn bằng cách chia
sẻ thành thật quan điểm của nhau.
Khi Việt Nam mở rộng cải cách và mở cửa, sự cạnh tranh phát sinh không chỉ
giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nhau mà còn giữa các nước tiên tiến lớn
đang tìm cách tăng cường trao đổi với Việt Nam sẽ ngày càng khốc liệt. Việc
hợp tác chỉ dựa vào lợi ích kinh tế trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc không
thể thông hiểu cho nhau cuối cùng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề. Để ngăn chặn điều
này và để tạo ra động lực mới cho hợp tác bền vững, hai nước cần phải tăng
cường sự hiểu biết lẫn nhau cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Sự phát triển bền
vững của quan hệ song phương chỉ có thể đạt được khi đi cùng với việc tăng
cường hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn cần hợp tác trong các
lĩnh vực quyền lực mềm như xã hội và văn hóa.
Bên cạnh đó, nghiên cứu này mang tính chất của một nghiên cứu xây dựng
chiến lược dài hạn tổng thể trong bối cảnh Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn
thứ ba của Hàn Quốc nhưng không có nghiên cứu liên quan được thực hiện từ
góc nhìn dài hạn. Nghiên cứu này đánh giá khách quan hiệu quả hợp tác kinh
tế giữa hai nước từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và đề xuất phương án cải
thiện. Đồng thời, mặc dù hợp tác trong lĩnh vực xã hội và văn hóa tương đối

CHƯƠNG 1. DẪN NHẬP• 25

hạn chế so với hợp tác kinh tế từ sau thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng ngày
càng có nhu cầu chuẩn bị các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để chuẩn bị cho 30
năm tới bằng cách đánh giá những thành tựu đạt được trong các lĩnh vực này.
Hy vọng rằng năm 2022, dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao, sẽ là một năm
chia sẻ niềm tin rằng Việt Nam và Hàn Quốc có thể cùng tồn tại và giao hòa
cùng nhau.

3. Phương pháp và kết cấu nghiên cứu
Nghiên cứu này nhìn lại những thành tựu của hợp tác kinh tế, xã hội và văn
hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng
thời đề xuất những phương án chuẩn bị cho một tương lai bền vững trong 30
năm tới giữa hai nước. Mặc dù Việt Nam nhìn từ lập trường của Hàn Quốc và
Hàn Quốc nhìn từ lập trường của Việt Nam là khác nhau, nhưng hai nước đã cố
gắng tránh né điều này và chỉ tập trung vào việc mở rộng hợp tác kinh tế trong
30 năm qua. Cứ như thế hai bên thường xuyên chỉ trích nhau vì những hiểu lầm
không đáng có. Ví dụ, trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát COVID-19 năm
2020, Việt Nam đã vấp phải sự không hài lòng từ người nước ngoài, bao gồm
cả người Hàn Quốc, vì đã lãnh đạo người dân Việt Nam tham gia chống dịch
với những quy định nghiêm ngặt, chẳng hạn như ví việc chống dịch như chống
giặc. Hiểu lầm đấy có thể tránh được nếu như người Hàn Quốc hiểu biết hơn
một chút về tình hình phòng chống dịch bệnh và văn hóa của Việt Nam, và
ngược lại, người Việt Nam biết rõ hơn một chút về xã hội và văn hóa Hàn Quốc.
Thay vì tiến hành nghiên cứu một cách trực quan thông qua phương pháp
nghiên cứu thực địa, nghiên cứu này được thực hiện bởi tập thể nhà nghiên cứu
Việt Nam và Hàn Quốc, qua đó góp phần giảm bớt sự sai khác trong cách nhìn
nhận về nhau.5) Các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa của
Hàn Quốc cùng với các chuyên gia về kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam
đã thảo luận ý kiến và cố gắng tìm ra tầm nhìn tương lai cho hợp tác song
phương dựa trên tính khách quan. Để làm được điều này, Chương 2 của nghiên
cứu tổng quan những thành tựu hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ
nhiều góc độ khác nhau, qua đó cho thấy tuy thành quả đáng chú ý nhất trong
các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc chính là kinh tế nhưng lại tồn

5) Trong nửa cuối năm 2021, khi nghiên cứu được tiến hành, việc điều tra thực địa
bị hạn chế do các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Thay vào đó, ba chuyên
gia Việt Nam đã tham gia chấp bút với tư cách là thành viên nhóm nghiên cứu
chung. Kết quả của nghiên cứu này sẽ được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng
Hàn. Sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng giúp ích
rất nhiều trong quá trình nghiên cứu.
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tại nhiều vấn đề. Chương 3 tổng hợp những hợp tác trong lĩnh vực xã hội giữa
hai nước và Chương 4 tổng hợp những hợp tác trong lĩnh vực văn hóa. Vì các
học giả Việt Nam và Hàn Quốc cùng tham gia biên soạn nên nghiên cứu này
được thực hiện dưới sự trao đổi chặt chẽ giữa các tác giả nhằm hài hòa các quan
điểm của phía Việt Nam và Hàn Quốc.
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Việt Nam và Hàn Quốc sẽ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao vào tháng 12
năm 2022. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai nước đã gây dựng được sự tin
tưởng lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, đạt được mức độ hợp tác cao
trong thương mại và đầu tư. Chương hai này phân tích tình hình thương mại và
đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc để tìm ra những cách thức duy trì hợp tác
kinh tế bền vững giữa hai nước. Với mục đích này, chúng tôi sẽ xem xét tình
hình thực tế thương mại, đầu tư giữa hai nước và phân tích những trở ngại để
thúc đẩy, nâng cao mối quan hệ. Chúng tôi sẽ xử lý và phân tích dữ liệu của
ADB-MRIO vào năm 2020 về vấn đề đang gây tranh cãi dạo gần đây là thương
mại giá trị gia tăng, đồng thời tìm hiểu cách thức và phương hướng phát triển
hợp tác kinh tế giữa hai nước.

1. Đánh giá hiệu quả về thương mại giữa Việt
Nam và – Hàn Quốc
1.1. Tình hình thương mại giữa hai nước và đánh giá
Việt Nam đã tập trung vào tăng cường hợp tác kinh tế kể từ khi áp
dụng các yếu tố kinh tế thị trường thông qua chính sách “Đổi mới” vào
năm 1986. Việt Nam thúc đẩy ngoại giao kinh tế một cách chủ động và
tích cực bằng việc gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
vào tháng 7 năm 1995, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình
Dương (APEC) vào tháng 11 năm 1998 và tổ chức Kinh tế Thế giới WTO
vào tháng 1 năm 2007… Ngoài ra, sau khởi đầu khi gia nhập vào Khu
vực tự do mậu dịch Đông Nam Á (AFTA) vào năm 1995, Việt Nam không
chỉ tiếp tục kí kết thương mại tự do song phương (FTA) với các quốc
gia như Nhật Bản (năm 2009), Chile (năm 2011), Hàn Quốc (năm 2015),
Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) (năm 2016), EU (2020)v…v mà còn tích
cực thúc đẩy cải cách và mở cửa thông qua việc kí kết và phê chuẩn
các FTA lớn như Hiệp định Đối tác tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) hay Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RECP)…
Sự tự do hoá khu vực kinh tế này đã dẫn đến việc tăng cường thương
mại với thế giới, trong đó có Hàn Quốc.
Thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc có thể được chia thành ba giai
đoạn. Đầu tiên, có thể chia thành trước và sau sự kiện Việt Nam gia nhập WTO
vào năm 2007. Với sự gia nhập vào WTO, Việt Nam chính thức tuyên bố với
thế giới bước vào nền kinh tế thị trường, Đây được coi là bước ngoặt trong giao
thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng Hiệp
định FTA Hàn Quốc – ASEAN (AKFTA) có hiệu lực từ năm 2007 đã mở rộng
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thêm thương mại song phương giữa hai quốc gia. Sau Hiệp định, mặc dù
thương mại tăng nhanh nhưng đòi hỏi vẫn cần phải có sự cải thiện vì tính ứng
dụng của AKFTA còn thấp do một số vấn đề như khả năng cạnh tranh về thuế
quan bị giảm, thời gian áp dụng tương đối ngắn….6) Hiệp định FTA Hàn Quốc
– Việt Nam (VKFTA) có hiệu lực từ tháng 12.2015, trải qua 9 vòng đàm phán
chính thức kể từ khi bắt đầu cuộc đàm phán đầu tiên vào tháng 8 năm 2012.
VKFTA đã tiến hành đàm phán cho các danh mục mặt hàng chưa mở cửa của
FTA Hàn Quốc – ASEAN và đạt được kết quả như mong đợi. Ngoài ra, để bảo
vệ các nhà đầu tư Hàn Quốc, các quy định về bảo hộ đầu tư được nâng cao hơn
so với Hiệp định FTA Hàn Quốc – ASEAN, điều này góp phần mở rộng thu hút
đầu tư vào Việt Nam. Khi xét thấy việc gia tăng đầu tư trực tiếp vào Việt Nam
là nguyên nhân chính thúc đẩy mở rộng thương mại giữa hai nước thì việc Hiệp
định FTA Việt Nam-Hàn Quốc có hiệu lực cũng có thể được xem là thời điểm
đánh dấu sự mở rộng giao thương giữa hai nước.

Hình 2-1. Xu thế thương mại của Hàn Quốc với Việt Nam
(Đơn vị: tỉ đô la)

Nguồn: IMF Direction of Trade Statistics (ngày tra cứu: 17.8.2021)

6) Thời gian quy ước cho phép để thực hiện công việc của Hiệp định FTA ASEAN
– Hàn Quốc (AKFTA) là 01 tháng, nhưng thời gian quy ước cho phép đối với Hiệp
định FTA Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) là 01 năm.
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Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam lên tới 48,5
tỷ USD, chiếm 9,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Kể từ khi hai
nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, trong vòng 15 năm, xuất khẩu
của Hàn Quốc sang Việt Nam tăng trung bình 18,8% mỗi năm, đạt 5,7 tỉ USD
vào năm 2007. Vào năm 2009 việc mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia
được nâng tầm thành quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” được xem như là một
bước ngoặt trong thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc kể từ năm 2007 tới
năm 2015. Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam năm 2009 đạt 7,9 tỉ USD,
sau đó tăng nhanh, đạt 13,6 tỉ USD vào năm 2013 và 18 tỉ USD vào năm 2015,
tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 21,7% trong thời gian 8 năm. Bài
nghiên cứu này đã cho thấy khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2020 vốn
được coi là một bước nhảy vọt cho thương mại song phương khi xuất khẩu của
Hàn Quốc sang Việt Nam tăng mạnh cho tới năm 2017 nhưng đột nhiên lại bị
đình trệ sau đó. Việc xuất khẩu của Hàn Quốc ra thế giới bị đình trệ trong giai
đoạn này có thể được hiểu là hậu quả của tranh chấp thương mại Hoa Kỳ - Trung
Quốc. Ngoài ra, việc thăng dự thương mại của Hàn Quốc sang Việt Nam vốn
đã tăng nhanh cho đến năm 2015 cũng đang có xu hướng giảm tương đối. So
sánh tỷ lệ thặng dư thương mại của Hàn Quốc trong tổng thương mại giữa hai
nước có thể thấy đang giảm dần xuống 70% trong thời kỳ ươm mầm, 51% trong
thời kỳ chuyển tiếp và 44% trong thời kỳ phát triển nhảy vọt. Điều này có thể
là do việc xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam chỉ tăng với tốc độ trung bình
hàng năm là 11,8% trong vòng 5 năm cho đến năm 2020 và được coi là sụt giảm
so với các giai đoạn trước, nhưng nó lại cho thấy sự thay đổi về chất lượng đồng
với việc tăng cường mở rộng giao thương giữa hai nước
Năm 2020, nhập khẩu của Hàn Quốc từ Việt Nam lên tới 20,6 tỉ USD, chiếm
4,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại
giao vào năm 1992 đến năm 2020, nhập khẩu đã tăng với tốc độ trung bình hàng
năm là 23,4%. Trong những năm 1990, khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại
giao, nhập khẩu của Hàn Quốc từ Việt Nam tăng trưởng chậm hơn xuất khẩu.
Trong 15 năm từ 1992 đến 2007, ở thời kỳ ươm mầm, nhập khẩu của Hàn Quốc
từ Việt Nam tăng trưởng bình quân hàng năm 24%, đạt 1,4 tỉ USD vào năm
2007. Từ năm 2007 đến 2015, giai đoạn chuyển giao thương mại song phương,
nhập khẩu của Hàn Quốc từ Việt Nam tăng bình quân hàng năm là 28%, cao
hơn so với thời kỳ ươm mầm, đạt 9,8 tỉ USD vào năm 2015. Từ năm 2015 đến
năm 2020, trong thời kỳ phát triển nhảy vọt, với 12,5 tỉ USD vào năm 2016,
nhập khẩu của Hàn Quốc từ Việt Nam đã vượt 10 tỉ USD và đạt 21,1 tỉ USD vào
năm 2019, tăng với tốc độ trung bình mỗi năm là 16% trong vòng 5 năm. Trong
cả xuất khẩu và nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ở thời kỳ
chuyển tiếp là cao nhất, và thấp nhất ở thời kỳ phát triển nhảy vọt.
Tỷ trọng của Hàn Quốc trong xuất khẩu của Việt Nam tăng từ 1,96% vào năm
1990 lên 6,7% vào năm 2020, nhưng tỷ trọng của Hàn Quốc trong nhập khẩu
của Việt Nam tăng nhanh hơn trong cùng thời kỳ, từ 6,5% năm 1990 lên 17,8%
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vào năm 2020. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu chính
và quan trọng của Hàn Quốc.
Bảng 2-1. Tỷ trọng thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Tỷ trọng thương mại(%)
Tỷ trọng xuất khẩu Tỷ trọng nhập Tỷ trọng xuất khẩu Tỷ trọng nhập
sang Hàn Quốc khẩu từ Hàn Quốc sang Việt Nam của khẩu từ Việt Nam
của Việt Nam
Hàn Quốc
của Hàn Quốc
của Việt Nam
1990

1,96

6,56

0,18

0,05

1995

4,32

15,36

1,00

0,17

2000

2,43

11,21

1,02

0,22

2005

2,04

9,78

1,26

0,25

2010

4,34

11,78

2,09

0,73

2015

5,50

16,60

5,24

2,04

2020

6,79

17,86

9,14

4,09

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của UN Comtrade

Khi cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng thì tất nhiên giao dịch thương mại
giữa hai nước cũng tăng cao. Tuy nhiên mối lo ngại từ Việt Nam về tình trạng
mất cân bằng thương mại ngày càng sâu sắc. Vấn đề thường được nhắc tới ở đây
là kể từ khi thúc đẩy cải cách và mở cửa vào năm 1986, Việt Nam liên tiếp thâm
hụt thương mại so với Hàn Quốc. Đặc biệt, sau kỳ họp lần thứ 16 Uỷ ban hỗn
hợp về hợp tác kinh tế Việt – Hàn, Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh việc cần giải
quyết tình trạng mất cân bằng thương mại để duy trì mối quan hệ thương mại
bền vững giữa hai bên, đồng thời đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ các doanh nghiệp
Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu bằng cách mở rộng nhập khẩu
nông sản và tăng cường năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất (Bộ Ngoại
giao 2017, 2019b, 2020). Hàn Quốc giải thích rằng nhập siêu của Việt Nam là
một vấn đề của cơ cấu thương mại, ví dụ như nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc
đang đầu tư ở Việt Nam nhập khẩu nguyên vật liệu từ Hàn Quốc… và phía Hàn
Quốc sẵn sàng đồng ý hợp tác để đẩy mạnh năng lực công nghiệp của Việt Nam.
Do thương mại giữa hai nước tăng nhanh, Việt Nam đã trở thành quốc gia
xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc và Hàn Quốc trở thành quốc gia xuất khẩu
lớn thứ tư của Việt Nam. Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam chiếm 2,1%
tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2010 (đứng vị trí thứ 9), sau đó tăng nhanh
lên 9,5% (lên vị trí thứ 3) vào năm 2020 (xem Hình 2-2 (a)). Trong bối cảnh
căng thẳng thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và chủ nghĩa tự tôn dân tộc gia
tăng gần đây, tỷ trọng xuất khẩu của Hàn Quốc sang các nước Hoa Kỳ, Trung
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Quốc và Việt Nam cũng tăng lên. Khi nhập khẩu tăng cùng xuất khẩu thì tỷ
trọng thương mại cũng tăng theo. Năm 1992, khi quan hệ ngoại giao giữa hai
nước được thiết lập, tỷ trọng thương mại của Việt Nam trong thương mại của
Hàn Quốc chỉ là 0,3%, nhưng 28 năm sau đó, vào năm 2020, con số này đã là
7% (xem Hình 2-2 (b)). Vào năm 1992, tổng tỷ trọng thương mại của Hàn Quốc
với các quốc gia chính như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và EU
là 61,2%, sau đó giảm dần và còn 49,8% vào năm 2012. Điều này cho thấy tiến
bộ trong đa dạng hóa thương mại. Tuy nhiên, kể từ năm 2013, tỷ trọng thương
mại với các nước này tăng trở lại, chiếm 62,9% tổng kim ngạch thương mại của
Hàn Quốc vào năm 2020. Trong khi đó, [Hình 2-2(b)] cho thấy tầm quan trọng
của Việt Nam trong thương mại Hàn Quốc đã nâng lên sau thời điểm năm 2007
khi hai nước đạt được bước ngoặt trong thương mại song phương.
Hình 2-2. Xu thế xuất khẩu và thương mại của Hàn Quốc với một số quốc
gia lớn
(Đơn vị: %)

(a) Tỷ trọng xuất khẩu của Hàn Quốc với (b) Tỷ trọng thương mại của Hàn Quốc với
một số quốc gia lớn
một số quốc gia lớn

Nguồn: IMF Direction of Trade Statistics (ngày tra cứu: 17.8.2021)

Trong xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam, hàng hoá trung gian và tư liệu
sản xuất chiếm tỷ trọng cao (xem Hình 2-3). Từ năm 1992 đến năm 2007, thời
kỳ ươm mầm của thương mại song phương, tỷ trọng bình quân của hàng hoá
trung gian là 71,3%, tư liệu sản xuất là 14,9% và hàng hoá tiêu dùng là 10,2%.
Tỷ trọng này được duy trì cho đến năm 2015, sau khi Việt Nam gia nhập WTO
năm 2007 và Hiệp định tự do thương mại Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu lực năm
2007. Tuy nhiên, thay đổi đáng chú ý là tỷ trọng của nhóm hàng trung gian tăng
từ 71,3% lên 76,9% và tỷ trọng của nhóm hàng tiêu dùng giảm từ 10,2% xuống
còn 7,6%. Xu hướng này trở nên rõ nét hơn trong thời kỳ phát triển nhảy vọt,
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khi tỷ trọng xuất khẩu hàng hoá trung gian tăng lên 80,6% và tỷ trọng hàng hoá
tiêu dùng giảm xuống còn 5,1%. Năm 2020, tỷ trọng xuất khẩu hàng tiêu dùng
giảm xuống dưới 5%, còn 4,7%. Điều này được hiểu là do các sản phẩm của

Hình 2-3. Xuất nhập khẩu của Hàn Quốc vào Việt Nam
theo giai đoạn chế biến
(Đơn vị: %)

(a) Xuất khẩu

(b) Nhập khẩu

Nguồn: IMF Direction of Trade Statistics (ngày tra cứu: 17.8.2021)

Hình 2-4. So sánh kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam trên
khối lượng (kg) hàng hoá
(Đơn vị: USD, %)

Chú thích: Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu được giảm phát theo chỉ số giá xuất khẩu
và chỉ số giá nhập khẩu tương ứng
Nguồn: Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc K-stat hàng năm (https://stat.kita.net/,
ngày tra cứu: 18.8.2021), Cổng thông tin thống kê quốc gia (https://kosis.kr/
statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&par
mTabId=M_01_01&outLink=Y&parentId=P2.1;P2_7.2;#P2_7.2, ngày tra cứu:
18.8.2021)
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Hàn Quốc bị mất tính thị trường tại Việt Nam, vì vậy cần phát triển các sản
phẩm xuất khẩu phù hợp với mức tăng thu nhập của Việt Nam.
Vào thời điểm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhập khẩu của Hàn
Quốc từ Việt Nam cân bằng so với xuất khẩu. Nhập khẩu được phân bổ đồng
đều theo các giai đoạn chế biến, với 43,1% hàng tiêu dùng, 38,4% hàng sơ cấp
và 19,2% hàng trung gian. Hiện tượng này nhất quán từ thời kỳ ươm mầm cho
tới thời kỳ chuyển tiếp. Từ năm 1992 đến năm 2007, tỷ trọng nhập khẩu của
Hàn Quốc từ Việt Nam trong thời kỳ ươm mầm là 24,6% đối với hàng trung
gian, 5,3% đối với tư liệu sản xuất, 47,9% với hàng tiêu dùng và 22,1% với hàng
sơ cấp. Vào thời kỳ chuyển tiếp thương mại song phương từ năm 2007 tới năm
2015, xu hướng này tiếp tục được duy trì, với 28,9% hàng hoá trung gian, 6,0%
tư liệu sản xuất, 42,0% hàng hoá tiêu dùng và 23,1% hàng sơ cấp. Ở giai đoạn
khởi sắc trong mối quan hệ thương mại hai nước, sau khi Hiệp định thương mại
tự do Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu lực vào năm 2015, chúng ta có thể thấy sự
thay đổi rõ rệt về tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam theo từng giai đoạn chế biến.
Trong đó, tỷ trọng hàng hoá trung gian tăng 13,4% từ 28,9% trong thời kỳ
chuyển tiếp lên 43,3% và tỷ trọng nhập khẩu tư liệu sản xuất từ Việt Nam cũng
tăng 8% lên 14%. Ngoài ra, tỷ trọng nhập khẩu hàng tiêu dùng và hàng sơ cấp
giảm đáng kể, lần lượt giảm 5,7% và 18,3% xuống còn 36,2% và 4,8%. Như
vậy, có thể thấy rằng trong thời kỳ nhảy vọt của thương mại giữa hai nước, nhập
khẩu hàng hoá trung gian từ Việt Nam tăng lên và tỷ trọng nhập khẩu hàng hoá
sơ cấp giảm xuống, đồng thời sự thay đổi về chất lượng trong thương mại song
phương đã bắt đầu hình thành thông qua việc thay đổi cơ cấu nhập khẩu.
Sự thay đổi cơ cấu thương mại này là do Hàn Quốc mở rộng đầu tư trực tiếp
vào Việt Nam.7) Khi đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng lên thì
xuất khẩu hàng hoá trung gian và tư liệu sản xuất của Hàn Quốc cũng tăng theo.
Điều này là vì các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam gặp khó khăn
trong việc mua nguyên vật liệu từ các nguồn trong nước do yêu cầu về chất
lượng và thời gian giao hàng nên phải nhập khẩu hàng hoá trung gian từ công
ty mẹ ở Hàn Quốc. Ngoài ra, sự thay đổi cơ cấu hàng nhập khẩu từ Việt Nam
gần đây xuất hiện khi các doanh nghiệp Hàn Quốc thâm nhập thị trường nội địa
mở rộng xuất khẩu hàng hóa trung gian. Có vẻ như việc sản xuất và xuất khẩu
hàng hoá trung gian của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam đã
thay thế sản xuất tại thị trường Hàn Quốc bằng cách tăng cường mức độ cạnh
tranh nhập khẩu từ Việt Nam (Kyung-Hyun Koo và Hyuk-Hwang Kim 2020,
tr.52).
[Hình 2-4] so sánh tổng kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu của Hàn Quốc
7) Có nhiều nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng mối quan hệ giữa xuất khẩu và đầu
tư trực tiếp nước ngoài là mối quan hệ tương hỗ , vì đầu tư trực tiếp nước ngoài
có xu hướng mở rộng xuất khẩu tư liệu sản xuất và hàng hoá trung gian. (Bergsten,
Horst, and Moran 1978, Lipsey&Weiss 1981, Blomström, Lipsey và Kulchyck 1988).
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sang Việt Nam theo trọng lượng (kg).8) Cho tới năm 2007, thời kỳ ươm mầm
khi mới bắt đầu giao thương giữa hai nước, xuất khẩu bình quân là 0,93
USD/kg, nhập khẩu bình quân là 0,50 USD/kg, giá trị xuất khẩu trung bình cao
gấp 1,6 lần so với nhập khẩu. Trong giai đoạn chuyển đổi từ năm 2007 đến năm
2015, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng cao, lần lượt lên 2,51 USD
và 0,80 USD. Trong giai đoạn này, giá trị xuất khẩu trung bình cao gấp 3,1 lần
so với nhập khẩu, điều này khẳng định rằng Hàn Quốc đã xuất khẩu sang Việt
Nam các sản phẩm có giá trị cao trên một đơn vị trọng lượng nhiều hơn so với
trước đây. Từ [Bảng 2-2] dưới đây, chúng ta cũng có thể thấy các sản phẩm có
giá trị gia tăng cao cũng được xuất khẩu nhiều hơn so với thời kỳ ươm mầm
thông qua sự thay đổi danh mục mặt hàng xuất khẩu. Từ năm 2015 đến năm
2020, sau khi Hiệp định FTA Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu lực, giá hàng hoá
xuất khẩu và nhập khẩu trung bình lần lượt là 4,85 USD/kg và 2,29 USD/kg,
như vậy giá hàng xuất khẩu cao gấp khoảng 2,1 lần so với giá hàng nhập khẩu.
Có thể suy ra rằng giá của hàng hoá nhập khẩu đã tăng nhanh và giá trị gia tăng
của hàng hoá nhập khẩu cũng tăng hơn so với thời kỳ chuyển tiếp. Nhìn vào
danh mục mặt hàng nhập khẩu trong [Bảng 2-3] có thể thấy Hàn Quốc đang
nhập khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng tương đối cao từ Việt Nam, điều này
chỉ ra sự thay đổi trong cơ cấu thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc khi hai
nước trải qua giai đoạn chuyển đổi. Điều này cũng được khẳng định bằng biểu
đồ dạng cột màu xám thể hiện tỷ lệ giữa đơn giá xuất khẩu và đơn giá nhập khẩu
ở [Hình 2-4].
[Hình 2-5] thể hiện tình hình xuất khẩu và nhập khẩu Việt Nam theo trình độ
công nghệ. Kể từ năm 2010, xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao sang Việt
Nam tăng mạnh, chiếm 55,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Mặt khác, xuất khẩu
hàng hoá công nghệ bậc trung và công nghệ thấp sang Việt Nam tiếp tục giảm.
Điều này có nghĩa là các sản phẩm xuất khẩu sử dụng kĩ thuật công nghệ cao
đang thay thế mặt hàng công nghệ thấp và mặt hàng công nghệ bậc trung. Đặc
biệt, sự sụt giảm xuất khẩu của hàng hoá kĩ thuật bậc trung sang Việt Nam thể
hiện rõ kể từ sau năm 2015. Như đã được đề cập trước đó ở trên, đó là do hàng
sản xuất trong nước của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam đã
thay thế hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc.
Nhập khẩu của Hàn Quốc từ Việt Nam cũng thay đổi theo trình độ công nghệ.
So với xuất khẩu sang Việt Nam thì trong danh mục hàng hoá nhập khẩu, các
mặt hàng công nghệ thấp vẫn chiếm tỷ lệ cao, hơn 30%. Tuy vậy khối lượng
nhập khẩu hàng hoá công nghệ cao từ Việt Nam cũng tăng nhanh. Các mặt hàng
công nghệ cao từng chiếm 9,2% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam vào
năm 2020 đã tăng trưởng nhanh chóng, lên tới 43,4% vào năm 2020. Đặc biệt
8) Có thể thấy được kết quả tương tự bằng cách lấy giá trị xuất nhập khẩu của
từng năm chia cho chỉ số giá sản xuất của từng năm và tính thêm giá trị xuất
khẩu thực tế và giá trị nhập khẩu thực tế rồi so sánh.
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Hình 2-5. Xu thế xuất khẩu và nhập khẩu của Hàn Quốc vào
Việt Nam theo trình độ công nghệ
(Đơn vị: %)

(a) Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt (b) Nhập khẩu của Hàn Quốc từ Việt Nam
Nam theo trình độ công nghệ
theo trình độ công nghệ

Chú thích: Việc phân loại theo trình độ công nghệ được phân loại theo sản phẩm SITC
phiên bản 3, theo danh mục công nghệ (https://unctadstat.unctad.org/en/Clas
sifications/DimSitcRev3Products_Ldc_Hierarchy.pdf, ngày tra cứu: 17.8.2021)
Nguồn: UNComtrade(https://comtrade.un.org/data/, ngày tra cứu: 17.8.2021)

vào năm 2010, sự thay đổi này càng trở nên rõ rệt và là nguyên nhân làm tăng
đơn giá hàng nhập khẩu. Có thể thấy rõ hơn sự thay đổi này trong cơ cấu thương
mại khi nhìn vào các mặt hàng xuất nhập khẩu.
Sự thay đổi trong cơ cấu thương mại cũng có thể được thấy rõ thông qua sự
thay đổi của các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu giữa hai nước. [Bảng 2-2] thể
hiện các mặt hàng xuất khẩu chính của Hàn Quốc sang Việt Nam theo từng thời
kỳ. Cho đến năm 2007, hàng dệt may, vải, nhựa tổng hợp, sản phẩm dầu mỏ,...
là những mặt hàng xuất khẩu chính. Tuy nhiên trong những năm 2010 của giai
đoạn chuyển đổi, mặt hàng xuất khẩu chính lại là chất bán dẫn, thiết bị truyền
thông không dây, màn hình phẳng và các loại máy móc khác... Sau năm 2015,
trước thời kỳ phát triển nhảy vọt, tỷ trọng xuất khẩu của từng mặt hàng trên đều
tăng cao hơn. Ví dụ với trường hợp chất bán dẫn (MTI 831), kim ngạch xuất
khẩu sang Việt Nam trong thời kỳ chuyển tiếp chiếm 8,8% tổng kim ngạch xuất
khẩu sang Việt Nam (trọng lượng xuất khẩu: 5,09 triệu kg, tổng giá trị xuất
khẩu: 11,5 tỉ USD) nhưng đã tăng lên 19,7% (trọng lượng xuất khẩu: 14,6 triệu
kg, tổng giá trị xuất khẩu: 49,8 tỉ USD) trong thời kỳ phát triển nhảy vọt. Thêm
vào đó, đơn giá xuất khẩu cũng tăng từ 2.265 USD/kg lên 3.414 USD/kg và
khối lượng xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao cũng tăng theo. Nói
cách khác, có thể đánh giá tình hình xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam
trong thời kỳ phát triển nhảy vọt cùng với sự gia tăng sản lượng xuất khẩu và
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Bảng 2-2. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Hàn Quốc
sang Việt Nam theo thời kỳ
(Đơn vị: tỉ USD, %)

Thời kỳ ươm mầm
(`1992~2007)
Mặt hàng xuất Số tiền
khẩu
(Tỷ trọng)

Thời kỳ chuyển tiếp Thời kỳ phát triển nhảy
(`2007~2015)
vọt (`2015~2020)
Mặt hàng
Số tiền
Mặt hàng
Số tiền
xuất khẩu (Tỷ trọng) xuất khẩu (Tỷ trọng)

Hạng 1

Dầu khí
(133)

3,3
(9,7)

Thiết bị vô
tuyến không
dây
(812)

11,6
(8,9)

Chất bán dẫn
(831)

49,8
(19,7)

Hạng 2

Xe hơi
(741)

2,2
(6,6)

Chất bán dẫn
(831)

11,5
(8,8)

Màn hình
phẳng và
cảm biến
(836)

37,6
(14,8)

Hạng 3

Dệt may khác
(439)

2,1
(6,1)

Dầu khí
(133)

8,9
(6,8)

Thiết bị vô
tuyến không
dây
(812)

21,8
(8,6)

Hạng 4

Nhựa tổng hợp
(214)

2,0
(5,9)

Sắt thép
(613)

7,3
(5,6)

Linh kiện
phụ tùng
(834)

12,3
(4,8)

Hạng 5

Vải dệt kim
(436)

1,8
(5,2)

Nhựa tổng
hợp
(214)

7,1
(5,4)

Dầu khí
(133)

8,8
(3,5)

Hạng 6

Vải sợ nhân tạo
(434)

1,6
(4,6)

Vải dệt kim
(436)

6,7
(5,1)

Nhựa tổng
hợp
(214)

8,7
(3,4)

Vải sợi và máy
Hạng 7 móc hoá chất
(721)

1,2
(3,5)

Xe hơi
(741)

5,7
(4,4)

Vải dệt kim
(436)

6,1
(2,4)

Hạng 8

Sắt, thép
(613)

1,2
(3,4)

Màn hình
phẳng và
cảm biến
(836)

5,3
(4,1)

Nhựa
(310)

6,1
(2,4)

Hạng 9

Đồ da
(331)

0,9
(2,8)

Linh kiện
phụ tùng
(834)

3,8
(2,9)

Sắt, thép
(613)

5,9
(2,3)

0,9
(2,5)

Vải sợi nhân
tạo
(434)

2,5
(1,9)

Xe hơi
(741)

5,5
(2,2)

Thiết bị vô
tuyến không
Hạng 10
dây
(812)

17,1
70,4
162,4
Tổng
Tổng
(50,1)
(53,8)
(64,1)
Ghi chú: Số trong dấu ( ) phía dưới tên mặt hàng xuất khẩu là số MTI của mặt hàng
Nguồn: Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc K-Stat hàng năm (https://stat.kita.net/,
Ngày tra cứu: 18.8.2021)
Tổng
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Bảng 2-3. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Hàn Quốc
từ Việt Nam theo thời kỳ
(Đơn vị: tỉ USD , %)

Thời kỳ ươm mầm
(`1992~2007)
Mặt hàng
nhập khẩu
Động vật thân
Hạng 1
mềm
(043)

Thời kỳ chuyển tiếp
(`2007~2015)

Thời kỳ phát triển nhảy
vọt (`2015~2020)

Số tiền
(Tỷ trọng)

Mặt hàng
nhập khẩu

Số tiền
(Tỷ trọng)

Mặt hàng
nhập khẩu

Số tiền
(Tỷ trọng)

0,5
(7,6)

Hàng may
mặc
(441)

8,8
(19,7)

Thiết bị vô
tuyến không
dây
(812)

24,1
(24,1)

Hạng 2

Hàng may
mặc (441)

0,5
(7,5)

Dầu thô
(131)

4,4
(9,7)

Hàng may
mặc
(441)

17,9
(18,0)

Hạng 3

Thực phẩm
ưa chuộng
(015)

0,4
(5,9)

Đồ dùng cá
nhân
(521)

2,5
(5,5)

Đồ dùng cá
nhân
(521)

5,0
(5,1)

Hạng 4

Đồ dùng cá
nhân
(521)

0,3
(5,0)

Đồ dùng cá
nhân
(812)

2,3
(5,0)

Màn hình
phẳng và cảm
biến (836)

4,2
(4,2)

Hạng 5

Thủy sản chế
biến
(046)

0,3
(4,9)

Nguyên liệu
gỗ
(031)

1,5
(3,3)

Máy tính
(813)

4,0
(4,0)

Hạng 6

Dụng cụ gia
đình
(512)

0,3
(4,4)

Động vật thân
mềm
(043)

1,2
(2,7)

Nguyên liệu
gỗ
(031)

3,4
(3,4)

Hạng 7

Dầu thô
(131)

0,3
(4,1)

Dụng cụ gia
đình
(512)

1,2
(2,6)

Linh kiện phụ
tùng
(834)

2,4
(2,4)

Hạng 8

Sản phẩm thai
sản
(033)

0,3
(3,9)

Than đá
(132)

1,1
(2,5)

Thiết bị điện
công nghiệp
(842)

2,3
(2,3)

Hạng 9

Than đá
(132)

0,2
(3,7)

Tôm cua
(042)

1,0
(2,3)

Chất bán dẫn
(831)

2,0
(2,0)

Hạng 10

Thịt cá và및
trứng cá
(045)

0,2
(3,4)

Sản phẩm dệt
may khác
(449)

1,0
(2,2)

Thiết bị máy
quay
(821)

2,0
(2,0)

Tổng

3,4
(50,4)

Tổng

25,0
(55,6)

Tổng

67,3
(67,5)

Ghi chú: Số trong dấu ( ) phía dưới tên mặt hàng nhập khẩu là số MTI của mặt hàng
Nguồn: Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc K-Stat hàng năm (https://stat.kita.net/,
Ngày tra cứu: 18.8.2021)
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việc nâng cao đơn giá xuất khẩu. Ngoài ra, tỷ trọng của 10 mặt hàng xuất khẩu
hàng đầu sang Việt Nam cũng tăng cao, chiếm 50,1% ở thời kỳ khởi đầu, 53,8%
ở thời kỳ chuyển tiếp và 64,1% ở thời kỳ phát triển nhảy vọt. Điều này cho thấy
các mặt hàng xuất khẩu tập trung vào các mặt hàng đặc biệt có giá trị cao.
[Bảng 2-3] trình bày danh mục hàng hoá nhập khẩu chính của Hàn Quốc từ
Việt Nam theo từng thời kỳ. Từ năm 1992 đến năm 2007 ở thời kỳ mở đầu, nông
thuỷ sản và dầu thô là những sản phẩm nhập khẩu chiếm phần tỷ lệ lớn. Ở thời
kỳ chuyển tiếp (từ năm 2007 cho đến khi Hiệp định FTA Việt Nam– Hàn Quốc
có hiệu lực), cùng với việc nhập khẩu các mặt hàng chính tương tự như ở thời
kỳ ươm mầm (nông thuỷ sản, dầu thô) thì trong 10 mặt hàng nhập khẩu hàng
đầu còn có quần áo (MTI 441), thiết bị liên lạc không dây (MTI 812) và các sản
phẩm dệt may khác (MTI 449). Có thể thấy rằng trong thời chuyển đổi, các mặt
hàng nhập khẩu cũng thay đổi giống các mặt hàng xuất khẩu. Ở thời kỳ phát
triển nhảy vọt sau khi Hiệp định FTA Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu lực, các mặt
hàng giá cao bắt đầu được nhập khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc nhiều hơn
trước đây. Mặt hàng giá trị cao như: thiết bị truyền thông không dây (MTI 812),
màn hình phẳng cảm biến (MTI 836), máy tính (MTI 813), thiết bị điện công
nghiệp (MTI 842), chất bán dẫn (MTI 831), thiết bị hình ảnh (MTI 821) v…v
đang chiếm tỷ lệ cao. Ví dụ, trường hợp thiết bị truyền thông không dây (MTI
812) có tỷ trọng chiếm 5,0% tổng kim ngạch xuất khẩu trong thời kỳ chuyển
tiếp đã tăng lên đáng kể tới 24,1% ở thời kỳ phát triển nhảy vọt. Việc nhập khẩu
các sản phẩm giá cao từ Việt Nam gia tăng nên tỷ trọng của 10 mặt hàng nhập
khẩu hàng đầu của Hàn Quốc từ Việt Nam cũng tăng lần lượt là 50,4% trong
thời kỳ ươm mầm, 55,6% ở thời kỳ chuyển tiếp và 67,3% ở giai đoạn cất cánh.
Tương tự như với mặt hàng xuất khẩu, Hàn Quốc cũng tập trung vào nhập khẩu
các mặt hàng đặc biệt có giá trị cao.

1.2. Các yếu tố thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước
Các yếu tố thúc đẩy thương mại giữa hai nước được xác định dựa trên khía
cạnh chính trị và kinh tế. Trước hết, Việt Nam và Hàn Quốc đã duy trì mối quan
hệ hợp tác chặt chẽ trong một thời gian dài. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại vào
năm 1992, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia phát triển nhanh chóng. Năm
2001, hai nước nhất trí thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện và tới năm
2009 mối quan hệ được nâng tầm thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Năm
2017, khi chính phủ Hàn Quốc đưa ra Chính sách hướng Nam mới (NSP) nhấn
mạnh tầm quan trọng của ASEAN trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc,
Việt Nam đã trở thành điểm trọng tâm của chính sách này. Trong khu vực, cả
Việt Nam và Hàn Quốc đều là thành viên của APEC. Hàn Quốc cũng là thành
viên của ASEAN +3, một cơ chế hợp tác giữa ASEAN và ba quốc gia Đông Bắc
Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.
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Thứ hai, thương mại Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng.
Với việc thực hiện cải cách mạnh mẽ (Đổi mới) từ năm 1986, Việt Nam đã nỗ
lực hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu thông qua biện pháp tự do hoá thương
mại. Việt Nam đã tham gia vào các tổ chức khu vực như ASEAN (1995), Khu
vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA, 1996), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á
– Thái Bình Dương (APEC, 1998) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO,
2007). Hiện Việt Nam đã kí kết 15 Hiệp định tự do thương mại (FTA) với các
đối tác thương mại trên toàn thế giới. Kết quả là thương mại Việt Nam đã tăng
trưởng vượt bậc. Xuất khẩu của Việt Nam tăng từ 790 triệu USD năm 1986 lên
281,5 tỉ USD năm 2020. Trong giai đoạn từ năm 1987 đến năm 2020, tốc độ
tăng trưởng xuất khẩu bình quân là 24,4%, một trong những mức cao nhất thế
giới. Độ mở của nền kinh tế Việt Nam được đo bằng tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu chia cho quy mô GDP đạt khoảng 200% vào năm 2020. Đây là mức nằm
trong nhóm cao nhất trên thế giới. Việt Nam vượt lên trở thành quốc gia có quy
mô thương mại đứng thứ 31 trên thế giới vào năm 2019 (CIA, 2019).
Thứ ba, cả hai nước có cơ cấu kinh tế bổ trợ lẫn nhau. Điều này đã được
khẳng định nhiều lần trước đây (vào năm 2008, 2009 và 2010) trong các nghiên
cứu của Le, đồng tác giả của nghiên cứu này. Mối quan hệ hợp tác mang tính
bổ trợ cao giữa hai nước là một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng nhanh
chóng thương mại song phương trong 30 năm qua.
Thứ tư, vai trò của các FTA. Thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc được
thực hiện theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) có
hiệu lực từ năm 2007 và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc
(VKFTA) có hiệu lực vào năm 2015. Các cuộc đàm phán VKFTA đối với các
mặt hàng nhạy cảm và hết sức nhạy cảm đã được thúc đẩy, mức độ tự do hóa
được mở rộng nhờ việc bãi bỏ các loại thuế quan bổ sung. Dựa trên kim ngạch
nhập khẩu có thể thấy Hàn Quốc mở cửa 94,7% và Việt Nam mở cửa 92,4%.9)
Thứ năm, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc vào Việt Nam dẫn tới
sự gia tăng thương mại song phương. Thương mại giữa hai nước có liên quan
mật thiết với việc thâm nhập của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào thị trường
Việt Nam. Hàn Quốc tập trung đầu tư vào Việt Nam khi nhu cầu di dời cơ sở
sản xuất tăng lên do giá nhân công ở Trung Quốc đắt đỏ, môi trường kinh doanh
xấu dần và tranh chấp thương mại Hoa Kỳ – Trung Quốc ngày một gia tăng.
Như chúng ta đã thấy ở phần trước, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đã làm
tăng khối lượng xuất khẩu của hàng hoá trung gian sang Việt Nam. Mức tăng
xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam vẫn tiếp tục cao bất kể đơn giá xuất
khẩu tăng. Nghiên cứu của Meliz (2003) đã chỉ ra rằng điều này là do doanh
nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hoặc di dời
9) 499 mặt hàng của Hàn Quốc và 272 mặt hàng của Việt Nam đã được mở rộng
bổ sung trong danh mục mặt hàng của AKFTA (11.169 mặt hàng của Hàn Quốc
và 8.245 mặt hàng của Việt Nam) (Anh Soyoung 2018).
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cơ sở sản xuất sang Việt Nam và mở rộng thương mại trong các ngành công
nghiệp đòi hỏi nhập khẩu hàng hoá trung gian cao cấp (xem Hình 2-4). Nói cách
khác, hoạt động và chiến lược của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt
Nam đóng vai trò quan trọng trong thương mại giữa hai nước.10) Mặt khác, mặc
dù hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong xuất khẩu của Hàn Quốc
sang Việt Nam, nhưng chúng ta cũng có thể mong đợi vào việc mở rộng thương
mại của mặt hàng này do sức mua tăng và thị trường mở rộng theo sự tăng
trưởng GDP của Việt Nam.
[Hình 2-6] cho thấy mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt
Nam và xuất nhập khẩu. Theo hình, đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt
Nam đi đôi với xuất nhập khẩu vào Việt Nam.11) Tương quan giữa đầu tư trực
tiếp vào Hàn Quốc và xuất nhập khẩu được ước tính lần lượt là 0,926 và 0,939.
Mặc dù điều này không trực tiếp cho thấy ý nghĩa của mối quan hệ nhân quả

Hình 2-6. Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam và
thương mại giữa hai nước
(Đơn vị: triệu USD)

(a) Xu thế đầu tư trực tiếp và xuất khẩu của (b) Xu thế đầu tư trực tiếp và nhập khẩu
của Hàn Quốc từ Việt Nam
Hàn Quốc sang Việt Nam

Nguồn: IMF Direction of Trade Statistics (https://data.imf.org/regular.aspx?key=610137
12, Ngày tra cứu: 17.8.2021), Thống kê đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng
xuất khập khẩu Hàn Quốc (https://stats.koreaexim.go.kr/sub/detailedCondition.
do#, Ngày tra cứu: 18.8.2021).

10) Kwak (2014) cũng cho rằng giao thương nội bộ ngành của các doanh nghiệp
Hàn Quốc vào Việt Nam đang tăng lên kể từ năm 2010.
11) Kim Jong-seong và Kim Byul-hwa (2005), người đã phân tích tác động của đầu
tư trực tiếp nước ngoài đối với xuất khẩu bằng cách sử dụng bảng hiệu ứng
cố định mô hình cũng đưa ra bằng chứng rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài làm
tăng đáng kể xuất khẩu trong hầu hết các ngành. Kang Ki-cheon (2008) cũng
chỉ ra rằng đầu tư nước ngoài có mối quan hệ bổ trợ với xuất khẩu của Hàn
Quốc sang Trung Quốc.
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nhưng có thể suy ra rằng cả hai biến số đều có ảnh hưởng chặt chẽ với nhau. Đặc
biệt, đầu tư trực tiếp đổ dồn vào Việt Nam theo chiều thẳng đứng nhờ vào các
yếu tố như sự phát triển của công nghệ thông tin, sụt giảm chi phí giao dịch
mang tính địa lý, việc lan toả ra toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc..., đạt
được hiệu quả thúc đẩy xuất khẩu rất cao trong thời kỳ ươm mầm. Tuy vậy, r
có thể xảy ra việc bản địa hoá các công ty con ở nước ngoài, cung cấp linh phụ
kiện ngay tại địa phương dẫn tới hiệu quả thúc đẩy xuất khẩu sẽ bị hạn chế. Đây
là nguyên nhân khiến xuất khẩu vào Việt Nam bị đình trệ kể từ năm 2015, khi
nước này bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt. Đặc biệt, như trên đã khẳng
định việc Hàn Quốc giảm xuất khẩu hàng hoá tư liệu sang Việt Nam là nguyên
nhân chính (xem Hình 2-3(a)). Có thể hiểu rằng hiệu quả thúc đẩy xuất khẩu bị
giảm đi khi quá trình bản địa hoá diễn ra nhanh chóng. Kim Jun-dong (1994),
Yoo Jae-won (1996) và Hong Jang-pyo (2009) đều cho rằng xuất khẩu có xu
hướng tăng ở vùng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao. Lee Young-kwang
(2003) chỉ ra rằng việc bản địa hoá các doanh nghiệp đầu tư có thể có tác động
tiêu cực đến cán cân thanh toán quốc tế của Hàn Quốc.
Mặt khác, Kim Bau và cộng sự (2020) cho rằng năm 2019, các doanh nghiệp
Hàn Quốc đầu tư vào thị trường Việt Nam đóng góp ít nhất 23,7% tổng kim
ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tuy vậy, so với doanh nghiệp nước ngoài thì
doanh nghiệp Hàn Quốc có tỷ lệ giao dịch thương mại giữa các chi nhánh tương
đối cao nên tỷ lệ thu mua cũng cao. Tỷ lệ thu mua hàng hoá trung gian từ Hàn
Quốc do các hoạt động thương mại này đã dẫn tới sự mất cân bằng thương mại
lớn giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Do đó, muốn giảm thiểu tình trạng mất cân
bằng thương mại thì Hàn Quốc cần tăng xuất khẩu sang Việt Nam nhờ mở rộng
đầu tư trực tiếp và việc bản địa hoá các doanh nghiệp Hàn Quốc và công ty đa
quốc gia vào Việt Nam phải tiến hành nhanh hơn. Muốn vậy cũng cần sự hỗ trợ
lớn từ chính phủ Việt Nam. Đây là điều đáng được chính phủ Việt Nam quan
tâm vì mở rộng thương mại với Hàn Quốc sẽ giúp Việt Nam giảm bớt sự phụ
thuộc vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Cuối cùng, vị trí địa lí thuận lợi cũng là một yếu tố thúc đẩy việc mở rộng giao
thương giữa hai nước. Khoảng cách đường thẳng giữa Việt Nam và Hàn Quốc
là khoảng 2.700km. Vị trí địa lý gần gũi giúp giảm chi phí giao dịch như chi phí
vận chuyển, thời gian đi lại… góp phần gia tăng thương mại song phương giữa
Việt Nam và Hàn Quốc.

1.3. Những trở ngại trong thương mại giữa hai nước
Thứ nhất, sự mất cân bằng thương mại ngày càng gia tăng giữa Việt Nam và
Hàn Quốc có khả năng là trở ngại cho thương mại song phương trong dài hạn.
Cán cân thương mại của Việt Nam liên tục bị thâm hụt kể từ năm 1992 và thặng
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dư kể từ năm 2018 (xem Hình 2-7). Việt Nam chưa từng xuất siêu cho đến năm
2007 của thời kỳ ươm mầm, thặng dư thương mại được ghi nhận chủ yếu từ Hoa
Kỳ và EU, nhưng thâm hụt thương mại thì từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Việt
Nam duy trì cán cân thương mại cân bằng với Nhật Bản, ngoại trừ thặng dư
trong giai đoạn 2012 tới 2014 hàng năm là 1,4 tỉ, 2 tỉ và 1,8 tỉ USD. Thặng dư
thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ tăng nhanh kể từ năm 2010, nhưng thâm
hụt thương mại với Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đồng thời tăng theo.
Tran cùng các cộng sự (2016) cho rằng dòng vốn FDI của Hàn Quốc là
nguyên nhân khiến Việt Nam ngày càng gia tăng thâm hụt thương mại. FDI là
nhân tố chính trong việc mở rộng thương mại giữa hai nước và việc nhập khẩu
hàng hoá của Việt Nam từ Hàn Quốc chủ yếu liên quan đến hoạt động sản xuất
của các doanh nghiệp Hàn Quốc đã chuyển đến Việt Nam. Hơn nữa, do hai
nước có lợi thế so sánh khác nhau nên thương mại song phương là thương mại
liên ngành. Tuy nhiên, gần đây, cùng với việc FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam
đang gia tăng thì FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam cũng dần chuyển sang ngành
sản xuất mặt hàng giá trị gia tăng cao như thép, điện - điện tử và thương mại nội
ngành cũng tăng lên. Kwak (2014) đã tìm thấy bằng chứng cho thấy thương mại
song phương đang chuyển từ thương mại liên ngành sang thương mại nội ngành
bằng cách tính toán chỉ số thương mại nội ngành (IIT index). Việc gia tăng
thương mại nội ngành đồng nghĩa với sự khác biệt hoá sản phẩm và lợi thế quy
mô ngày càng mở rộng, trong mối quan hệ bổ trợ giữa hai nước, người ta mong
chờ vào một mối quan hệ thương mại bền vững khi Việt Nam – từ một nước xuất

Hình 2-7. So sánh cán cân thương mại của Việt Nam
với các đối tác thương mại lớn
(Đơn vị: tỉ USD)

Nguồn: IMF Direction of Trade Statistics (https://data.imf.org/regular.aspx?key=610137
12, Ngày tra cứu: 17.8.2021).
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khẩu các mặt hàng giá trị gia tăng thấp có thể từng bước xuất khẩu các sản phẩm
có giá trị gia tăng cao sang Hàn Quốc.
Thứ hai, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới giảm dần theo
thời gian.12) Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc
cho đến năm 2007, xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới tăng trưởng bình quân
hàng năm là 26,2%. Theo thời gian, xuất khẩu Việt Nam ghi nhận mức trung
bình mỗi năm là 16,6% cho đến năm 2015 của thời kỳ chuyển tiếp và 6,1%
trong thời kỳ phát triển nhảy vọt. Xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt
mức tăng trưởng cao nhất (27,9%) trong giai đoạn chuyển đổi (2007 - 2015) và
là mức tăng nhanh nhất so với các nước khác. Nhưng sau năm 2015, xuất khẩu
sang Trung Quốc tăng nhanh nhất, đạt 24,2%. Tuy nhiên, xét riêng về kim
ngạch xuất khẩu thì xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ lớn hơn xuất khẩu
sang Trung Quốc. Ngược lại, nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc tăng đều
kể từ giữa những năm 2000 với tốc độ trung bình hàng năm là 15,6% từ năm
2007 đến năm 2020 (xem Hình 2-8(b)). Trái ngược với tình hình nhập khẩu của
Hàn Quốc bị đình trệ và giảm sau năm 2017, nhập khẩu của Việt Nam từ Trung
Quốc vẫn tăng đều đặn. Tình trạng nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc và
xuất siêu sang Hoa Kỳ đã làm cho Hoa Kỳ nghi ngờ Việt Nam trở thành quốc

Hình 2-8. Xu thế xuất nhập khẩu sang các quốc gia chính của Việt Nam
(Đơn vị: triệu USD)

(a) Xu thế xuất khẩu sang các nước của (b) Xu thế nhập khẩu sang các nước của
Việt Nam
Việt Nam

Nguồn: IMF Direction of Trade Statistics (https://data.imf.org/regular.aspx?key=610137
12, Ngày tra cứu: 17.8.2021),

12) Hình [2-8(a)] cho thấy, ngoại trừ Hoa Kỳ, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của
Việt Nam với các nước khác đang giảm. Theo thời gian, đường mô tả kim ngạch
xuất khẩu của Việt Nam sang từng quốc gia có xu hướng lõm xuống.
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gia bàn đạp để xuất khẩu sang nước thứ 3 của Trung Quốc. Tuy khá khó để kết
luận Việt Nam là quốc gia bàn đạp để xuất khẩu sang nước thứ 3 của Trung
Quốc khi xem xét tình hình xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam sang Trung
Quốc ngày càng tăng kể từ đầu năm 2000 nhưng để xoa dịu nghi ngờ này, Việt
Nam cần giảm bớt sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Với ý
nghĩa đó, việc mở rộng nhập khẩu từ Hàn Quốc là một cách góp phần đa dạng
hoá nhập khẩu của Việt Nam và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc.
Thứ ba, việc sử dụng hàng hoá trung gian của Việt Nam ngày càng giảm, do
đó, đóng góp của giá trị gia tăng nội địa vào giá trị gia tăng xuất khẩu ngày càng
giảm (xem Hình 2-9 (a)).13) Đóng góp của giá trị gia tăng trong nước vào giá trị
gia tăng xuất khẩu của Việt Nam đang giảm dần theo thời gian. Mặt khác, trong
khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc đang tăng mức đóng góp
của giá trị gia tăng ở nước ngoài thì xuất khẩu sang Nhật Bản lại giảm mức đóng
góp giá trị gia tăng nước ngoài. Nói cách khác, dường như xuất khẩu sang Nhật
Bản đang thay đổi theo hướng tạo ra một lượng giá trị gia tăng tương đối lớn cho
Việt Nam. Giá trị gia tăng của Việt Nam trong xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Trung
Quốc và Hàn Quốc có tỷ trọng tương đối thấp.14)
Khác với xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản, tỷ trọng giá trị gia tăng
nước ngoài trong xuất khẩu sang Hàn Quốc ngày càng tăng dần. Điều này có thể
sẽ tạo thêm thách thức cho cán cân thương mại vốn đang mất cân bằng của Việt
Nam. Trong tương lai, Việt Nam được kì vọng sẽ tăng nhu cầu chuyển giao
công nghệ từ Hàn Quốc mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao giá trị gia tăng đóp góp
cho các doanh nghiệp nước nhà. Điều đáng quan tâm nữa là đóng góp giá trị gia
tăng nước ngoài vào xuất khẩu sang các nước châu Âu vẫn còn thấp.15) Vì vậy
cần nhìn nhận sự thay đổi xu thế sau khi Hiệp định FTA Việt Nam – EU có hiệu
lực đồng thời phải nghiên cứu chiến lược thương mại của EU với Việt Nam.
Ngoài ra, đóng góp của giá trị gia tăng ở nước ngoài của Việt Nam trong xuất
khẩu sang khu vực ASEAN đã giảm dần kể từ những năm 2010.
Nhìn vào tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam sử dụng giá trị gia tăng nước ngoài
theo ngành, thì tỷ trọng giá trị gia tăng nước ngoài trong các ngành mà gần đây
13) Theo Wang, Wei và Zhu (2013), Giá trị gia tăng xuất khẩu của Việt Nam có
thể được chia thành đóng góp giá trị gia tăng nước ngoài và đóng góp giá trị
gia tăng nội địa.
14) Tuy nhiên, xét trên phương diện tuyệt đối, tỷ lệ giá trị gia tăng nước ngoài
trong xuất khẩu sang Hàn Quốc là 2,8%, thấp hơn Nhật Bản (3,2%), Hoa Kỳ
(12,3%) và Trung Quốc (8,8%). Việt Nam đang tạo ra nhiều giá trị gia tăng
hơn trên một đơn vị khi xuất khẩu sang Hàn Quốc (theo tính toán của tác giả
dựa trên dữ liệu của ADB-MRIO).
15) Xuất khẩu của ASEAN sang Đức cho thấy đóng góp cao vào giá trị gia tăng
nước ngoài, nhưng xuất khẩu của Việt Nam sang Đức lại chiếm tỷ trọng thấp
(1,3% vào năm 2020) (theo tính toán của tác giả dựa trên dữ liệu của ADBMRIO).
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Hàn Quốc chú trọng đầu tư như sản xuất thiết bị điện và điện tử, sản xuất kim
loại thô, sản xuất hoá chất, sản phẩm dệt may…cao hơn mức bình quân (33,3%)
của toàn ngành (xem Hình 2-9(b)). Như vậy có nghĩa là các ngành công nghiệp
mà Hàn Quốc tập trung đầu tư có cơ cấu khó thu mua hàng hoá trung gian ở Việt
Nam. Đây là nguyên nhân khiến tình trạng mất cân bằng thương mại giữa Việt
Nam và Hàn Quốc không thể giải quyết dễ dàng. Nhận thức được điểm này,
chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều chính sách thúc đẩy ngành
công nghiệp phụ trợ có liên quan.
Hình 2-9. Xu thế thương mại giá trị gia tăng của Việt Nam (2020)
(Đơn vị: %)

(a) Đóng góp giá trị gia tăng nước ngoài (b) Đóng góp giá trị gia tăng nước ngoài
vào xuất khẩu của Việt Nam
vào nhập khẩu của Việt Nam

Chú thích: Đường gạch chấm trong hình (b) là mức trung bình (33,3%) của tỷ trọng
giá trị gia tăng nước ngoài trong xuất khẩu của Việt Nam đối với tất cả các
ngành.
Nguồn: Viết dựa trên dữ liệu ADB-MRIO mỗi năm

Thứ tư, việc Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu GVC theo kiểu liên
kết ngược đã khiến Việt Nam trở thành thị trường mục tiêu cho xuất khẩu hàng
hoá trung gian. Nhìn vào tỷ lệ tham gia GVC hàng năm của Việt Nam có thể
thấy rằng tỷ lệ tham gia GVC theo kiểu liên kết ngược luôn cao hơn tỷ lệ tham
gia GVC liên kết xuôi (xem Hình 2-10 (a)).16) Cụ thể, trong khi tỷ lệ tham gia
GVC theo kiểu liên kết xuôi liên tục tăng cho đến năm 2017 nhưng lại giảm vào
năm 2019 và năm 2020 thì tỷ lệ tham gia GVC theo kiểu liên kết ngược được
duy trì ở mức ổn định không có biến động. [Hình 2-10 (b)] cho thấy độ dài sản
xuất của chuỗi giá trị toàn cầu GVC.17) Như dự đoán, độ dài sản xuất GVC theo
16) Tỷ lệ tham gia GVC được tính theo phương pháp của Wang, Wei, Zhu (2017).
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liên kết ngược của Việt Nam luôn dài hơn độ dài sản xuất GVC theo liên kết
xuôi. Chỉ số vị trí GVC là tỷ lệ giữa độ dài sản xuất GVC theo liên kết xuôi và
độ dài sản xuất GVC theo liên kết ngược và nó luôn nhỏ hơn 1. Tuy nhiên, kể
từ năm 2015, chỉ số vị trí GVC này đã dần tăng lên. Điều này cho thấy tỷ trọng
của các ngành công nghiệp hạ nguồn đang tăng lên và tỷ trọng xuất khẩu của
các ngành sản xuất hàng hoá trung gian như nguyên vật liệu, máy móc, phụ tùng
cũng dần tăng lên. Có thể thấy Việt Nam đang thay đổi cơ cấu thương mại của
chính mình.
Hình 2-10. Tỷ lệ tham gia GVC của Việt Nam và độ dài sản xuất GVC
(Đơn vị: %)

(a) Tỷ lệ tham gia GVC theo liên kết xuôi (b) Độ dài sản xuất GVC của Việt Nam

Nguồn: Viết dựa trên dữ liệu ADB-MRIO mỗi năm

17) Độ dài sản xuất GVC được tính bằng mức tăng trưởng bình quân của khu vực
trong nước, khu vực thương mại truyền thống và khu vực áp dụng GVC. Nhìn
chung, độ dài trong khu vực GVC là dài nhất. Độ dài sản xuất GVC liên kết
xuôi là số công đoạn sản xuất trung bình tính từ đầu vào của hàng hoá trung
gian của một ngành cụ thể trong nước đến quá trình sản xuất cuối cùng sau
khi chuyển giao ở một nước khác. Độ dài sản xuất GVC theo liên kết ngược
là số công đoạn sản xuất trung bình của hàng hoá trung gian từ nước ngoài
được sử dụng trong sản xuất của một ngành cụ thể trong nước. Độ dài sản xuất
của GVC liên kết xuôi có nghĩa là các ngành công nghiệp thượng nguồn như
sản xuất nguyên vật liệu, máy móc, sản xuất linh kiện được phát triển trong
quá trình sản xuất sản phẩm. Ngược lại, độ dài sản xuất GVC liên kết ngược
có nghĩa là các ngành công nghiệp tương ứng và quốc gia có tỷ trọng cao trong
các ngành hạ nguồn gần với người tiêu dùng và thị trường cuối như ngành dịch
vụ. Có thể kiểm tra xem GVC từ cột s tới cột i là liên kết xuôi hay ngược
thông qua chỉ số vị tri GVC. Chỉ số này được tính bằng tỷ số giữa độ dài sản
xuất theo liên kết xuôi của GVC với độ dài sản xuất liên kết ngược của GVC.
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Thứ năm, các mặt hàng thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc tập trung
vào một số mặt hàng cụ thể được thể hiện trong [Bảng 2-2] và [Bảng 2-3] ở trên.
Tỷ trọng của 10 mặt hàng đứng đầu trong xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt
Nam tiếp tục tăng theo thời gian, chiếm 64,1% tổng kim ngạch xuất khẩu từ
năm 2015 đến 2020. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra đối với nhập khẩu, từ năm
2015 đến năm 2020, tỷ trọng 10 mặt hàng đứng đầu chiếm 67,5% tổng kim
ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc từ Việt Nam. Cơ cấu thương mại giữa hai nước
cho thấy công nghiệp của hai nước có tính bổ trợ và liên kết chặt chẽ với nhau,
nhưng nếu tính bổ trợ này được hoàn thiện thì tình trạng đình trệ thương mại có
thể xuất hiện. Do đó hai bên cần nỗ lực để tìm kiếm và mở rộng thêm mặt hàng
giao thương.

2. Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư giữa Việt
Nam và Hàn Quốc
2.1. Tình hình FDI Hàn Quốc vào Việt Nam
Hai nước mở rộng quy mô đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho đến
năm 2019, trước khi bùng phát đại dịch COVID-19. Theo số liệu thống
kê về đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc,
đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam năm 2019 là 4,6 tỷ USD
và đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang Hàn Quốc vượt hơn 2 triệu USD.
Khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, đầu tư của Hàn
Quốc vào Việt Nam đạt 17 triệu USD, tức tăng trung bình 23% mỗi năm.
Đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Hàn Quốc bắt đầu hình thành từ năm
2001 đến nay, bắt đầu ở mức 120.000 USD vào năm 2001, sau đó đạt
mức 2,2 triệu USD vào năm 2019 và tăng với tốc độ trung bình hàng
năm là 17%.
Động cơ thúc đẩy Hàn Quốc mở rộng đầu tư trực tiếp vào Việt Nam
rất đa dạng, chẳng hạn như khả năng tiếp cận thị trường, mức lương thấp,
quy mô thị trường trong nước, khả năng tiếp cận nguồn lực, tầng lớp trung
lưu gia tăng, môi trường chính trị có thể dự đoán, chính sách khuyến khích
kinh tế từ chính phủ, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) khác nhau
của Việt Nam, mức độ mở cửa trong thương mại,...18) Ngoài ra, Hiệp định
18) Nhiều nghiên cứu trước đây đi sâu vào các chủ đề liên quan. Tạ Văn Lợi và
cộng sự (2020) đề cập đến các yếu tố như mức lương thấp, độ mở cửa thị trường,
chính sách kinh tế của chính phủ và ưu đãi thuế. Blomenhofer (2017) đề cập
đến các FTA, mức lương tối thiểu thấp, quy mô thị trường trong nước, tầng
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FTA Hàn Quốc-ASEAN và Hiệp định FTA Việt Nam - Hàn Quốc cũng
có thể được xem là những lý do thúc đẩy gia tăng đầu tư giữa hai nước.
Hình 2-11. Xu hướng đầu tư trực tiếp giữa Việt Nam và Hàn Quốc
(Đơn vị: triệu USD)

Nguồn 1: Thống kê đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
(https://stats.koreaexim.go.kr/sub/detailedCondition.do#, ngày tra cứu: 18.08.
2021),
Nguồn 2: Thống kê đầu tư nước ngoài của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng
Hàn Quốc (https://www.motie.go.kr/motie/py/sa/investstatse/investstats.jsp, ngày
tra cứu: 18.08.2021)

Đối với thương mại song phương, giai đoạn đến năm 2007 có thể được
xem là thời kỳ ươm mầm, giai đoạn cho đến năm 2015 khi Hiệp định
thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc có hiệu lực giai là thời kỳ chuyển
đổi, và giai đoạn tiếp sau đó là thời kỳ phát triển nhảy vọt (Thao khảo
Hình 2-11). Đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào Việt Nam gia tăng từ trước
năm 2007, khi Việt Nam gia nhập WTO. Bước vào thời kỳ chuyển đổi
năm 2008, tăng trưởng bị chậm lại một thời gian do cuộc khủng hoảng
lớp trung lưu gia tăng, môi trường chính trị có thể dự đoán. Oh và Mar (2017)
chọn các yếu tố theo thứ tự như khả năng tiếp cận thị trường lao động (35%),
lao động giá rẻ (32%), chính sách thúc đẩy xuất khẩu (24%) và phát triển nguồn
lực (1,9%). Dezan Shira và cộng sự (2017) nói đến yếu tố cải thiện khả năng
tiếp cận thị trường, chính sách đầu tư thuận lợi, cơ sở hạ tầng, tăng trưởng kinh
tế, sự thay đổi trong vị thế của Việt Nam, cơ cấu nhân khẩu học, chi phí sản
xuất thấp. Cục Đầu tư nước ngoài của Việt Nam xếp hạng các yếu tố theo thứ
tự như khả năng tiếp cận thị trường (36%), chi phí sản xuất giảm (31%), khả
năng tiếp cận nguồn lực và việc tận dụng FTA Việt Nam để tránh các rào cản
thương mại cao.
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tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp gia tăng nhanh chóng cho
đến năm 2015 vì các công ty lớn của Hàn Quốc băt đầu đầu tư vào Việt
Nam để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Trong thời kỳ chuyển đổi,
chủ thể đầu tư đang chuyển từ DNVVN tham gia vào các ngành thâm
dụng lao động sang doanh nghiệp lớn sản xuất sản phẩm điện và điện
tử. Khoảng năm 2015, thời kỳ phát triển nhảy vọt, DNVVN đầu tư vào
Việt Nam theo sau các công ty lớn, dẫn đến sự gia tăng đầu tư vào ngành
dịch vụ hỗ trợ và tỷ trọng của ngành dịch vụ cũng tăng lên sau năm 2015
(Hình 2-12 (a)). Tóm lại, lĩnh vực sản xuất chiếm tỷ trọng tương đối cao
trong đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam bất kể thời kỳ nào, và tỷ trọng
đầu tư vào ngành dịch vụ đang tăng lên trong thời gian gần đây. Mặt
khác, đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Hàn Quốc chủ yếu là ngành
sản xuất và dịch vụ (xem Hình 2-12 (b)).
[Hình 2-13] thể hiện sự phân bố đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam
trong ngành sản xuất theo trình độ công nghệ. Đường liền nét màu đen
ở giữa thể hiện tỷ trọng lĩnh vực sản xuất trong tổng vốn đầu tư của Hàn

Hình 2-12. Xu hướng đầu tư trực tiếp
của Việt Nam và Hàn Quốc theo ngành
(Đơn vị: %)

(a) Xu hướng đầu tư trực tiếp Hàn Quốc (b) Xu hướng đầu tư trực tiếp Việt Nam
vào Việt Nam theo ngành
vào Hàn Quốc theo ngành

Chú thích: Đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào Việt Nam căn cứ trên giá trị đầu tư, còn đầu
tư trực tiếp Việt Nam sang Hàn Quốc dựa trên số tiền vào Hàn Quốc. Ngành
dịch vụ có bao gồm ngành xây dựng.
Nguồn: Thống kê đầu tư nước ngoài của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng
Hàn Quốc (https://www.motie.go.kr/motie/py/sa/investstatse/invest stats.jsp, ngày
tra cứu: 20.8.2021), thống kê đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng xuất nhập
khẩu Hàn Quốc (https://stats.koreaexim.go.kr/sub /detailedCondition.do#, ngày tra
cứu: 18.08.2021),
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Hình 2-13. Phân bổ đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam trong ngành sản
xuất theo trình độ công nghệ
(Đơn vị: %)

Chú thích: Phân loại ngành công nghiệp theo trình độ công nghệ được căn cứ theo phân
loại ở [Bảng 4-1], Kwak Seong-il và cộng sự (2014) (tr.133)19)
Nguồn: Thống kê Đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
(https://stats.koreaexim.go.kr/sub/detailedCondition. do#, ngày tra cứu:
18.8.2021)Sự thay đổi trong cơ cấu đầu tư này có thể được suy luận ra từ quy
mô đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam theo từng loại hình sản xuất
(xem Hình 2-14). Nếu các ngành thâm dụng lao động như dệt, may, giày dép
được đầu tư tập trung cho đến năm 2007, thì đầu tư vào ngành gia công kim
loại, sản xuất linh kiện điện tử, máy tính và thiết bị truyền thông được mở rộng
từ năm 2008, và lĩnh vực này càng được mở rộng hơn nữa kể từ năm 2016.

Quốc vào Việt Nam. Cho đến năm 2007, quy mô đầu tư tương đối nhỏ,
nhưng tỷ trọng đầu tư vào ngành sản xuất cao. Mặc dù có những thăng
trầm cho đến năm 2007, nhưng nhìn chung tỷ trọng ngành sản xuất suy
giảm, sau đó tăng dần trở lại từ sau năm 2007, rồi tăng mạnh trong khoảng
19) Theo phương thức phân loại ngành của OECD (2011) trong Thống kê đầu tư
ra nước ngoài của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, ngành thâm dụng lao
động (ngành công nghệ thấp) bao gồm: △Sản xuất nguyên liệu thực phẩm,
△Sản xuất thức uống, △Sản xuất thuốc lá, △Sản xuất sản phẩm dệt, △ Sản
xuất quần áo và sản phẩm từ lông thú, △ Sản xuất da, túi và giày, △Sản xuất
gỗ và sản phẩm gỗ (trừ đồ nội thất), △Sản xuất bột giấy, giấy và sản phẩm
từ giấy, △ In ấn và sản xuất các sản phẩm truyền thông, △ Sản xuất đồ nội
thất, △ Sản xuất các sản phẩm khác, v.v. Ngành thâm dụng công nghệ bao
gồm ngành công nghệ trung bình thấp, trung bình cao và cao. Ngành công nghệ
trung bình thấp bao gồm △Sản xuất than cốc, than đá và sản phẩm dầu mỏ
tinh chế , △ Sản xuất sản phẩm cao su và nhựa, △ Sản xuất sản phẩm từ
khoáng phi kim loại, △ Sản xuấtcơ bản, △ Sản xuất sản phẩm từ kim loại
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thời gian từ năm 2010 đến năm 2015. Lí do là vì các công ty sản xuất
vừa và nhỏ cũng tích cực tham gia thị trường cùng với doanh nghiệp lớn
của Hàn Quốc trong thời kỳ này. Tuy nhiên, sau năm 2016, khi quan hệ
Việt Nam - Hàn Quốc bước vào thời kỳ phát triển nhảy vọt, tỷ trọng đầu
tư của Hàn Quốc vào ngành sản xuất ở Việt Nam lại giảm xuống. Trong
bối cảnh quy mô đầu tư tuyệt đối gia tăng, tỷ trọng ngành sản xuất được
hạ thấp khi đầu tư vào ngành dịch vụ tăng nhanh. Nói cách khác, cơ cấu
đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam ngày càng đa dạng ở từng lĩnh vực
kể từ năm 2015.
Theo [Hình 2-13], trong ngành sản xuất, đầu tư được tập trung vào
ngành công nghệ thấp thâm dụng lao động cho đến năm 2007. Kể từ năm
2007, thời kỳ chuyển đổi trong mối quan hệ Hàn-Việt, tỷ trọng đầu tư
vào ngành công nghệ trung bình thấp và trung bình cao, hay còn được
gọi là ngành thâm dụng công nghệ, ngày càng tăng. Khoảng năm 2007,
tỷ trọng đầu tư vào ngành sản xuất công nghệ thấp giảm mạnh, rồi duy
trì ở mức dưới 30% trong những năm 2010. Mặt khác, tỷ trọng của lĩnh
vực sản xuất công nghệ cao được duy trì ở mức trên 30% từ năm 2013.
Có thể thấy, đầu tư của Hàn Quốc vào ngành sản xuất tại Việt Nam cũng
đang chuyển dịch từ ngành sản xuất công nghệ thấp thâm dụng lao động
sang sản xuất công nghệ cao.
[Hình 2-14] cho thấy xu hướng đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt
Nam trong ngành sản xuất. Trước năm 2007, khi mối quan hệ giữa hai
nước đang trong thời kỳ ươm mầm, đầu tư được thực hiện trên quy mô
nhỏ và tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể. Đặc biệt, đầu tư trực tiếp
được tập trung vào ngành dệt, may, sản xuất kim loại cơ bản,... Từ sau
năm 2007, bước qua thời kỳ chuyển đổi và phát triển nhảy vọt, số lượng
các ngành công nghiệp trở thành đối tượng đầu tư trực tiếp gia tăng và
quy mô đầu tư ngày càng được mở rộng. Bước vào thời kỳ phát triển
nhảy vọt từ sau năm 2015, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được mở rộng
sang các lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng cao đòi hỏi đầu tư vào
tư liệu sản xuất trên quy mô lớn, chẳng hạn như ngành sản xuất sợi hơn
là may mặc, sản xuất sản phẩm hóa chất, sản xuất kim loại cơ bản, sản
xuất linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị thông tin liên lạc,...

đúc sẵn (trừ máy móc và thiết bị). Ngành công nghệ trung bình cao bao gồm
△Sản xuất hóa chất và sản phẩm hoá chất (trừ dược phẩm), △ Sản xuất máy
móc và thiết bị khác, △ Sản xuất thiết bị điện, △ Sản xuất ô tô và rơ moóc,
△Sản xuất ô tô và và xe kéo, △ Sản xuất thiết bị vận tải khác. Ngành công
nghệ cao bao gồm △ Sản xuất linh kiện điện tử, máy tính, thiết bị hình ảnh,
âm thanh và truyền thông △Sản xuất vật liệu y tế và dược phẩm, △ Sản xuất
dụng cụ y tế, máy móc chính xác, quang học và đồng hồ.

54• 30 NĂM HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XÃ HỘI GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

Hình 2-14. Xu hướng đầu tư trực tiếp Hàn Quốc
vào Việt Nam trong ngành sản xuất (trung bình)
(Đơn vị: triệu USD)

Chú thích: Thể hiện mức đầu tư trung bình của Hàn Quốc vào Việt Nam theo ngành và
theo thời kỳ
Nguồn: Thống kê đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
(https://stats.koreaexim.go.kr/sub/detailedCondition.do#, ngày tra cứu: 18.8.2021),

2.2. Hạn chế của FDI Hàn Quốc vào Việt Nam
Không thể phủ nhận rằng FDI Hàn Quốc đã đóng góp rất lớn cho nền
kinh tế Việt Nam, nhưng bên cạnh đó, hoạt động FDI vẫn tồn đọng nhiều
hạn chế. Thứ nhất, tỷ trọng đầu tư quy mô nhỏ trong FDI của Hàn Quốc
vào Việt Nam có xu hướng gia tăng từ năm 2018. Trong số các dự án
FDI năm 2012, 66,4% có số lao động dưới 200 người và 87,4% có số
vốn dưới 10 triệu USD. Năm 2020, các dự án đầu tư quy mô nhỏ hơn
được thực hiện với các dự án đầu tư sử dụng dưới 200 lao động chiếm
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90,7% và giá trị đầu tư dưới 10 triệu USD chiếm 91,7% (xem Bảng 2-4).20)
Quy mô trung bình cho mỗi dự án FDI là 7,56 triệu USD.21)
Lý do cho sự gia tăng các dự án đầu tư quy mô nhỏ là do doanh nghiệp
lớn Hàn Quốc thường tham gia vào thị trường cùng với các công ty đối
tác của họ.22) Do đó, doanh nghiệp Việt Nam đang lo ngại các DNVVN
Hàn Quốc lấn xâm chiếm mất thị trường của mình. Kwak Seong-il và
Lee Jae-ho (2016), Tiến (2020), Tiến và cộng sự (2019) cho rằng FDI
của Hàn Quốc chủ yếu liên quan đến doanh nghiệp lớn, theo đuổi hiệu
quả và hướng đến xuất khẩu. Vì mong muốn đạt hiệu quả, doanh nghiệp
lớn Hàn Quốc luôn bước vào thị trường Việt Nam cùng với các nhà cung
cấp vừa và nhỏ của Hàn Quốc. Tất nhiên, điều này ngăn cản sự tham
gia của các công ty Việt Nam vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp
lớn Hàn Quốc. Tuy nhiên, gần đây doanh nghiệp lớn Hàn Quốc bắt đầu
có những dự án hỗ trợ công nghệ cho các công ty Việt Nam và tăng cường
thu mua ở Việt Nam. Chẳng hạn, để hình thành cấu trúc thu mua linh
kiện ở Việt Nam, Samsung đang cố gắng đào tạo nuôi dưỡng các nhà
cung cấp cấp một ở Việt Nam. Ví dụ, Samsung thành lập trung tâm nghiên
cứu và phát triển, cố gắng phát triển công nghệ và nuôi dưỡng nguồn
nhân lực cần thiết tại Việt Nam (Yonhap News, 2020). Vì vậy, trong tương
lai gần, các công ty của Việt Nam được kì vọng sẽ tham gia vào chuỗi
cung ứng của các doanh nghiệp Hàn Quốc với tư cách là nhà cung cấp
cấp hai hoặc cấp ba.

20) Xét tổng thể FDI vào Việt Nam, quy mô vốn trung bình cho mỗi dự án FDI
là 13,3 triệu USD (con số này được tác giả tính ra từ số liệu của Tổng cục
Thống kê năm 2020).
21) Tác giả sử dụng số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài Việt Nam (2021) để tính
ra con số này.
22) Các công ty địa phương cho rằng lý do doanh nghiệp lớn Hàn Quốc cùng vào
thị trường Việt Nam với công ty cung cấp là do các công ty Việt Nam hay
có vấn đề về chất lượng sản phẩm hay giao hàng đúng hạn. Ngoài ra, còn có
nhiều dự án FDI quy mô lớn tiêu biểu như Samsung, LG (thiết bị điện và điện
tử), Kumho, Doosan, Hyundai, GS, Posco, Boramtech Việt Nam, Hyosung Group
(công nghiệp nặng, đóng tàu, ô tô), Daewon, Kwang Vina, Jeil Việt Nam,
Namyang International, Lotte, GS, Daewoo (Bất động sản, xây dựng), CJ,
Shinsegae (phân phối, vận chuyển), Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng KEB
Hana.
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Bảng 2-4. Các dự án FDI của Hàn Quốc ở Việt Nam
cắt giảm nhân sự quy mô nhỏ
Quy mô việc làm (người)
Quy mô
việc làm

<5

5-9

10-49

50-199

200
-299

300
-499

500
-999

>1,000

Tổng

2012

2,5

7,5

27,3

29,1

9,9

8,6

8,1

7,0

100%

2020

10,8

11,3

31,5

26,2

5,3

5,6

5,3

4,0

100%

Quy mô vốn (trăm nghìn USD)
<0,25

0,25
-0,5

0,5
-2,5

2,5
-5,0

5,0
-25

25
-100

100
-250

>250

Tổng

2012

2,3

4,2

14,8

17,0

29,6

19,5

6,7

5,9

100%

2020

13,1

5,7

19,3

13,4

24,3

15,8

3,7

4,6

100%

Số tiền

Nguồn: Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI (2020)

Hình 2-15. Xu hướng chuyển giao công nghệ
sang các nước lớn ở Đông Nam Á
(Đơn vị: %)

Chú thích: Mức độ FDI và chuyển giao công nghệ được đánh giá theo thang điểm từ
1 đến 7, trong đó 7 là mức cao nhất.
Nguồn: GovData360. (https://govdata360.worldbank.org/indicators/h994af3b6?country=
IDN&indicator=717&countries=VNM,PHL,MYS&viz=line_chart&years=2007,2017,
ngày tra cứu: 2021.10.15.); Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Chỉ số Cạnh tranh Toàn cầu
2007-2017 (http://reports.weforum.org/ sử dụng dữ liệu các năm)

Thứ hai, vốn FDI quy mô lớn đã được thu hút vào Việt Nam, nhưng
việc chuyển giao công nghệ cho các công ty Việt Nam vẫn còn hạn chế.
Tính đến cuối năm 2017, trong tổng số 26.700 dự án FDI, chỉ có 600

CHƯƠNG 2. THÀNH QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ GIỮA VIỆT NAM – HÀN QUỐC• 57

dự án nhận được hợp đồng chuyển giao công nghệ (Phạm, 2018). So với
các nước cạnh tranh xung quanh, chuyển giao công nghệ qua hoạt động
FDI ở Việt Nam vẫn còn ở mức thấp. Nhìn vào kết quả đánh giá Chỉ
số năng lực cạnh tranh toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế thế giới công bố,
chúng ta có thể thấy được từ sau những năm 2010, khi Việt Nam bắt
đầu tích cực tham gia GVC, điểm đánh giá mức độ chuyển giao công
nghệ thấp hơn điểm trung bình toàn cầu (Xem hình 2-15). Mức độ chuyển
giao công nghệ cho Việt Nam thấp hơn Indonesia, Thái Lan và Philippines.
Điều này một phần là do các công ty nước ngoài còn e ngại trong việc
chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm của họ, và cũng do chưa có quy
định bắt buộc về điều này tại Việt Nam, nhưng một phần cũng vì công
ty Việt Nam vẫn còn thiếu năng lực tiếp thu các công nghệ tiên tiến.23)
Gần đây, chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc đang triển khai nhiều
hoạt động đa dạng phục vụ cho việc chuyển giao công nghệ tại Việt Na
m.24) Hàn Quốc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn
Quốc (VKIST) thông qua Viện trợ phát triển chính thức (ODA), góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Ngoài ra, Viện Chấn hưng công
nghiệp và công nghệ Hàn Quốc (KIAT) thành lập Trung tâm thương mại
hoá công nghệ toàn cầu (GCC) ở Hà Nội, góp phần truyền bá hiệu quả
công nghệ xuất sắc trên toàn cầu và thúc đẩy chuyển giao và thương mại
hóa công nghệ. Các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực trong hoạt động
chuyển giao công nghệ. Chẳng hạn, vào năm 2018, Công ty điện tử
Samsung đã ký 'Biên bản ghi nhớ (MOU) về đào tạo chuyên gia tư vấn
ở Việt Nam để nâng cao năng suất doanh nghiệp' với Bộ Công Thương
Việt Nam, triển khai dự án đào tạo 200 tư vấn viên và 60 chuyên gia
tư vấn đến năm 2020.25)
Năm 2016, chỉ 14% doanh nghiệp Việt Nam có thể cung cấp sản phẩm
23) Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, Việt Nam bắt đầu thi hành Luật chuyển giao
công nghệ và nghĩa vụ hoá việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Ngân
hàng thương mại Việt Nam không cho phép chuyển phí sử dụng công nghệ,
chẳng hạn như tiền bản quyền, khi chưa có Giấy chứng nhận đăng ký chuyển
giao công nghệ.
24) Chuyển giao công nghệ có thể giúp nâng cao lợi nhuận vì nó không chỉ tạo
thu nhập tiền bản quyền cho doanh nghiệp chuyển giao, mà còn tạo cơ hội chiếm
lĩnh trước các thị trường liên quan, chẳng hạn như thị trường linh kiện phục
vụ cho việc sản xuất ra sản phẩm dựa trên công nghệ được xuất khẩu, cũng
như thị trường bảo hàn Ngoài ra, nó được kỳ vọng sẽ cải thiện cán cân thanh
toán, chẳng hạn như chi phí nhân công cho lao động được phái cử và cổ tức
công ty liên doanh.
25) Samsung Newroom, [Mơ về một doanh nghiệp bền vững] “Năng lực cạnh tranh
của các nhà cung cấp sẽ trở thành năng lực cạnh tranh của Samsung” ... Nỗ
lực vì một chuỗi cung ứng bền vững (https://news.samsung.com/kr/, ngày tra cứu:
15.10.2021)
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Hình 2-16. Hình thức đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam
(Đơn vị: %)

(a) Số pháp nhân mới

(b) Số tiền đầu tư

Nguồn: Thống kê đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
(https://stats.koreaexim.go.kr/sub /detailedCondition.do#, ngày tra cứu: 18.8.2021).

và dịch vụ cho các doanh nghiệp FDI, và mặc dù tỷ trọng này tăng nhẹ
vào năm 2019 nhưng vẫn chỉ ở mức 19% (Phòng thương mại và công
nghiệp Việt Nam, 2020). Điều này cho thấy mối liên kết giữa công ty
FDI và nhà cung cấp Việt Nam vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, công
ty liên doanh (VC) là loại hình tiêu biểu nhất mà công ty Việt Nam có
thể nhận chuyển giao công nghệ từ các công ty FDI. Tuy nhiên, một trong
những lí do là vì phần lớn công ty Hàn Quốc cứ cố chấp với loại hình
đầu tư đơn lẻ (xem Hình 2-16).
Thứ ba, mức độ sử dụng giá trị gia tăng nội địa trong tổng xuất khẩu
của Việt Nam thấp hơn so với các nước cạnh tranh (Xem Bảng 2-5).
Các doanh nghiệp FDI chiếm hơn 70% xuất khẩu của Việt Nam kể từ
năm 2015.26) Tuy nhiên, hầu hết sản phẩm do các công ty FDI sản xuất
có tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa thấp. Điều này là do phần lớn các công
ty FDI đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chỉ nhập khẩu hàng hóa trung gian
từ nước ngoài và làm nhiệm vụ lắp ráp, chứ không sử dụng hàng hóa
trung gian, chẳng hạn như nguyên vật liệu và linh kiện của Việt Nam
(Vũ Thị Nhung 2018). Do đó, Việt Nam có hàm lượng giá trị gia tăng

26) Theo Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê Việt Nam, tỷ trọng vốn FDI
trong xuất khẩu của Việt Nam là 70,6% vào năm 2015, 71,5% vào năm 2016,
72,0% vào năm 2017, 71,4% vào năm 2018, 70,1% vào năm 2019 và 72,3%
vào năm 2020. Tổng cục thống kê, Niên giám Thống kê Việt Nam 2019 (Hà
Nội: Nhà xuất bản Thống kê, 2020), tr. 622.

CHƯƠNG 2. THÀNH QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ GIỮA VIỆT NAM – HÀN QUỐC• 59

nội địa thấp trong xuất khẩu so với các nước thành viên ASEAN. Trong
lĩnh vực sản xuất công nghệ thấp, Việt Nam cũng đạt 54,4%, thấp hơn
các quốc gia cạnh tranh khác như Thái Lan (76,6%), Philippines (81,6%),
Malaysia (71,1%) và Indonesia (80,9%). Đặc biệt, đối với ngành sản xuất
công nghệ trung bình cao, tỷ lệ này còn thấp hơn nữa, chỉ đạt 40,2%.
Bảng 2-5. Tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa trên tổng kim ngạch xuất khẩu của
các nước lớn ở Đông Nam Á (2020)
Thái Lan Phillipines Mallaysia

Indonesia Việt Nam

Ngành nông, thuỷ và
khoáng sản

88,1%

89,6%

91,6%

96,1%

61,9%

Ngành sản xuất công nghệ
thấp

76,6%

81,6%

71,1%

80,9%

54,4%

Ngành sản xuất công nghệ
trung bình cao

57,8%

53,9%

57,4%

82,8%

40,2%

Dịch vụ kinh doanh

81,6%

90,0%

82,3%

90,1%

67,4%

Dịch vụ cá nhân

88,1%

89,4%

836%

94,0%

78,1%

Nguồn: tác gỉa sử dụng dữ liệu ADB-MRIO để phân tách giá trị gia tăng theo phương
thức của Wang, Wei và Zhu (2013) và tạo ra bảng này.

Hầu hết các dự án FDI của Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất cũng
tập trung vào lắp ráp đơn giản. Đồng thời, ngành công nghiệp hỗ trợ của
Việt Nam còn kém phát triển nên nguồn cung cấp phụ tùng linh kiện cần
thiết cho việc sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, các sản phẩm
do công ty Hàn Quốc sản xuất tại Việt Nam có hàm lượng nội địa và
tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa thấp. Công ty Samsung Việt Nam là một
trường hợp điển hình. Điện thoại thông minh là mặt hàng sản xuất chủ
yếu của Samsung và được lắp ráp tại Việt Nam, nhưng ngoài nguồn nhân
lực lao động, hầu như không có nguyên liệu đầu vào nào do Việt Nam
cung cấp. Gần đây, Công ty điện tử Samsung tại Việt Nam đang có nhiều
thay đổi. Từ năm 2015, Công ty điện tử Samsung bắt đầu thực hiện công
tác tư vấn hướng dẫn về công nghệ kĩ thuật cho các công ty địa phương,
hỗ trợ họ tham gia vào chuỗi cung ứng của Công ty điện tử Samsung
hoặc cung cấp cho các công ty khác (Báo Metro, 2019). Nếu năng lực
của các công ty Việt Nam được cải thiện, tỷ lệ thu mua linh kiện ở Việt
Nam sẽ được tăng cao trong tương lai.
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Bảng 2-6. Tỷ trọng tham gia GVC và RVC của Việt Nam

Phần đóng góp xuất khẩu Phần đóng góp xuất khẩu
giá trị gia tăng nước ngoài giá trị gia tăng gián tiếp
(FVA)
(DVX)

Mức
độ
tham
gia
GVC

Mức
độ
tham
gia
RVC

Tỷ
trọng
RVC

Ngoài
Tổng
ASEA
(a=b+c)
N (b)

Trong
ASEA
N (c)

Tổng
(d=e+f)

Ngoài
ASEA
N (e)

Trong
ASEA
N (f)

(a+d)

(c+f)

(a+d)
/(c+f)

8,9%

7,3%

1,5%

39,5%

5,6%

14,2%

2007

30,6%

26,6%

4,1%

2010

36,5%

33,0%

3,5%

9,6%

8,4%

1,3%

46,1%

4,8%

10,4%

2015

31,3%

28,9%

2,4%

10,9%

9,8%

1,2%

42,2%

3,6%

8,4%

2016

38,5%

35,5%

3,0%

9,4%

8,7%

0,7%

47,9%

3,8%

7,8%

2017

36,9%

33,4%

3,5%

9,6%

8,8%

0,8%

46,5%

4,2%

9,1%

2018

39,4%

37,1%

2,2%

11,3%

10,3%

0,9%

50,6%

3,2%

6,3%

2019

41,6%

39,0%

2,6%

7,7%

6,6%

11%

49,3%

3,7%

7,4%

2020

41,7%

39,5%

2,2%

6,9%

5,9%

1,0%

48,6%

3,2%

6,6%

Chú thích 1: Tỷ lệ RVC (Chuỗi giá trị khu vực) được tính bằng cách lấy mức độ tham
gia RVC chia cho mức độ tham gia GVC.
Chú thích 2: DVX (xuất khẩu giá trị gia tăng nội địa gián tiếp, là giá trị gia tăng nội
địa được sử dụng trong xuất khẩu của nước thứ ba); FVA (phần đóng góp
giá trị gia tăng ở nước ngoài trong tổng kim ngạch xuất khẩu)
Nguồn: Tác giả sử dụng dữ liệu ADB-MRIO các năm để tính

Mặt khác, Việt Nam đang tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất
toàn cầu thông qua nhiều hiệp định FTA khác nhau,27) nhưng nếu nhìn
vào cơ cấu xuất khẩu giá trị gia tăng, hiệu quả của Chuỗi giá trị khu
vực (Regional Value Chain) vẫn còn thấp dù Cộng đồng kinh tế ASEAN
(AEC) đã chính thức được thành lập ngày 31.12. 2015 (Xem Bảng 2-6).
Việc mở rộng chuỗi cung ứng khu vực trong AEC giúp đảm bảo nguồn
cung cấp hàng hóa trung gian trong khoảng cách gần, vì chuỗi cung ứng
đang ngày trở nên không ổn định do sự cạnh tranh quyền bá chủ giữa
Mỹ và Trung Quốc và đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tỷ trọng tham gia
của Việt Nam vào Chuỗi giá trị khu vực (RVC) đang bị suy giảm theo
thời gian. Nói cách khác, điều này được hiểu là Việt Nam xem các quốc
gia thành viên ASEAN là đối thủ cạnh tranh của mình. Với ý nghĩa đó,
27) 4 FTA song phương và 10 FTA khu vực đã được ký kết. Đặc biệt, có thể đảm
bảo khả năng tiếp cận thị trường rộng hơn khi Hiệp định đối tác toàn diện và
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tháng 1 năm 2019 và FTA Việt Nam
- EU tháng 8 năm 2020 bắt đầu có hiệu lực.
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không chỉ Việt Nam mà tất cả các nước thành viên ASEAN đều có động
thái cạnh tranh để thu hút các công ty đa quốc gia đang dịch chuyển đầu
tư từ Trung Quốc sang Đông Nam Á do cuộc cạnh tranh quyền bá chủ
giữa Mỹ và Trung Quốc gần đây. Đã đến lúc cần nỗ lực điều chỉnh cuộc
cạnh tranh này và xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả hơn trong khu vực
ASEAN. Mặc dù nhấn mạnh sự thịnh vượng chung thông qua Chính sách
hướng Nam mới, Hàn Quốc có xu thế tập trung vào Việt Nam trong
thương mại và đầu tư với khu vực ASEAN (Kwak Seong-il và Lee Jae-ho,
2016). Trong bối cảnh cần phải đa dạng hóa, nếu Việt Nam giữ vai trò
đối tác trong việc thiết lập chuỗi cung ứng mới của Hàn Quốc trong khu
vực ASEAN, việc thiết lập chuỗi cung ứng của Việt Nam trong khu vực
ASEAN có thể được xúc tiến nhanh hơn. Những nỗ lực này sẽ giúp ích
cho quá trình hội nhập kinh tế của ASEAN, đồng thời là cơ hội giúp mối
quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên một tầm cao
mới.
Thứ tư, số vốn đầu tư được thực hiện trên thực tế vẫn còn khiêm tốn
so với con số được đăng ký. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Việt Nam, tỷ lệ vốn đầu tư được thực hiện trên thực tế trên số vốn đăng
ký lần lượt là 39% vào năm 2014, 51% vào năm 2015, 23% vào năm
2016, 53% vào năm 2017, 56% vào năm 2018, và 66% vào năm 2019.
Mặc dù mức chênh lệch đang giảm dần, nhưng số vốn đăng ký vẫn cao
hơn khoảng 40% so với giá trị đầu tư thực tế (Tình hình đầu tư trực tiếp
ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam). Chênh lệch này khiến
chính phủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi xây dựng kế hoạch thu hút
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào
đầu những năm 2000, cũng có sự chênh lệch lớn giữa giá trị đầu tư thực
tế vào Việt Nam và giá trị đăng ký. Tuy nhiên, gần đây, chênh lệch này
đang được thu hẹp dần. Nếu số vốn đăng ký và số vốn đầu tư thực tế
có mức chênh lệch lớn, chính phủ Việt Nam, cơ quan điều hành nền kinh
tế của đất nước, có thể sẽ gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch hoạt
động kinh tế. Mặc dù đầu tư trực tiếp Hàn Quốc vào Việt Nam trải qua
nhiều thăng trầm, nhưng mức chênh lệch giữa giá trị đăng ký và giá trị
đầu tư thực tế đang có xu thế giảm dần (xem Hình 2-17).
Thứ năm, đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam của có
xu hướng tập trung vào hai khu vực phát triển nhất của Việt Nam (Xem
Bảng 2-7). Ở khu vực miền Bắc, các khu công nghiệp ở Hà Nội và khu
vực lân cận (Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng) là nơi tập trung nhiều
nhất nguồn vốn FDI của Hàn Quốc. Tại khu vực miền Nam, đầu tư Hàn
Quốc tập trung vào các khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng
Nai, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. 8 trong số 63 tỉnh thành của Việt
Nam thu hút hơn 77% vốn FDI của Hàn Quốc, còn 23% được đổ vào
55 tỉnh thành còn lại.
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Hình 2-17. So sánh chênh lệch giữa giá trị đăng ký
và thực tế trong đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam
(Đơn vị: triệu USD (trái), % (phải))

Chú thích: Giá trị của (số vốn đăng ký – số vốn đầu tư)/ số vốn đăng ký càng nhỏ, chênh
lệch giữa số vốn đăng ký và số vốn đầu tư càng nhỏ.
Nguồn: Thống kê đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
(https://stats.koreaexim.go.kr/sub/detailedCondition.do#, ngày tra cứu: 18.8.2021)

Bảng 2-7. Các khu vực có FDI Hàn Quốc nhiều nhất
ở Việt Nam (tỉnh, thành)

STT

Khu vực (tỉnh, thành)

Tỷ trọng trên tổng vốn FDI Hàn
Quốc (%)

1

Bắc Ninh

16,2

2

Thái Nguyên

11,6

3

Hải Phòng

10,9

4

Đồng Nai

9,7

5

Hà Nội

9,3

6

TP.HCM

8,3

7

Bà Rịa -Vũng Tàu

6,4

8

Bình Dương

4,7

Khác

22,9

Tổng

100,0

Chú thích: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019
Nguồn: Vietdata (2020)
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3. Tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và
Hàn Quốc
3.1. Tiềm năng thương mại giữa hai nước
Để xác định tầm quan trọng của một đối tác thương mại, có thể so
sánh tỷ trọng khối lượng thương mại của nước đó với tổng khối lượng
thương mại của nước mình. Tuy nhiên, khi khối lượng thương mại của
nước đó lớn, tầm quan trọng của đối tác thương mại có thể bị đánh giá
sai. Để hoàn thiện điều này, Kojima (1964) đưa ra chỉ số cường độ thương
mại (trade intensity index) và đánh giá xem thương mại của nước đó chiếm
tỷ lệ bao nhiêu trong thương mại toàn cầu. Chỉ số này được tính bằng
công thức “cường độ thương mại của nước A với nước B = [kim ngạch
thương mại của nước A với nước B/kim ngạch thương mại của nước
A]/[kim ngạch thương mại của nước B/ kim ngạch thương mại toàn cầu]”
(KITA.net).
Bảng 2-8. Cường độ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Năm

Cường độ xuất khẩu
của Việt Nam với Hàn Quốc

Cường độ xuất khẩu
của Hàn Quốc với Việt Nam

1990

0,39

1,39

1995

1,50

5,75

2000

0,95

4,09

2005

0,79

3,49

2010

1,52

3,77

2015

2,03

5,08

2020

2,27

5,44

Nguồn: Tác giả sử dụng dữ liệu UN Comtrade để tính ra bảng này.

Từ năm 1995, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam đạt khoảng 4
hoặc hơn 4 (Xem Bảng 2-8). Điều này có nghĩa là mặt dù quy mô xuất
khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam rất lớn nhưng hai nước vẫn có mối
quan hệ phụ thuộc cao.28) Mặt khác, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn
Quốc cho thấy mối quan hệ ít phụ thuộc hơn mặc dù quy mô xuất khẩu
28) Hàn Quốc xuất khẩu 590,5 tỉ USD trong năm 2019, là nhà xuất khẩu lớn thứ
năm thế giới sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Đức và Nhật Bản (WB WITS).
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Bảng 2-9. 20 mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Hàn Quốc
(Đơn vị: %)

2007
SITC

Tên mặt hàng

2019
Tỷ trọng
trên tổng SITC
giá trị

Hàng sơ cấp

Tên mặt hàng

Tỷ trọng
trên tổng
giá trị

Hàng sơ cấp

34

Cá (sống, đông lạnh, ướp
lạnh)

2,93

36

Giáp xác và động vật thân
mềm,…

2,17

35

Cá (khô, muối, hun khói)

1,24

37

Cá (bao gồm cả chế biến)

1,06

36

Giáp xác và động vật thân
mềm, v.v.

14,53

246

Dăm gỗ, viên nén gỗ

1,42

37

Cá / Động vật có vỏ đã chế
biến /

3,45

Tổng

4,6

71

cà phê / sản phẩm thay thế cà
phê

3,7

Ngành sản xuất

231

Cao su tự nhiên / Latex /
Khác

5,36

634

Ván mỏng, ván ép

1,2

321

Than chưa kết dính

3,2

651

Xơ sợi

1,77

11,26

658

Sản phẩm dệt

1,32

752

Thiết bị xử lý dữ liệu tự
động

1,93

333 Xăng/bitum, dầu mỏ, dầu thô
Tổng

45,7

Ngành sản xuất

759 Phụ kiện thiết bị văn phòng
Máy thu hình

25,3

651

Xơ sợi

9,54

761

658

Sản phẩm dệt

1,33

763 Máy ghi âm, máy quay đĩa

2,02

716

Nhà máy điện

1,82

764

Thiết bị thông tin

7,72

752

Thiết bị máy tính

1,3

772

Công tắc điện, mạch điện

3,39

764

Thiết bị thông tin

1,32

773

Thiết bị phân phối điện

1,41

773

Thiết bị phân phối điện

3,48

776

Linh kiện bán dẫn, van

2,24

821

Đồ nội thất/tiểu phẩm

5,01

821

Đồ nội thất/tiểu phẩm

1,65

1,54

831

Va li và hộp đựng

1

841

Quần áo nữ và bé gái

5,04

841

Quần áo nam/ bé trai

1,23

842

Quần áo nam/ bé trai

4,05

842

Quần áo nữ và bé gái

1,51

845

Trang phục dệt may khác

4,75

851

Giày dép

4,1

851

Giày dép

3,38

893

Sản phẩm nhựa

1,08

871

Thiết bị quang học

1,57

Tổng

32,7

Tổng

70,3

Tỷ trọng 20 mặt hàng hàng
đầu

78,4

Tỷ trọng 20 mặt hàng hàng
đầu

74,9

Tổng
100
Tổng
Nguồn: Tác giả sử dụng dữ liệu UN Comtrade để tính ra bảng này.
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của Việt Nam tương đối nhỏ.29) Chỉ số này thấp hơn 2 trước năm 2015
và tăng lên gần 2 từ sau năm 2015, cho thấy xuất khẩu của Việt Nam
sang Hàn Quốc vẫn còn nhiều khả năng tăng trưởng.
So sánh các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các mặt hàng xuất
khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2007 với các mặt hàng năm 2019,
có thể thấy mặt hàng xuất khẩu tập trung vào các sản phẩm sơ cấp chuyển
dịch sang mặt hàng sản xuất (xem Bảng 2-9). Trong số Top 20 mặt hàng
xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2007, có 12 mặt hàng thuộc
nhóm hàng sơ cấp và chỉ có 8 mặt hàng sản xuất. Trong khi chỉ có 3
trong số 20 mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Hàn Quốc
trong năm 2019 là sản phẩm sơ cấp (chiếm 4,7% trên tổng kim ngạch
xuất khẩu), 17 mặt hàng chiếm 70,3% còn lại thuộc về các mặt hàng sản
xuất. Tuy nhiên, các mặt hàng sản xuất xuất khẩu sang Hàn Quốc phần
lớn là quần áo, giày dép, điện thoại thông minh, Tivi và máy ảnh được
lắp ráp đơn giản tại Việt Nam.
Các mặt hàng nông sản xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam ra thế giới
là hạt điều, cà phê, cao su thiên nhiên, gạo và chè. Do không nằm trong
Top 20 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc, những mặt
hàng này có thể là một cách để tăng xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn
Quốc và giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại với Hàn Quốc,
vì Việt Nam có đủ khả năng cung cấp đủ nhu cầu của Hàn Quốc.
Tiếp theo, chỉ số lợi thế so sánh hiển thị (RCA: Revealed Comparative
Advantage Index) được sử dụng để đánh giá liệu mối quan hệ bổ sung
giữa Việt Nam và Hàn Quốc có tồn tại hay không.30) Thuyết lợi thế so
sánh xem lợi thế so sánh là cơ sở của thương mại quốc tế. Mô hình
Heckscher-Orin-Shamuelson cho thấy lợi thế so sánh được quyết định bởi
độ dồi dào của các yếu tố của một quốc gia (lao động, nguồn vốn, tài
nguyên thiên nhiên, v.v.). Tuy nhiên, trên thực tế, rất khó tính toán các
yếu tố này để đo lường lợi thế so sánh. Nghiên cứu này sử dụng chỉ số
lợi thế so sánh hiển thị (RCA) của Balassa (1965). Vì xuất khẩu của một
quốc gia thường được thúc đẩy bởi các sản phẩm có lợi thế so sánh, nên
cấu trúc lợi thế so sánh của một quốc gia được định hình theo cơ cấu
xuất khẩu. Công thức tính RCA là tỷ lệ giữa tỷ trọng của một sản phẩm
trong tổng xuất khẩu của thế giới và tỷ trọng của sản phẩm đó trong xuất
khẩu của một quốc gia cụ thể.31) Khi một nền kinh tế có lợi thế so sánh
29) Qui mô xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2019 là 281,5 tỉ USD, chưa bằng
một nửa qui mô xuất khẩu của Hàn Quốc.
30) Có thể tính RCA dựa trên giao dịch thương mại giữa hai nước và có thể tái
khẳng định sự tồn tại của mối quan hệ bổ sung giữa hai nước (Xem Phụ lục
2-1 của [Phụ lục 2]).
31) RCA> 1 có nghĩa là quốc gia này xuất khẩu mặt hàng này nhiều hơn so với
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và một kinh tế khác không có lợi thế so sánh về một hàng hoá nào đó,
thì hai nền kinh tế có mối quan hệ bổ sung đối với mặt hàng đó. Nếu
phần lớn thương mại giữa hai nước được hình thành bởi mặt hàng có tính
chất bổ sung cho nhau, thì hai quốc gia được xem là có mối quan hệ
bổ sung.
Việt Nam cho thấy có lợi thế so sánh ở phần lớn các sản phẩm sơ
cấp (động vật, rau quả, da, nhiên liệu) và hàng hoá thâm dụng lao động
(dệt may vàquần áo, giày dép) (xem Bảng 2-12). Theo nghĩa rộng, Việt
Nam có lợi thế so sánh về nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng. Ngược
lại, Hàn Quốc duy trì lợi thế so sánh về vốn và các sản phẩm thâm dụng
công nghệ (hóa chất, điện tử, chi phí vận chuyển) trong thời kỳ này. Trong
phạm trù rộng, Hàn Quốc có được lợi thế so sánh về hàng hóa trung gian
và hàng tiêu dùng.
Từ năm 2015, các mặt hàng có lợi thế so sánh của Việt Nam chuyển
sang các loại hàng hoá thâm dụng vốn (máy móc và điện tử) nhờ có các
dự án FDI quy mô lớn từ Samsung, LG và Intel. Trong các sản phẩm
sơ cấp, động vật là mặt hàng bị mất đi lợi thế so sánh, nhưng vẫn duy
trì được lợi thế so sánh đối với mặt hàng rau, da, ... do ngành nông nghiệp
vẫn còn giữ vị trí quan trọng ở Việt Nam, chiếm hơn 30% tổng GDP.
Mặt khác, Việt Nam vẫn đang duy trì lợi thế so sánh trong ngành dệt
may, giày dép dựa trên nguồn lao động dồi dào. Xét trên bình diện rộng,
Việt Nam có lợi thế so sánh về hàng tiêu dùng và tư liệu sản xuất, nhưng
lại không có lợi thế so sánh về nguyên vật liệu.
Đồng thời, Hàn Quốc duy trì lợi thế so sánh về vốn và hàng hóa thâm
dụng công nghệ (nhựa và cao su, kim loại, máy móc và điện tử, thiết
bị vận tải). Theo nghĩa rộng, Hàn Quốc có lợi thế so sánh về hàng hóa
trung gian và hàng tiêu dùng.
Việt Nam và Hàn Quốc đều có lợi thế so sánh trong ngành công nghiệp
máy móc và điện-điện tử và có mối quan hệ mang tính cạnh tranh trong
những lĩnh vực này. Tuy nhiên, trên thực tế, giữa hai nước không phải
là mối quan hệ cạnh tranh. Lí do là vì theo cơ cấu hiện nay, Hàn Quốc
xuất khẩu máy móc ở dạng bán thành phẩm và linh kiện ngành công
nghiệp điện tử sang Việt Nam. Sau khi lắp ráp xong, Việt Nam xuất khẩu
thành phẩm sang Hàn Quốc và các thị trường nước ngoài khác. Vì vậy,
mặc dù cơ cấu lợi thế so sánh trong ngành sản xuất có thay đổi nhẹ từ
năm 2015, nhưng có thể nói Việt Nam vẫn có mối quan hệ bổ trợ với
Hàn Quốc.

thế giới nên có lợi thế so sánh về mặt hàng này. RCA <1 có nghĩa là một quốc
gia nào đó không có lợi thế so sánh về mặt hàng này.

CHƯƠNG 2. THÀNH QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ GIỮA VIỆT NAM – HÀN QUỐC• 67

Bảng 2-10. RCA xuất khẩu của Việt Nam và Hàn Quốc ra thế giới
Việt Nam

Hàn Quốc

2000 2005 2010 2015 2019 2000 2005 2010 2015 2019
Mặt hàng
-Động vật

3,77

3,35

2,8

1,28

0,92

0,35

0,18

0,16

0,12

0,11

-Rau quả

4,32

3,79

3,00

1,55

1,06

0,12

0,07

0,05

0,04

0,05

-Thực phẩm

0,83

0,79

0,76

0,57

0,55

0,25

0,18

0,18

0,24

0,34

-Khoáng sản

0,52

0,56

0,55

0,55

0,41

0,17

0,13

0,1

0,1

0,1

-Nhiên liệu

2,58

1,72

0,63

0,2

0,08

0,49

0,32

0,44

0,54

0,56

-Hoá học

0,14

0,12

0,17

0,15

0,15

0,59

0,6

0,62

0,7

0,86

-Nhựa/Cao su

0,48

0,6

0,91

0,59

0,65

1,43

1,52

1,59

1,57

1,64

-Da và da thô

2,95

2,82

3,20

3,15

2,86

1,46

0,56

0,39

0,42

0,32

-Gỗ

0,44

0,54

0,80

0,72

0,79

0,42

0,3

0,3

0,27

0,27

-Dệt may/trang
phục

2,52

3,41

4,70

3,66

3,46

1,68

0,92

0,68

0,57

0,52

-Giày dép

18,77 18,56 15,00 10,20 9,43

0,7

0,23

0,12

0,09

0,08

-Đá / thủy tinh

0,68

0,55

1,13

0,24

0,29

0,45

0,29

0,35

0,26

0,3

-Kim loại

0,14

0,22

0,44

0,39

0,52

1,14

1,09

1,20

1,25

1,28

-Cơ khí và điện
0,21
tử

0,31

0,65

1,54

1,73

1,60

1,74

1,71

1,68

1,7

-Thiết bị vận tải 0,04

0,11

0,17

0,12

0,12

0,96

1,30

1,47

1,32

1,1

-Khác

0,49

0,83

0,94

1,09

1,18

0,27

0,73

0,99

0,88

0,75

-Nguyên vật liệu 3,35

2,54

1,40

0,77

0,45

0,10

0,05

0,06

0,06

0,05

-Hàng hoá trung
0,29
gian

0,26

0,49

0,42

0,48

1,19

1,06

1,12

1,03

1,16

-Hàng tiêu dùng 1,65

1,67

1,70

1,22

1,15

0,82

0,73

0,69

0,71

0,71

-Tư liệu sản
xuất

0,23

0,53

1,24

1,38

1,41

1,66

1,78

1,66

1,59

Phân loại rộng

0,16

Nguồn: Tác giả sử dụng WB WITS để ra bảng này

Tuy nhiên, phân tích trên có thể bỏ qua thực tế rằng, bằng cách phân
tích tổng khối lượng thương mại, giá trị tăng thêm của một nước và giá
trị tăng thêm của các ngành công nghiệp có thể được xuất khẩu gián tiếp
thông qua hoạt động xuất khẩu của các ngành công nghiệp khác. Đặc biệt,
do cơ cấu phân chia công việc được xác định thông qua giao dịch thương
mại hàng hóa trung gian giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tổng giá trị xuất
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khẩu bao gồm giá trị bị tính trùng lặp khi phải qua biên giới của nhiều
quốc gia. Tổng khối lượng xuất khẩu bị tính quá cao dẫn đến nguy cơ
năng lực cạnh tranh cũn bị đánh giá quá cao. Ngoài ra, nếu chúng ta không
xét đến vấn đề giá trị gia tăng của một ngành công nghiệp được xuất
khẩu gián tiếp thông qua xuất khẩu của ngành công nghiệp khác, thì lợi
thế so sánh của ngành công nghiệp tương ứng có thể bị đánh giá thấp.
Do đó, phải sử dụng khối lượng thương mại giá trị gia tăng (trade in value
added) để tính chỉ số lợi thế so sánh hiển thị (RCA). Wang và cộng sự
(2013) đã đề xuất chỉ số lợi thế so sánh hiển thị căn cứ trên giá trị gia
tăng (VRCA: Value-added Revealed Comparative Advantage Index).32)
Trong VRCA, khi tỷ trọng xuất khẩu giá trị gia tăng của một ngành nào
đó của một quốc gia nào đó so với tổng xuất khẩu giá trị gia tăng của
một quốc gia đó (tử số) lớn hơn tỷ trọng xuất khẩu giá trị gia tăng toàn
cầu của một ngành cụ thể so với tổng xuất khẩu giá trị gia tăng toàn
cầu (mẫu số), điều này có nghĩa là ngành công nghiệp đó của quốc gia
đó có năng lực cạnh tranh xuất khẩu.33)
Kết quả cho thấy có số liệu tương tự với hệ số RCA đã được tính ra
từ tổng khối lượng thương mại (Xem Bảng 2-11). Các ngành nông, lâm,
thủy sản, thực phẩm và đồ uống, thuốc lá, dệt may, da, sản phẩm da,
giày, gỗ và sản phẩm gỗ, nhựa cao su, khoáng phi kim loại và các ngành
sản xuất khác của Việt Nam, theo truyền thống vốn đã có năng lực cạnh
tranh và vẫn đang duy trì năng lực cạnh tranh thông qua VRCA. Tuy
nhiên, trong RCA được tính theo cách truyền thống trước ở trên, Việt Nam
cho thấy có năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực máy móc và điện tử.
Năng-lực cạnh tranh đang được cải thiện trong VRCA, nhưng có vẻ như

32) Khối lượng xuất khẩu giá trị gia tăng được định nghĩa là tổng của xuất khẩu
giá trị gia tăng nội địa (DVA) và xuất khẩu giá trị gia tăng nội địa được hoàn
lại (RDV).
33) Vì ngành xuất khẩu cốt lõi của một quốc gia cao hơn tỷ trọng giá trị gia tăng
trung bình toàn cầu của ngành công nghiệp cùng ngành, nên lợi thế so sánh
hiển thị có thể được sử dụng để đo lường năng lực cạnh tranh xuất khẩu. VRCA
được tính theo công thức sau:
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Bảng 2-11. So sánh VRCA từng năm giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Việt Nam

Hàn Quốc

2000 2007 2010 2015 2020 2000 2007 2010 2015 2019 2020
Nông lâm
ngư nghiệp

3,52

5,16

3,78

3,35

3,35

0,48

0,24

0,25

0,26

0,23

0,23

Khoáng sản

1,38

0,99

0,87

0,96

0,96

0,09

0,05

0,03

0,03

0,03

0,04

Thức uống
thuốc lá

4,00

5,01

2,97

3,04

3,04

0,35

0,26

0,32

0,34

0,37

0,39

Sản phẩm dệt 4,26

5,12

5,72

4,60

4,60

2,34

1,09

1,27

1,26

0,82

0,75

19,55 20,61 19,52 18,16 18,16 1,19

0,46

0,57

0,67

0,44

0,41

Da, giày

Sản phẩm gỗ 0,75

1,33

1,35

1,15

1,15

0,29

0,22

0,29

0,28

0,20

0,27

Bột giấy, giấy,
0,40
in

0,54

0,58

0,59

0,59

0,88

0,81

0,83

0,91

1,25

1,25

Than cốc, lọc
0,05
dầu

0,03

0,68

0,69

0,69

2,36

1,67

1,83

1,16

1,63

1,17

Sản phẩm hoá
0,39
học

0,43

0,49

0,42

0,42

1,79

1,64

1,65

1,66

1,42

1,49

Cao su
Nhựa

1,15

1,37

1,46

1,37

1,37

0,91

0,74

0,83

0,73

1,95

1,78

Khoáng phi
kim loại

2,25

2,27

2,15

1,86

1,86

0,56

0,53

0,68

0,60

1,32

1,27

Sản phẩm kim
0,81
loại

0,44

0,66

0,67

0,67

1,44

1,56

1,91

1,73

1,88

1,82

0,13

0,17

0,39

0,21

0,21

0,77

1,01

1,23

1,26

1,60

1,51

Thiết bị điện
tử và quang 0,46
học

0,41

0,73

0,86

0,86

2,37

2,98

3,06

2,96

3,50

3,42

Thiết bị vận
0,18
tải

0,06

0,12

0,11

0,11

1,35

2,01

2,48

2,20

1,38

1,39

Sản xuất khác 2,20

1,82

1,82

1,45

1,45

0,89

0,48

0,57

0,57

0,48

0,50

Máy móc

Chú thích: VRCA được tính cho ngành sản xuất. Đối với ngành dịch vụ, xem [Phụ lục
2-2].
Nguồn: Tác giả sử dụng dữ liệu ADB-MRIO 2020 để tính ra bảng này.

vẫn cần thêm một chút thời gian. Lí do là vì năng lực cạnh tranh của
Việt Nam được đánh giá quá cao do phần tính toán trùng lặp khi Việt
Nam tích cực tham gia vào GVC trong các ngành này. Ngoài ra, lĩnh vực
công nghiệp nhựa và cao su cho thấy không có năng lực cạnh tranh trong
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RCA truyền thống, nhưng có năng lực cạnh tranh đều đặn trong VRCA.
Trong trường hợp của Hàn Quốc, năng lực cạnh tranh trong các sản
phẩm dệt may được đánh giá đang dần mất đi, và đang đều đặn duy trì
năng lực cạnh tranh trong than cốc và lọc dầu, sản phẩm hóa chất, sản
phẩm kim loại, máy móc, thiết bị điện tử và quang học, thiết bị vận tải.
Gần đây, Hàn Quốc cho thấy có năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực bột
giấy, giấy và in, cao su, nhựa và khoáng phi kim loại. Kết quả này tương
tự với kết quả RCA truyền thống. Kết quả cho thấy, Việt Nam còn thiếu
năng lực cạnh tranh trong các ngành mà Hàn Quốc có năng lực cạnh tranh,
còn Hàn Quốc lại thiếu năng lực cạnh tranh trong các ngành mà Việt Nam
có năng lực cạnh tranh. Đây chính là nền tảng cho một mối quan hệ bổ
sung, trong đó hai nước có thể tiến tới một giai đoạn tốt đẹp hơn thông
qua hợp tác. Tuy nhiên, việc mở rộng thương mại trong mối quan hệ bổ
sung này nên theo cơ cấu phân chia vai trò trong đó Việt Nam chịu trách
nhiệm sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp và Hàn Quốc chịu
trách nhiệm sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Do đó, việc
tận dụng mối quan hệ bổ sung giữa hai nước có thể là một phương thuốc
ngắn hạn để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại. Từ góc độ
dài hạn, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng với Hàn Quốc để nâng cấp
cơ cấu ngành công nghiệp sẽ là cách vô cùng hiệu quả để giải quyết tình
trạng mất cân bằng thương mại.
Tuy nhiên, nếu muốn liên kết Việt Nam và Hàn Quốc thông qua chuỗi
cung ứng, cần phải cân nhắc thêm về vấn đề này. Nếu muốn Việt Nam
và Hàn Quốc gắn bó với nhau trong chuỗi giá trị, thì ngành công nghiệp
đó phải nằm trong số các ngành mà Hàn Quốc có năng lực cạnh tranh,
và là ngành có nền tảng công nghiệp ở Việt Nam. Có như vậy, mối quan
hệ hợp tác mới có thể phát triển thuận lợi. Còn nếu đó là ngành công
nghiệp mà Việt Nam không có năng lực cạnh tranh và chỉ có Hàn Quốc
có năng lực cạnh tranh, thì rất khó có được giá trị gia tăng nội địa. Do
đó, cơ cấu sản xuất phải phụ thuộc vào Hàn Quốc hoặc sử dụng hoặc
giá trị gia tăng ở nước ngoài, và lại dẫn đến những vấn đề trong đầu
tư và thương mại giữa hai nước như đã đề cập ở trên.
Vì vậy, cần tạo chuỗi giá trị giữa hai nước cho những ngành công
nghiệp mà Việt Nam đang hoặc có khả năng sẽ có năng lực cạnh tranh,
tức là có tiềm năng tăng trưởng. Cao su, nhựa, khoáng phi kim loại,...
là những lĩnh vực mà cả Việt Nam và Hàn Quốc đều có năng lực cạnh
tranh toàn cầu. Đối với ngành thiết bị điện tử và quang học cũng như
ngành than cốc và lọc dầu, Việt Nam đang từng bước tăng cường năng
lực cạnh tranh của mình theo thời gian. Liên kết chuỗi cung ứng tập trung
vào các ngành công nghiệp này có thể mở rộng giao dịch thương mại
giữa hai nước từ góc độ dài hạn.
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3.2. Tiềm năng hợp tác đầu tư trực tiếp giữa hai nước
Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra các mục tiêu dài hạn cho 5, 10
và 25 năm tới (ĐCSVN, 2021). Đó là vươn lên trở thành nước đang phát
triển, sở hữu nhiều ngành công nghiệp tiên tiến và có thu nhập trung bình
trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, đến năm 2030, cơ cấu toàn bộ ngành
công nghiệp thành các ngành công nghiệp tiên tiến và vươn lên thành quốc
gia có thu nhập trung bình cao. Mặt khác, mục tiêu dài hạn của Việt Nam
là bước vào hàng ngũ các nước phát triển có thu nhập cao cho đến năm
2045. Kế hoạch đầy tham vọng này có thể làm dấy lên nghi ngờ về tính
khả thi của nó. Tuy nhiên, Quốc hội Việt Nam đã thông qua kế hoạch
này. Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam phải đạt tăng trưởng
bình quân hàng năm từ 6,5-7% từ năm 2021 đến 2025. Ngoài ra, để tăng
tỷ trọng cho các ngành công nghiệp tiên tiến, cơ cấu GDP của Việt Nam
cần phải được thay đổi để ngành sản xuất và kinh tế số trở thành trục
chính của nền kinh tế Việt Nam. Mục tiêu của Việt Nam là đạt thu nhập
quốc dân bình quân đầu người trong khoảng từ 4.700 đến 5.000 USD cho
đến năm 2025. Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, Việt Nam cần
phải thu hút nhiều nguồn lực tài chính hơn nữa.
Hiện nay, Việt Nam là nước đang phát triển và phụ thuộc vào đầu tư
nói chung và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói riêng để phát triển
kinh tế. Từ năm 2000 đến năm 2020, tỷ lệ đầu tư bình quân của Việt
Nam chiếm 36,8% GDP (xem Bảng 2-12). Ví dụ, trong năm 2020, mặc
dù bị suy giảm do đại dịch COVID-19, dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn
đạt mức trên 21 tỷ USD (Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2020). Đảng

Bảng 2-12. Tỷ trọng vốn FDI trên tổng vốn đầu tư của Việt Nam

Năm

Tỷ trọng vốn FDI trên
Tỷ trọng tổng vốn đầu tư trên GDP
tổng vốn đầu tư của Việt Nam
(%)
(%)

2000

34,2

18,0

2001

35,4

17,6

….

….

….

2019

33,9

23,0

2020

34,4

21,4

Bình quân
2000-2020

36.8% GDP

21.5% tổng vốn đầu tư

Nguồn: số liệu các năm của Niên giám thống kê, Tổng cục thống kê Việt Nam
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Cộng sản Việt Nam cho biết, để đạt được các mục tiêu dài hạn trong
25 năm nói trên, Việt Nam cần thu hút ít nhất 30 tỷ USD vốn FDI hàng
năm (ĐCSVN 2021). Điều này cho thấy Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở
thành một thị trường mở cửa hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Đặc biệt, vai trò của Hàn Quốc, nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, sẽ
trở nên quan trọng hơn.
Để đạt được mục tiêu nói trên, các ngành công nghiệp Việt Nam cần
phát triển nhanh hơn nữa. Gần đây, để hiện thực hóa kế hoạch đầy tham
vọng của mình, Việt Nam đang sửa đổi nhiều chính sách liên quan đến
FDI và hy vọng sẽ thu hút được nguồn vốn FDI chất lượng cao trên quy
mô lớn. Về vấn đề này, Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan có quyền
quyết định cao nhất tại Việt Nam, đã thông qua Nghị quyết số 50-NQ/TW
và đưa ra các hướng dẫn về FDI (ĐCSVN, 2019). Theo hướng dẫn này,
Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn với công nghệ tiên tiến,
kêu gọi các nhà đầu tư và công ty đa quốc gia thành lập các trung tâm
nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam. Ngoài ra, để nâng cao tay
nghề của người lao động Việt Nam, chính phủ Việt Nam khuyến khích
đưa lĩnh vực đào tạo dạy nghề vào các dự án và khuyến khích chuyển
giao công nghệ.
Những thay đổi này không phải diễn ra gần đây. Chính phủ Việt Nam
cụ thể hoá những thay đổi này từ năm 2013 thông qua Nghị quyết số
103 / NQ-CP của Chính phủ về FDI (Chính phủ Việt Nam, 2013).34) Cụ
thể là năm 2018, chiến lược thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của
Chính phủ đề xuất ngành sản xuất, nông nghiệp và dịch vụ được là các
lĩnh vực ưu tiên (Chính phủ Việt Nam, 2018). Trong lĩnh vực sản xuất,
ưu tiên hàng đầu cho các ngành ô tô OEM và phương tiện vận tải, ô
tô và phụ tùng vận tải, thiết bị công nghệ cao và điện tử, kim loại cơ
bản và hóa chất, kim loại và hóa chất tinh khiết, máy móc công nghiệp,
vật liệu xây dựng, dược phẩm, công nghệ môi trường, dệt. Trong lĩnh vực
nông nghiệp, ưu tiên ngành nông nghiệp có giá trị gia tăng cao. Đối với
ngành dịch vụ, ưu tiên các ngành dịch vụ tài chính, y tế, giáo dục, dịch
vụ CNTT, du lịch chất lượng cao, phân phối và bảo trì/sửa chữa/đại tu/vận
hành (MaintenanceㆍRepairㆍOverhaul/Operation), nghiên cứu và phát
triển. Sự điều chỉnh chính sách này của chính phủ Việt Nam nói lên nhu
34) Các lĩnh vực ưu tiên thu hút bao gồm dự án công nghệ tiên tiến chất lượng
cao, có giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường được xem là hướng
ưu tiên thu hút FDI. Theo hướng này, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học
nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và phát triển, và các dịch
vụ cao cấp. Ngoài ra, ưu tiên dự án quy mô lớn, dự án sản xuất các sản phẩm
có năng lực cạnh tranh, dự án của các công ty đa quốc gia hỗ trợ các doanh
nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, dự án chuyển đổi các
ngành công nghiệp Việt Nam từ lắp ráp sang sản xuất.
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Hình 2-18. Các lĩnh vực đầu tư hàng đầu của Hàn Quốc vào Việt Nam trong
lĩnh vực sản xuất theo từng thời kỳ
(Dựa trên số lượng báo cáo, %)

Chú thích: Các giai đoạn được chia thành: thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và
Việt Nam năm 1992, ký kết hiệp định thương mại Hoa Kỳ và Việt Nam năm 2001, Việt
Nam gia nhập WTO và FTA Hàn Quốc-ASEAN có hiệu lực năm 2007, cuộc khủng hoảng
tài chính toàn cầu năm 2009, đầu tư nước ngoài của Trung Quốc chậm lại và tốc độ tăng
trưởng kinh tế chậm lại kể từ năm 2014.
Nguồn: Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, Thống kê đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
(https://stats.koreaexim.go.kr/sub/detailedCon dition.do). Ngày tra cứu: 20 tháng 7 năm
2020), Kwak Seongil và cộng sự (2020), 『Hiện trạng hợp tác với các nước lớn khu vực
Mekong và phương hướng hợp tác phát triển giữa Hàn Quốc và khu vực Mekong”, Báo
cáo dịch vụ của Bộ Ngoại giao, tái trích dẫn Bảng 4-3, tr.159.
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cầu về các dự án FDI có sở hữu công nghệ tiên tiến trong tương lai.
Cùng với những thay đổi này, lĩnh vực đầu tư của Hàn Quốc cũng đang
thay đổi như chúng ta đã thấy ở trên (Hình 2-18). Đầu tư vào lĩnh vực
sản xuất linh kiện điện tử, máy tính và thiết bị truyền thông thuộc nhóm
ngành công nghệ tiên tiến ngày càng gia tăng. Các công ty Hàn Quốc
nhận thức được nhu cầu thu hút đầu tư đang ngày càng thay đổi ở Việt
Nam và đáp ứng theo nhu cầu này. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào cách
các công ty Hàn Quốc tận dụng những thay đổi trong nhu cầu thu hút
đầu tư của Việt Nam như thế nào mà nó có thể trở thành lợi hay hại.
Đặc biệt, các DNVVN Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam ít nhạy cảm
hơn với những thay đổi này, nhưng cũng phải lưu ý rằng họ có thể sẽ
phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn do việc chuyển giao công
nghệ từ doanh nghiệp lớn Hàn Quốc sang doanh nghiệp Việt Nam, và
cần phải nỗ lực phát triển công nghệ và nâng cao năng suất hơn nữa.

3.3. Viện trợ ODA của Hàn Quốc dành cho Việt Nam và hợp
tác kinh tế
Việt Nam là đối tác quan trọng của Hàn Quốc trong lĩnh vực hỗ trợ
phát triển chính thức (ODA) và là một trong những quốc gia nhận hỗ
trợ lớn nhất từ tổng số vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc
với quy mô 2 tỷ USD vào năm 2018. Theo số liệu của OECD, Hàn Quốc
lần đầu tiên viện trợ 40.000 USD vốn ODA cho Việt Nam vào năm 1989.
Từ năm 1992, khi hai nước nối lại quan hệ ngoại giao chính thức đến
năm 2019, Hàn Quốc là nước tài trợ lớn thứ tư sau Nhật, Pháp và Đức
về số tiền lũy kế, chiếm khoảng 3,7% tổng vốn ODA viện trợ cho Việt
Nam (xem Bảng 2-13). Nhật Bản, quốc gia có truyền thống viện trợ quy
mô lớn cho Đông Nam Á, là nhà tài trợ lớn nhất của Việt Nam, chiếm
30,7% tổng vốn ODA lũy kế từ năm 1992 đến năm 2019. Với tốc độ
tăng trưởng kinh tế nhanh chóng gần đây và sự vươn lên của Việt Nam
từ một nước thu nhập thấp trở thành nước thu nhập trung bình thấp, số
vốn ODA viện trợ cho Việt Nam đang giảm dần sau khi đạt đỉnh vào
năm 2015. Số tiền tài trợ của Nhật Bản là 1,97 tỷ USD vào năm 2015,
nhưng giảm mạnh xuống còn 148 triệu USD vào năm 2019. Cùng với
xu hướng này, Hàn Quốc cũng giảm số vốn viện trợ ODA ròng từ 218
triệu USD năm 2015 xuống còn 81 triệu USD vào năm 2019.
Nguồn vốn ODA của Hàn Quốc dành cho Việt Nam đã tạo nền tảng
để hai nước tăng cường hợp tác kinh tế. Kwak (2015) đã so sánh mối
quan hệ giữa ODA và FDI của Hàn Quốc đối với các nước thành viên
lớn của ASEAN, và kết luận rằng chỉ có Việt Nam trong số các nước
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Bảng 2-13. Xu hướng số vốn tài trợ ODA ròng dành cho Việt Nam của
6 quốc gia tài trợ lớn nhất (1992 ~ 2019)
(Đơn vị: triệu USD)

Tổng
vốn hỗ
trợ chính
thức

Tổng
DAC

Nhật

Pháp

Đức

Hàn
Quốc

Úc

Hoa Kỳ

1992

652,1

528,7

288,0

24,9

35,1

0,6

15,6

3,3

1995

864,4

599,0

129,4

108,4

129,5

3,7

69,8

1,6

2000

1.691,7

1.382,2

827,1

82,8

52,3

22,4

73,2

9,8

2005

1.794,2

1.323,9

587,3

101,8

91,4

16,8

66,5

36,1

2010

2.571,1

1.652,6

660,6

221,5

94,3

106,6

105,5

107,5

2015

3.365,7

1.970,1

1.199,1

88,2

141,3

218,8

106,1

86,0

2016

2.979,4

1.900,8

1.166,5

43,0

193,7

182,3

55,3

110,3

2017

2.462,6

1.574,4

959,3

42,2

117,9

175,8

37,4

121,1

2018

1.613,7

764,6

207,6

7,0

126,7

133,7

46,7

115,3

2019

1.088,1

715,4

148,6

118,9

122,4

81,3

48,7

96,4

2.628,4
(4.7%)

2.076,6
(3.7%)

2.038,0
(3.6%)

1.566,4
(2.8%)

56.038,0 36.266,2 17.202,7 3.100,3
Tổng
(100%) (64.7%) (30.7%) (5.5%)

Chú thích: Dựa trên giá thực tế năm 2019, ( ) của hàng tổng cộng là tỷ trọng đóng góp
của mỗi quốc gia trên tổng giá trị hỗ trợ chính thức
Nguồn: Thống kê OECD (https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=Table2A), ngày
tra cứu: 10.11.2021

thành viên ASEAN tăng cường hợp tác kinh tế với Hàn Quốc. Kwak
(2015) không tìm thấy mối tương quan đáng kể nào giữa ODA và FDI
của Hàn Quốc đối với trường hợp Campuchia và Indonesia. Mặt khác,
đối với trường hợp Lào và Philippines, mặc dù ODA và FDI của Hàn
Quốc song hành với nhau, nhưng quy mô của mỗi biến quá nhỏ nên khó
xác định ý nghĩa giữa hai biến. Vì vậy, nếu xét nguồn vốn ODA của Hàn
Quốc dành cho toàn thể khu vực ASEAN, khó có thể kết luận rằng nguồn
vốn ODA của Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai khu vực. Tuy
nhiên, nếu chỉ xét riêng Việt Nam, có thể nói nguồn vốn ODA của Hàn
Quốc dành cho Việt Nam đóng vai trò như một phương tiện thúc đẩy
hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đặc biệt, kim ngạch thương mại giữa hai
nước và quy mô đóng góp ODA của Hàn Quốc cho thấy mối quan hệ
tương quan cao hơn so với vốn FDI và ODA của Hàn Quốc dành cho
Việt Nam (Kwak 2015).35) Khi đưa ra quyết định viện trợ ODA, rất có
35) Ở đây cũng rất khó thấy được một mối quan hệ như vậy khi xét đến toàn bộ
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thể chính phủ Hàn Quốc căn cứ vào dữ liệu thương mại với khả năng
tiếp cận và độ tin cậy cao, hơn là thông tin về FDI có nhiều biến động.
Nhìn vào xu thế tỷ trọng đóng góp ròng của Hàn Quốc cho Việt Nam
so với đóng góp ròng cho khu vực sông Mekong, Việt Nam chiếm hơn
69% trong số các nước khu vực Mekong trong năm 2012 và 2013, nhưng
xu hướng này suy giảm từ năm 2014 và chiếm 26,5% vào năm 2019.
(Xem Hình 2-19). Việc cắt giảm viện trợ ODA cho Việt Nam là xu hướng
chung của thế giới, nên cần thiết lập một chiến lược viện trợ ODA mới
cho Việt Nam.
Hình 2-19. Xu hướng tỷ trọng viện trợ ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam so
với viện trợ ODA ròng khu vực Mekong (2007-2019)
(Đơn vị: triệu USD (phải), % (trái))

Chú thích: Giá thực tế năm 2019, dựa trên giá trị đóng góp song phương ròng (net)
Nguồn: Thống kê OECD (https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=Table2A), ngày
tra cứu: 10.11.2021

Trong chiến lược hợp tác quốc gia của Hàn Quốc với Việt Nam được
thiết lập vào năm 2016, Hàn Quốc đã định hướng tập trung vào lĩnh vực
hành chính công, giáo dục, quản lý nước và vệ sinh y tế, giao thông vận
tải (kết hợp các bộ ngành liên quan 2016). Các mục tiêu hỗ trợ của Hàn
Quốc dành cho Việt Nam trong từng lĩnh vực được tóm tắt trong bốn
hạng mục sau. Đó là hỗ trợ tăng cường hành chính công để thực hiện
kế hoạch phát triển quốc gia trung hạn của Chính phủ Việt Nam và hỗ
trợ Việt Nam gia nhập vào hàng ngũ các nước công nghiệp hiện đại bằng
cách đào tạo nuôi dưỡng nhân lực cao cấp trong lĩnh vực khoa học công

các quốc gia thành viên ASEAN. Chỉ có Việt Nam mới cho ra mối tương quan
cao như vậy, điều này cho thấy đây có thể là đặc trưng ODA của Hàn Quốc
dành cho Việt Nam.
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nghệ và từng lĩnh vực. Ngoài ra, tăng cường các dịch vụ y tế và vệ sinh
để tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe trung và dài hạn, hỗ trợ hoàn
thiện các chính sách liên quan, và hỗ trợ sự phát triển cân bằng giữa các
vùng bằng cách tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông và năng lực quản
lý chính sách.
Hình 2-20. Tỷ lệ hỗ trợ ODA của Hàn Quốc
dành cho Việt Nam theo từng lĩnh vực
(Đơn vị: %)

Chú thích 1: Dựa trên giá thực tế và chi tiêu năm 2018
Chú thích 2: Để biết số liệu chi tiết từng năm, xem [Phụ lục 2] Bảng 2-1.
Nguồn: Thống kê OECD (https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=Table2A#), ngày
tra cứu 10.11.2021.

[Hình 2-20] tóm tắt các lĩnh vực hỗ trợ ODA của Hàn Quốc dành cho
Việt Nam từ năm 2006 căn cứ theo dữ liệu của OECD. Từ năm 2006,
49,6% vốn viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam tập trung vào lĩnh
vực vận tải và kho bãi. Tiếp theo là y tế chiếm 10,8%, cung cấp nước
uống và vệ sinh 9,9% và giáo dục 9,0%. Số liệu của riêng năm 2019 cho
thấy một diện mạo khác biệt so với quá khứ. Tỷ trọng lĩnh vực vận tải
và kho bãi là 38,0% và giảm dần từ năm 2013. Năm 2009, ngành y tế
cũng chiếm tỷ trọng 35,5%, nhưng giảm dần xuống còn 3,9% vào năm
2019. Tỷ trọng đóng góp cho lĩnh vực cung cấp nước uống và vệ sinh
đều đặn chiếm hơn 10% kể từ năm 2015, nhưng gần đây đang giảm dần
cùng mức thu nhập đang tăng lên của Việt Nam. Sự thay đổi này là do
nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản bị giảm đi khi nền kinh tế phát triển.
Ngược lại, do nhu cầu giáo dục đại học gia tăng gần đây, tỷ trọng đóng
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góp cho ngành giáo dục đã tăng lên, đạt mức 13,5% vào năm 2019. Ngoài
ra, viện trợ cho hành chính công và xã hội dân sự cũng được mở rộng
đáng kể từ năm 2018, chiếm 14,9% tổng số vốn viện trợ trong năm 2019.
Mặc dù tỷ trọng các lĩnh vực hỗ trợ thay đổi cùng với sự tăng trưởng
của nền kinh tế Việt Nam, nhưng dường như nó vẫn phù hợp với mục
tiêu đã được đề ra ở trên.
Do tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam nhanh hơn dự kiến,
các lĩnh vực hợp tác trọng điểm cũng phải được thay đổi theo cho phù
hợp. Mặc dù nhu cầu hợp tác liên quan đến chăm sóc sức khoẻ có thể
tăng lên trong tầm ngắn hạn do cuộc khủng hoảng sức khỏe gây ra bởi
đại dịch COVID-19, nhưng về lâu dài, nhu cầu về khủng hoảng y tế chắc
chắn sẽ suy giảm theo cơ cấu cùng với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Thay vì lựa chọn các lĩnh vực hợp tác trọng điểm từ góc độ ngắn hạn,
cần dự đoán những thay đổi về cơ cấu của nền kinh tế Việt Nam và chọn
ra các lĩnh vực hợp tác.
Mặt khác, khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp,
giảm hỗ trợ ODA cho Việt Nam là phương án không tránh khỏi. Trên
phương diện đa dạng hóa hợp tác kinh tế, vốn được tập trung vào Việt
Nam nhiều hơn các nước thành viên ASEAN, việc giảm tỷ trọng ODA
dành cho Việt Nam là hợp lý. Mặc dù quy mô hỗ trợ ODA giảm đi, nhưng
để duy trì mối quan hệ với Việt Nam, Hàn Quốc có thể tìm kiếm phương
án đồng hành cùng Việt Nam với tư cách là đối tác hợp tác ba bên cùng
với Thái Lan vì sự phát triển của khu vực sông Mekong. Trên thực tế,
việc xem Thái Lan là đối tác hợp tác ba bên có thể là điều hợp lí hơn.
Tuy nhiên, xét về những hạn chế thực tế, chẳng hạn như mức độ hợp
tác kinh tế với Thái Lan còn rất ít so với Việt Nam và tham vọng của
Việt Nam đối với khu vực sông Mekong, những lí do này đủ để có thể
xem Việt Nam là đối tác hợp tác ba bên.36)

36) Vào tháng 7 năm 2018, các nhà nghiên cứu đã trao đổi quan điểm về hợp tác
ba bên trong cuộc phỏng vấn với Vụ trưởng Vụ Châu Á Thái Bình Dương, Bộ
Công Thương Việt Nam. Cụ thể, vào tháng 12 năm 2021, các cuộc thảo luận
về hợp tác ba bên giữa Ấn Độ-Nhật Bản-Việt Nam đã được bắt đầu (The
Economic Times, 2021. 12.2, https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/
japan-india-vietnam-trilateral-could-be-created-for-indo-pacific-stability/articlesho
w/88042802.cms, ngày tra cứu: 15.12.2021)
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4. Tiểu kết: Tìm kiếm phương hướng phát triển
và phương án hợp tác
Việt Nam là điểm đến xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc và Hàn
Quốc đã trở thành điểm đến xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam. Tuy
nhiên, xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng nhanh cho đến năm 2017, rồi
lại đi ngang từ năm 2018. Năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm quan hệ
ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc và cũng là thời điểm chuẩn bị
cho một cột mốc mới trong thương mại, đầu tư và ODA giữa hai nước.
Thứ nhất, như chúng ta đã thấy, tuy thương mại song phương giữa Việt
Nam và Hàn Quốc gần đây đã có sự thay đổi về cơ cấu lợi thế so sánh,
nhưng về cơ bản vẫn là mối quan hệ bổ sung. Mối quan hệ bổ sung là
điểm khởi đầu quan trọng cho việc tái mở rộng thương mại giữa hai nước.
Mặt khác, thương mại giữa hai nước cần phải được tăng cường, mặc dù
cần xử lý vấn đề mất cân bằng thương mại, vốn là vấn đề lớn nhất trong
thương mại song phương. Đặc biệt, chúng ta có thể thấy được, kim ngạch
xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc thấp hơn xuất khẩu của Hàn
Quốc sang Việt Nam, và điều này cho thấy, Việt Nam có nhiều khả năng
để mở rộng thương mại giữa hai nước bằng cách mở rộng xuất khẩu sang
Hàn Quốc. Tuy nhiên, quan trọng là cần phải nghĩ cách mở rộng như
thế nào.
Trong số các mặt hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam ra thế giới, có
nhiều mặt hàng ít được xuất sang Hàn Quốc. Hầu hết các mặt hàng sơ
cấp như gạo, cà phê, chè, hạt điều, cao su thiên nhiên,... là những mặt
hàng mà Việt Nam vốn có lợi thế so sánh. Việc tăng xuất khẩu các sản
phẩm sơ cấp sang Hàn Quốc sẽ có tác dụng cải thiện tình trạng mất cân
bằng thương mại giữa hai nước trong tầm ngắn hạn. Tuy nhiên, cơ cấu
này khiến Việt Nam trở thành nước xuất khẩu các sản phẩm sơ cấp có
giá trị gia tăng thấp. Do đó, Việt Nam cần tham gia GVC trong xuất khẩu
nông sản để nâng cao giá trị gia tăng. Nếu các công ty thực phẩm của
Hàn Quốc có thể tự do đầu tư để nguồn nguyên liệu tốt có thể được dễ
dàng chế biến tại Việt Nam, thì việc này có thể tạo ra giá trị gia tăng
cao hơn, đồng thời có thể mở rộng xuất khẩu nông thủy sản sang Hàn
Quốc và các nước khác. Giá trị gia tăng cao không thể có được bằng
xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp đơn giản chưa chế biến sang thị
trường Hàn Quốc. Nếu các công ty Hàn Quốc và công ty Việt Nam có
thể phát triển ngành công nghiệp thực phẩm chế biến, đồng thời hình thành
'chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) nông sản chế biến Ấn Độ - Thái Bình
Dương', thì có thể mở rộng xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc,
Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản và qua đó, nâng cao chất lượng xuất khẩu. Ngoài
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ra, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam cũng là các lĩnh vực
tiềm năng mà các công ty FDI Hàn Quốc có thể tận dụng ưu đãi thuế
quan theo Hiệp định FTA Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA). Đặc biệt, nếu
các công ty Hàn Quốc áp dụng các công nghệ tiên tiến và có giá trị gia
tăng cao vào ngành nông nghiệp Việt Nam, thì tiềm năng ngành nông
nghiệp Việt Nam sẽ được nâng cao. Nếu Việt Nam và Hàn Quốc có thể
hình thành “GVC về nông sản thực phẩm chế biến Ấn Độ-Thái Bình
Dương” do Việt Nam và Hàn Quốc dẫn đầu, thì Việt Nam và Hàn Quốc
có thể phần nào thoát khỏi vấn đề an ninh lương thực trong tương lai.
Cuối cùng, đây lại là vấn đề liên quan đến giá trị gia tăng nội địa thấp
ở Việt Nam. Một trong những điểm mù trong xuất khẩu giá trị gia tăng
của Việt Nam là tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa còn thấp. Đây dường như
là một vấn đề kinh niên trong ngành sản xuất của Việt Nam hơn là vấn
đề giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Như [Bảng 2-5] cho thấy, Việt Nam
có tỷ trọng giá trị gia tăng nội địa thấp hơn nhiều so với Thái Lan,
Philippines, Indonesia và Malaysia, và theo thời gian, tỷ trọng giá trị gia
tăng ở nước ngoài ngày càng gia tăng. Cần đưa ra định hướng chính sách
để thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN), qua đó giúp ngành
công nghiệp hỗ trợ (supporting industry) nhanh chóng có được vị trí vững
chắc. Các tập đoàn Hàn Quốc, trong đó có Samsung, đã và đang hỗ trợ
các chương trình chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực quản
lý để thu hút các công ty Việt Nam tham gia sản xuất.
Từ năm 2014, Hàn Quốc đang duy trì vị thế là quốc gia đầu tư trực
tiếp lớn nhất vào Việt Nam. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản tăng lên rõ
rệt trong thời gian gần đây, nhưng tình hình cho thấy đầu tư ngắn hạn
cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đang tăng mạnh. Đặc biệt, gần
đây Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu phát triển kinh tế đầy tham vọng
và xem việc thu hút FDI là một phương tiện quan trọng để phát triển
kinh tế. Điều này được kì vọng sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho các công
ty Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, các biện
pháp xử lí có phần còn thiếu sót của Việt Nam đối với cuộc khủng hoảng
dại dịch COVID-19 vừa qua có thể đã gây ra lo lắng bất an cho các công
ty Hàn Quốc, vốn đang hy vọng vào một chuỗi cung ứng ổn định. Do
đó, Việt Nam cần thể hiện rõ những nguyên tắc của mình để đảm bảo
hoạt động kinh tế cho các công ty Hàn Quốc. Điều này sẽ giúp cho công
ty Hàn Quốc cũng như các công ty đa quốc gia có thể đưa ra nhanh quyết
định mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
Ngoài ra, việc Việt Nam gần đây thể hiện ý định thu hút FDI có chọn
lọc có thể được hiểu là cơ hội đầu tư cho các công ty Hàn Quốc có công
nghệ tiên tiến. Nếu đáp ứng các tiêu chí về lĩnh vực ưu tiên đầu tư của
Việt Nam, nhà đầu tư có thể nhận được nhiều ưu đãi đầu tư hơn từ chính
phủ Việt Nam. Gần đây, nhiều công ty Hàn Quốc trong lĩnh vực tài chính
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ngân hàng đã bước vào thị trường Việt Nam nhằm cung cấp dịch vụ tài
chính cho nhiều công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Nếu
chính phủ Việt Nam tạo ra được khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho lĩnh
vực công nghệ tài chính (fintech), các công ty Hàn Quốc có thể sẽ tăng
cường đầu tư vào lĩnh vực này. Ngoài ra, vì các phân ngành của ngành
dịch vụ là bán lẻ và bán buôn, phân phối và công nghiệp giải trí cũng
là những lĩnh vực mà các công ty Hàn Quốc sẽ quan tâm muốn đầu tư
tại Việt Nam. Hàn Quốc cũng có thể mở rộng đầu tư vào lĩnh vực hậu
cần, thiết bị y tế, công nghệ môi trường và các ngành công nghiệp hỗ
trợ có tiềm năng cao.
Như chúng ta đã thấy, nhu cầu mong muốn chuyển giao công nghệ từ
phía Việt Nam được dự kiến sẽ ngày càng mạnh mẽ. Điều này là do trình
độ công nghệ thấp của các công ty Việt Nam là một trở ngại trong việc
hình thành các mối quan hệ giao dịch với các công ty Hàn Quốc tại Việt
Nam. Các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc ở Việt Nam đang có những chương
trình hoạt động đa dạng nhằm tăng cường năng lực cho các công ty Việt
Nam, còn các DNVVN của Hàn Quốc dường như vẫn chưa đủ khả năng
chi tiêu cho các hoạt động này. Chính phủ Hàn Quốc cần quan tâm đến
việc mở rộng không gian hợp tác giữa các công ty của Việt Nam với
DNVVN của Hàn Quốc đang có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, phải có
biện pháp ngăn chăn trước trường hợp các DNVVN của Hàn Quốc chỉ
được cung cấp hàng hoá cho các công ty lớn Hàn Quốc tại Việt Nam,
rồi dần dần bị thay thế bởi các công ty Việt Nam. Để làm được điều
này, cần hỗ trợ các DNVVN Hàn Quốc tại Việt Nam để họ có thể tìm
kiếm hướng đi mới qua hoạt động hợp tác với DNVVN Việt Nam, điều
chỉnh phạm vi kinh doanh và nắm bắt cơ hội chuyển sang lĩnh vực kinh
doanh mới trong trường hợp dự án kinh doanh có khả năng bị thanh lý
cao.
Chính phủ Việt Nam cần tạo ra một môi trường cạnh tranh ổn định
và bình đẳng để các công ty Hàn Quốc có thể đầu tư vào các lĩnh vực
mà Việt Nam mong muốn. Nếu tạo ra mối quan hệ có thể tin tưởng lẫn
nhau, hoạt động đầu tư vào Việt Nam sẽ vươn lên tầm cao hơn. Nếu chính
phủ Việt Nam chỉ chú trọng đến các chính sách thu hút đầu tư vào các
ngành công nghệ tiên tiến, thì việc các công ty Hàn Quốc đã đầu tư vào
Việt Nam bất ngờ điều chỉnh đầu tư có thể sẽ trở thành gánh nặng cho
nền kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, đối với các ngành công nghệ tiên tiến,
vấn đề bảo mật cho các công nghệ liên quan là điều quan trọng. Do đó,
nếu không đảm bảo các cơ chế liên quan, hoạt động thu hút đầu tư sẽ
bị hạn chế. Đặc biệt, Việt Nam phụ thuộc nhiều vào giá trị gia tăng ở
nước ngoài, nên cần cân nhắc đến vấn đề thực hiện cơ chế Kiểm soát
Thương mại Chiến lược một cách nghiêm ngặt, có như vậy thì mới có
thể nhập khẩu được hàng hóa trung gian công nghệ cao.

82• 30 NĂM HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XÃ HỘI GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

Chính phủ Việt Nam cần phải tạo môi trường kinh tế và xã hội thuận
lợi để các công ty Hàn Quốc có thể đầu tư vào các khu vực khác nhau
của Việt Nam.
Viện trợ ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam có đặc điểm khác với viện
trợ ODA dành cho ASEAN. Tất nhiên, Việt Nam chiếm tỷ trọng cao trong
ODA của Hàn Quốc dành cho khu vực ASEAN, và đầu tư của Hàn Quốc
vào Việt Nam cũng gia tăng. Kwak (2015) cho thấy, khác với các khoản
viện trợ ODA cho các nước thành viên ASEAN khác, các khoản viện trợ
ODA cho Việt Nam dường như được sử dụng cho các mục đích kinh tế.
ODA của Hàn Quốc dành cho Việt Nam được sử dụng cho những nhu
cầu đang thay đổi cùng với mức tăng trưởng trong thu nhập của Việt Nam,
hơn là vì mục đích kinh tế. Tuy nhiên, do Việt Nam không còn là nước
kém phát triển nhất trong khu vực nên việc giảm bớt viện trợ ODA cho
Việt Nam dường như là điều không thể tránh khỏi. Phần quỹ dư có được
từ khoản cắt giảm viện trợ cần được mở rộng sang cho khu vực sông
Mekong. Tại thời điểm này, nếu Việt Nam và Hàn Quốc tiếp cận khu
vực Mekong thông qua hợp tác ba bên, hai nước sẽ có thể nâng cao hiểu
biết về khu vực Mekong và Hàn Quốc cũng có thể thể hiện sự chân thành
của mình đối với sự phát triển của khu vực.
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Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22
tháng 12 năm 1992. Sau đó, vào năm 2001, hai nước đã thiết lập mối quan hệ
đối tác toàn diện trong thế kỷ 21, tiếp tục nâng mối quan hệ này lên thành mối
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược vào năm 2009, và đến năm 2013 thì nỗ lực
đẩy mạnh hợp tác đối tác nhằm nâng cao hạnh phúc của người dân hai nước.
Trong chuyến viếng thăm cấp nhà nước Việt Nam của Tổng thống Moon Jae In
vào tháng 3 năm 2018, lãnh đạo hai nước đã thống nhất nâng mối quan hệ đối
tác chiến lược lên một bậc nữa, với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hướng đến
tương lai (Bộ Ngoại giao 2019: 118-119).
Hình 3-1. Cột mốc lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Nguồn: Bộ Ngoại giao (2019: 118-119)

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển vượt bậc ở nhiều
lĩnh vực khác nhau như chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội và văn hóa. Giao
lưu giữa hai nước không chỉ được thực hiện bởi chính phủ mà còn được thúc
đẩy bởi nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể. Nhờ sự tương
đồng văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, sự quan tâm của người Việt Nam
dành cho Hàn Quốc, sự đón nhận làn sóng Hàn Quốc, cùng với các hình thức
ngoại giao công chúng đa dạng trong thời gian gần đây mà giao lưu về mặt con
người và xã hội giữa hai nước cũng được đẩy mạnh.
Nội dung và tài liệu nghiên cứu về hợp tác trong lĩnh vực xã hội như sau. Thứ
nhất, xem xét diễn biến và xu hướng giao lưu nhân dân giữa hai nước (du lịch
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và thăm viếng, lưu trú ngắn hạn và dài hạn), tình hình giao lưu giữa các tổ chức
(cơ quan hành chính trung ương, chính quyền địa phương, cơ quan nghiên
cứu,...). Đối với giao lưu nhân dân, chúng tôi đã dựa trên tài liệu thống kê chính
sách xuất nhập cảnh -người nước ngoài hàng tháng và hàng năm của Bộ Tư
pháp; đối với giao lưu giữa các tổ chức thì chúng tôi sử dụng tài liệu của Bộ
Ngoại giao và Hội đồng thống đốc tỉnh thành ở Hàn Quốc.
Thứ hai, dẫn chứng các trường hợp chính liên quan đến hợp tác và xung đột
giữa hai nước và phân tích nguyên nhân. Nhằm làm rõ xem các vấn đề về hợp
tác và xung đột đã diễn ra ở thời điểm nào, nội dung gì, bao nhiêu nội dung được
đặt ra ở Hàn Quốc, chúng tôi đã sử dụng hệ thống phân tích dữ liệu tin tức BIG
KINDS để xác định được mạng liên kết từ khoá và các mấu chốt ở mức độ khái
quát. Sau đó, chúng tôi chọn ra các trường hợp tiêu cực và tích cực tương ứng
với các vấn đề nổi cộm của thời kỳ đó để xem xét diễn biến và phân tích nguyên
nhân. Vì mục tiêu suy xét lại mối quan hệ và hợp tác định hướng tương lai của
hai nước, chúng tôi đã tập trung phân tích các trường hợp tiêu cực nhiều hơn
tích cực.
Cuối cùng, tổng hợp kết quả phân tích trên và đưa ra phương hướng phát triển
và phương án nâng cao hợp tác bền vững lĩnh vực xã hội giữa hai nước.

1. Giao lưu và hợp tác xã hội giữa Việt Nam – Hàn
Quốc
1.1. Giao lưu nhân dân
1.1.1. Người Hàn Quốc đến Việt Nam
Sau khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao thì giao lưu nhân
dân giữa hai nước cũng đã phát triển nhanh chóng. Trước đại dịch COVID-19,
năm 2019, số người Hàn Quốc đến Việt Nam đạt 4,29 triệu người. Mục đích
đến Việt Nam của họ rất đa dạng như kinh doanh, công vụ, du lịch. Từ sau năm
2015, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đã tăng rất nhanh [Bảng
3-1]. Từ tháng 7 năm 2004, chính phủ Việt Nam đã cho phép người Hàn Quốc
lưu trú Việt Nam trong 15 ngày mà không cần visa, do đó khi Hàn Quốc đầu tư
ồ ạt vào Việt Nam thì số người Hàn Quốc sang Việt với mục đích du lịch cũng
bắt đầu tăng vượt bậc.

a) Kinh doanh, du lịch
Trong 5 năm qua, quy mô chuyến thăm ASEAN của người Hàn Quốc đã tăng
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từ 4.914.794 người vào năm 2014 lên 10.260.297 người vào năm 2019. Nếu
tính theo từng quốc gia, tính đến năm 2019, các quốc gia ASEAN có nhiều
khách du lịch Hàn Quốc là Việt Nam với 4.290.802 người, Philippines
1.989.322 người, Thái Lan 1.890.959 người, Malaysia 673.065 người và
Singapore 645.848 người.
Bảng 3-1. Tình hình đến ASEAN của người Hàn Quốc
(Đơn vị: người)

Quốc gia

Năm
2014

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Brunei

667

1.018

1.229

7.417

9.125

15.767

1.939

Campuchia

424.424

395.259

357.194

345.081

301.770

254.424

55.935

Indonesia

328.122

353.729

343.887

423.191

358.885

388.316

75.562

Lào

55.431

119.503

123.965

181.923

-

-

-

Malaysia

385.769

421.161

444.439

484.528

616.783

673.065

119.750

Myanma

58.472

63.715

64.397

65.829

72.852

111.794

0

Philippines 1.175.472 1.339.678 1.475.081 1.607.821 1.624.251 1.989.322

338.877

Singapore

89.522

Thái Lan
Việt Nam
Tổng

536.975

577.082

566.509

631.363

629.454

645.848

1.116.493 1.372.989 1.464.218 1.717.867 1.796.615 1.890.959

260.228

832.969 1.152.349 1.543.883 2.415.245 3.435.406 4.290.802

819.089

4.914.794 5.796.483 6.384.802 7.880.265 8.845.141 10.260.297 1.760.902

Lưu ý: Chỉ riêng Lào là trích dẫn từ tài liệu báo chí năm 2018 của Bộ Tư Pháp (người
Hàn Quốc là người xuất cảnh từ Lào, trừ phi hành đoàn)
Nguồn: Data Lab về du lịch của người dân từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc
Bảng được tạo ra dựa trên các tư liệu tại https://datalab.visitkorea.or.kr/datalab/
portal/tst/getDtrmcNatiCustForm.do); Tourism Development Department, Ministry
or Primary Resources and Tourism, Brunei Darussalam; Tourism of Cambodia,
Badan Pusat Statistik; Tourism Malaysia; Ministry of Hotels and Tourism,
Myanmar; Department of Tourism, Republic of The Philippines; Department of
Statistics Singapore; Ministry of Tourism and Sports; Vietnam National Administration
of Tourism

b) Xã hội Hàn Quốc tại Việt Nam
Có thể xác định được số người Hàn Quốc đang cư trú hoặc tạm trú tại nước
ngoài dựa trên tài liệu báo cáo tình hình kiều bào tại nước ngoài. Tuy nhiên, tại
Đông Nam Á, dữ liệu thống kê của cơ quan xuất nhập cảnh theo từng quốc gia
không đầy đủ, do đó rất khó xác định được tình hình cư trú và đặc trưng của
người Hàn Quốc tại khu vực này.
[Bảng 3-2] dưới đây là bảng tóm tắt tình hình người Hàn Quốc đang lưu trú
tại khu vực ASEAN. Tính đến năm 2019, Việt Nam có số người Hàn Quốc cư
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trú nhiều nhất trong số 10 quốc gia ASEAN. Năm 2013, Philippines là quốc gia
có số người Hàn Quốc lưu trú đông nhất, nhưng về sau số người này có khuynh
hướng không tăng thêm, trong khi đó, người Hàn Quốc lưu trú tại Việt Nam lại
liên tục tăng nhanh. Nếu tính trên phạm vi toàn thế giới, tính đến năm 2019, Hoa
Kỳ là quốc gia có đông người Hàn Quốc lưu trú nhất là 2.546.982 người, Trung
Quốc là 2.461.386 người, Nhật Bản là 824.977 người, Canada là 241.750
người, Uzbekistan là 177.270 người, tiếp theo là Việt Nam.
Bảng 3-2. Tình hình người Hàn Quốc lưu trú tại ASEAN
(Đơn vị: người)

Quốc gia/ Năm

2011

2013

2015

2017

2019

Brunei

120

131

165

465

164

Campuchia

4.265

4.372

8.445

10.089

11.969

Indonesia

6.295

40.284

40.741

31.091

22.774

Lào

833

1.133

1.890

50

-

Malaysia

14.409

14.000

12.690

13.122

20.861

Myanma

1.408

2.083

3.106

3.456

3.860

Philippines

96.632

88.102

89.037

93.093

85.125

Singapore

16.650

20.330

19.450

20.346

21.406

Thái Lan

17.500

20.000

19.700

20.500

20.200

Việt Nam

3.640

86.000

108.850

124.458

172.684

Tổng

161.752

276.435

304.074

316.670

359.043

Nguồn: “Tính hình kiều bào tại nước ngoài”- Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

c) Đặc điểm của người Hàn Quốc lưu trú tại Việt Nam
Do khó xác định chính xác số người Hàn Quốc đang lưu trú tại Việt Nam nên
chúng tôi đã suy luận loại hình lưu trú dựa trên kết quả nghiên cứu về di trú ở
từng quốc gia. Kết quả nghiên cứu trước đó cho thấy mục đích lưu trú dài hạn
của người Hàn Quốc tại Việt Nam bao gồm: đầu tư, du học, nghỉ hưu (lưu trú
dài hạn và cư trú vĩnh viễn), phụ nữ kết hôn di trú và con cái của họ về nước,…
[Bảng 3-3] (trích Cho Younghee 2019)
Các loại hình lưu trú chủ yếu tại Việt Nam là đầu tư, phụ nữ kết hôn di trú và
con cái trở về nước. Từ thập niên 1990, Việt Nam đã rất tích cực thu hút đầu tư
trực tiếp nước ngoài. Gần đây, do xung đột với thị trường Trung Quốc và chính
sách tăng cường các biện pháp bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ, Hàn Quốc buộc
phải đa dạng hoá thị trường nước ngoài, do đó Hàn Quốc càng đẩy mạnh đầu
tư và thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Trước đây, các doanh nghiệp vừa và
nhỏ của Hàn Quốc thường tập trung ở các khu công nghiệp phía Nam gần với
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Thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng từ sau năm 2016, các tập đoàn lớn như
Samsung và LG, cùng với các công ty đối tác của họ đã đầu tư vào Hà Nội và
khu vực phía Bắc nên số người Hàn Quốc lưu trú tại khu vực này cũng tăng lên.
Đối với trường hợp phụ nữ Việt Nam kết hôn di trú (chiếm tỷ lệ lớn nhất trong
tổng số người kết hôn di trú đến từ các quốc gia ASEAN), ước tính cứ 5 người
sẽ có 1 người rơi vào hoàn cảnh hôn nhân đổ vỡ và số người phải trở về nước
cứ tăng đều (Báo Hankoryeh 2018a). Tính đến năm 2017, trong số những người
phụ nữ ly hôn mang quốc tịch nước ngoài hoặc đã nhập tịch, thì tỷ lệ người Việt
Nam chiếm 26%, đứng thứ hai sau Trung Quốc. Tuy nhiên, tỷ lệ này của Việt
Nam ngày càng vượt xa Trung Quốc. So với năm ngoái, tỷ lệ ly hôn của phụ nữ
Trung Quốc giảm 2,7%, trong khi đó, tỷ lệ phụ nữ Việt Nam ly hôn lại tăng 2,7%.
Mặc dù khó thống kê chính xác có bao nhiêu phụ nữ Việt Nam kết hôn di trú và
con cái trở về nước, nhưng rõ ràng là họ là đối tượng cần được chú ý. (Cho
Younghee 2019:24-25).
Bảng 3-3. Loại hình lưu trú và đặc trưng của từng quốc gia

Loại hình

Đầu tư

Du học

Quốc
gia

Campuchia, Lào, Myanma,
Việt Nam, Indonesia

Malaysia,
Singapore,
Philippines

Nghỉ hưu
Phụ nữ kết
(bao gồm lưu
hôn di trú và
trú dài hạn và
con cái về
cư trú vĩnh
nước
viễn)
Thái Lan,
Philippines,
Malaysia

Việt Nam

Các nước ASEAN tích cực
thu hút FDI,tìm kiếm sự đa Khoảng cách địa Vật giá, hệ
Nguyên dạng hoá cho thị trường lý gần, ngôn ngữ thống y tế, an Ly hôn, chia
nhân
tay…
nước ngoài của Hàn Quốc, dễ học, vật giá
ninh,…
thấp
giá nhân công thấp,…
Nguồn: trích từ Cho Younghee (2019:23)

1.1.2. Người Việt Nam đến Hàn Quốc
a) Số nguời nhập cảnh (tham quan, du lịch)
Số lượng khách tham quan Hàn Quốc đến từ các quốc gia ASEAN đã
tăng từ 1.833.782 người vào năm 2014 lên 2.797.657 người vào năm 2019
(trước khi dịch COVID-19 lan rộng) [Bảng 3-4]. Nếu xem xét lượng khách
du lịch đến Hàn Quốc của từng quốc gia ASEAN thì tính đến năm 2019,
Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất với 624.640 người (22,3%). Tiếp theo là
Thái Lan với 580.191 người (20,7%), Philippines với 516.503 người
(18,5%), Malaysia với 409.254 người (14,6%). Hàn Quốc đã ký hiệp ước
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miễn thị thực với Thái Lan và Malaysia từ thập niên 80. Do đó, người
dân của những nước này với hộ chiếu phổ thông có thể dễ dàng đến thăm
ngắn hạn Hàn Quốc, số lượng du khách đến Hàn Quốc đông hơn cũng
là điều dễ hiểu. Riêng Việt Nam, mặc dù không ký hiệp ước miễn visa
nhưng vẫn có thành tích nổi bật khi có quy mô du khách đến Hàn Quốc
lớn nhất khu vực.
Bảng 3-4. Tình hình nhập cảnh Hàn Quốc
của từng quốc gia ASEAN qua các năm 2014-2020
(đơn vị: người)

Quốc gia/
Năm

Năm
2014

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Brunei

3.269

2.375

3.020

3.790

4.893

6.853

732

Campuchia
Indonesia

26.619
209.042

28.453
194.472

33.278
296.377

34.276
231.908

36.780
250.249

45.713
280.146

12.447
67.301

Lào

6.484

6.293

8.405

9.597

12.394

13.378

1.601

Malaysia
Myanma

244.902
60.112

223.782
59.237

311.686
68.822

308.152
70.288

383.467
71.517

409.254
74.243

48.741
43.637

Philippines

442.549

412.197

566.693

459.588

471.532

516.503

120.171

Singapore

201.337

160.402

221.844

216.574

232.359

246.736

18.136

Thái Lan

469.619

375.021

474.262

503.777

565.784

580.191

78.878

Việt Nam

169.849

199.323

299.084

380.929

519.448

624.640

112.938

Tổng
1.833.782 1.661.555 2.283.471 2.218.879 2.548.423 2.797.657 504.582
Nguồn: “Tài liệu thống kê hàng năm về Chính sách xuất nhập cảnh-người nước ngoài”,
Bộ tư pháp Hàn Quốc

[Bảng 3-5] tiếp theo tóm tắt tỷ lệ người Việt Nam nhập cảnh vào Hàn
Quốc từ năm 1991 đến 2020 và tỷ lệ tăng hơn so với năm trước. Kể từ
sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, ngoại trừ một số thời điểm nhất định
(1996-1997, 2001, 2020) thì số lượng người Việt Nam đến thăm Hàn Quốc
đã tăng đều đặn theo từng năm. Tính đến năm 2019, trong tổng số người
nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc (17.880.503 người), người Việt Nam
(624.640 người) chiếm 3,49%. Điều này cho thấy xu hướng đến Hàn Quốc
của người Việt Nam tăng liên tục kể từ năm 1991, sau khi đạt tỷ lệ 1,23%
vào năm 2011 và duy trì con số dưới 2% đến năm 2017 thì tỷ lệ đã tăng
lên 2,81%, tăng lên 3,32% vào năm 2018 và 3,49% vào năm 2019. Đặc
biệt, vào năm 2020, số lượng người nước ngoài đến Hàn Quốc đã giảm
mạnh do đại dịch COVID-19, tuy nhiên tỷ lệ người Việt Nam vẫn đạt
4,25% trong tổng số.
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Bảng 3-5. Loại hình lưu trú và đặc trưng của từng quốc gia
Năm/
Tổng số người
Người Việt Nam
Tỷ lệ tăng so với
Tỷ lệ (%)
(người)
Loại nhập cảnh (người)
năm trước (%)
1991
2.492.824
439
0,02
1996
2.880.332
10.563
0,37
-5,6
2001
4.275.696
11.687
0,27
-24,7
2006
5.321.593
41.791
0,79
18,8
2011
8.666.503
106.360
1,23
14,6
2016
17.418.307
299.084
1,72
50,0
2017
13.569.509
380.929
2,81
27,4
2018
15.630.522
519.448
3,32
36,4
2019
17.880.503
624.640
3,49
20,3
2020
2.659.845
112.938
4,25
-81,9
Nguồn: “Tài liệu thống kê hàng năm về Chính sách xuất nhập cảnh-người nước ngoài”,
Bộ tư pháp Hàn Quốc

b) Người Việt Nam lưu trú tại Hàn Quốc
[Bảng 3-6] tổng hợp số lượng người dân của các quốc gia ASEAN lưu
trú tại Hàn Quốc từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2021. Tính đến cuối năm
2019, số lượng người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc là 2.524.656. Trong
Bảng 3-6. Số người các nước ASEAN lưu trú tại Hàn Quốc (2014 – 9.2021)
(Đơn vị: người, theo từng nước %)

Quốc gia/
Năm

Năm
2014

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Tháng 9
năm
2021

306
52
25
(0,0%)
47.565 41.405 41.436
Campuchia 38.395 43.209 45.832 47.105 47.012 (7,3%)
Indonesia 46.945 46.538 47.606 45.328 47.366 48.854
(7,5%) 36.858 34.346
1.823
1.541
1.598
Lào
898
1.004
1.146
1.221
1.568 (0,3%)
14.970
5.217
Malaysia
7.165
7.698
9.484 12.516 12.227 (2,3%) 5.470
Myanma
15.921 19.209 22.455 24.902 28.074 29.294
(4,5%) 26.412 25.770
62.398
Philippines 53.538 54.977 56.980 58.480 60.139 (9,6%) 49.800 47.393
8.003
824
963
Singapore
5.456
5.323
6.709
5.526
6.281 (1,2%)
209.909
Thái Lan 94.314 93.348 100.860 153.259 197.764 (32,4%) 181.386 173.978
Việt Nam 129.973 136.758 149.384 169.738 196.633 224.518
(34,7%) 211.243 210.007
647.640
Tổng
392.814 408.239 440.681 518.309 597.300 (100%) 554.991 540.733
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209

175

225

234

236
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số đó, số lượng người nước ngoài đến từ 10 quốc gia ASEAN là 647.640
người, chiếm 25,7% tổng số người nước ngoài lưu trú. Số người Việt Nam
đang lưu trú tại Hàn Quốc là 224.518 người, chiếm 34,7% trong số các
quốc gia ASEAN và 8,9% trong tổng số người nước ngoài lưu trú. Năm
2014, Trung Quốc có 898.654 người (bao gồm cả người gốc Hàn) lưu
trú tại Hàn Quốc, giữ vị trí thứ nhất, thứ hai là Hoa Kỳ có 136.663 người,
Việt Nam xếp thứ ba nhưng đến năm 2019, Trung Quốc dẫn đầu với
1.101.782 người (43,6%) và tiếp theo là 224.518 người Việt Nam (8,9%),
209.909 người Thái Lan (8,3%), 156.982 người Hoa Kỳ (6,2%). (Bộ Tư
pháp 2019:38)
[Bảng 3-7] là bảng tổng hợp tỷ lệ người Việt Nam trong tổng số người
nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc từ năm 1991 đến năm 2020. Tỷ lệ tăng
so với năm trước và độ tuổi. Sau khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước
được thiết lập, ngoại trừ một số năm cụ thể (1998, 2013, 2020), thì số
người Việt Nam lưu trú tại Hàn Quốc tăng vọt từ 8 người năm 1992 lên
15.624 người năm 2000. 103.306 người năm 2010 và 224.518 người năm
2019. Con số này tương tự như số người Hàn Quốc cư trú tại Việt Nam

Bảng 3-7. Số người Việt Nam lưu trú tại Hàn Quốc (1991 - 2020)
(Đơn vị: người, tỷ lệ %)

Tổng số
Tỷ lệ
người
so
nước
Việt
với
Năm ngoài lưu Nam
tổng
trú tại (người)
số
Hàn
(%)
Quốc
1991 51.021

2

Tỷ lệ
tăng
so
với
năm 0-9
trước
(%)

0,0

-

Độ tuổi (người)

1019

2029

3039

4049

5059

Trên
60

1996 148.731

10.328

6,9

82,4

2001 229.648

16.048

7,0

2,7

2006 910.149

54.698

6,0

40,6

2011 1.395.077 116.219

8,3

12,5

2016 2.049.441 149.384

7,3

9,2 1.117 5.502 60.313 41.633 17.098 18.145 5.576

2017 2.180.498 169.738

7,8

13,6 1.561 9.593 66.561 47.946 19.180 19.022 5.875

2018 2.367.607 196.633

8,3

15,8 2.083 14.061 78.995 54.378 21.589 19.379 6.148

2019 2.524.656 224.518

8,9

14,2 2.396 16.137 92.048 61.928 24.833 20.575 6.601

2020 2.036.075 211.243 10,4

-5,9 2.158 8.089 91.565 62.465 23.268 17.811 5.887

335

2.681 79.095 23.971 6.431 3.112

594
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(ước tính khoảng 200.000 người). Độ tuổi của người Việt Nam đang lưu
trú tại Hàn Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất là 20 (20-29 tuổi), thứ hai là độ
tuổi 30 (30-39 tuổi), tiếp theo là độ tuổi 40 (40-49 tuổi), độ tuổi 50 (50-59
tuổi), độ tuổi 10 (10-19 tuổi).
Tỷ lệ về tư cách cư trú ngắn hạn như miễn thị thực (B-1), du lịch (B-2),
phóng viên ngắn hạn (C-1), thăm ngắn hạn (C-3), xin việc ngắn hạn (C-4)
cho thấy được tình hình người nước ngoài lưu trú không khai báo tại Hàn
Quốc. [Bảng 3-8] dưới đây là bảng tổng hợp số người tại các quốc gia
ASEAN nhập cảnh Hàn Quốc với tư cách lưu trú ngắn hạn từ năm 2014
đến tháng 9 năm 2021. Tính đến cuối năm 2019, Thái Lan chiếm tỷ lệ
cao nhất với 176.485 người (68,9%), tiếp theo là Việt Nam với 33.103
người (12,9%), Philippines với 15.058 người (5,9%).
Bảng 3-8. Số người ở các nước ASEAN
lưu trú ngắn hạn tại Hàn Quốc (2014 – 9.2021)
(Đơn vị: người)

Quốc tịch/
Năm

Năm
2014

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Tháng 9
năm
2021

Brunei

84

97

125

164

162

234
(0,1%)

3

3

Campuchia

548

609

581

754

1.037

1.308
(0,5%)

377

557

Indonesia

6.747

5.149

6.958

7.157

8.706

10.304
(4,0%)

2.478

2.296

Lào

457

501

581

603

762

774
(0,3%)

485

482

Malaysia

5.019

5.310

7.042

9.953

8.805

10.509
(4,1%)

1.862

1.579

Myanma

735

659

636

650

730

1.179
(0,5%)

1.165

1.157

Philippines

7.659

7.308

8.603

10.946

12.653

15.058
(5,9%)

7.415

7.361

Singapore

4.610

4.493

5.667

4.630

5.407

7.226
(2,8%)

127

198

Thái Lan

66.873

64.836

70.535 122.356 165.437

176.485
150.070 142.225
(68,9%)

Việt Nam

5.855

7.063

8.359

33.103
26.405
(12,9%)

Tổng

98.587

96.025 109.087 171.607 225.369 256.180 190.387 181.590

14.394

21.670

25.732
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[Bảng 3-9] là bảng tổng hợp số người Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc
với tư cách lưu trú ngắn hạn từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2021. Trong
các mục đích lưu trú thì thăm ngắn hạn (C-3) chiếm tỷ lệ lớn nhất, xếp
thứ hai là du lịch (B-2) và xin việc ngắn hạn (C-4) xếp thứ ba. Visa thăm
ngắn hạn là visa được cấp với thời hạn lưu trú không quá 90 ngày cho
những mục đích như du lịch, thăm thân, tham gia sự kiện, giảng dạy, thu
thập tài liệu học tập…
Bảng 3-9. Tình hình lưu trú ngắn hạn tại Hàn Quốc
của người Việt Nam (2014 – 9.2021)
(Đơn vị: người)

Năm/
Tư cách
lưu trú

Tổng

Phóng viên
ngắn hạn
(C-1)

Thăm
ngắn hạn
(C-3)

Xin việc ngắn
hạn
(C-4)

2014

5.855

91

383

2

5.377

2

2015

7.063

82

1.013

2

5.961

5

2016

8.359

77

1.046

6

7.222

8

2017

14.394

78

1.058

2

12.388

868

Miễn visa Du lịch
(B-1)
(B-2)

2018

21.670

76

909

2

20.385

298

2019

33.103

78

1.176

1

31.531

317

2020

26.405

77

885

1

25.302

140

9/2021

25.372

76

851

1

24.667

137
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Tư cách lưu trú dài hạn có nghĩa là có thể cư trú trên 90 ngày với
mục đích du học, đào tạo, đầu tư, cơ quan thường trú, kết hôn…và những
người này thuộc đối tượng quản lý lưu trú, hội nhập xã hội và tái hội
nhập trong chính sách nhập cư. Mục đích nhập cảnh Hàn Quốc để lưu
trú dài hạn của người Việt Nam có thể phân loại thành các nhóm lớn
là làm việc (công việc chuyên môn/ công việc kỹ năng đơn giản), kết
hôn (kết hôn di trú), du học…
Tư cách lưu trú dài hạn nhằm mục đích làm việc được chia thành nhân
lực chuyên gia và nhân lực chức năng đơn giản. Tư cách của nhân lực
chuyên gia bao gồm giáo sư (E-1), giáo viên ngoại ngữ (E-2), nghiên cứu
(E-3), chuyên gia kỹ thuật (E-4), chuyên gia lĩnh vực đặc biệt (E-5), hoạt
động nghệ thuật (E-6), hoạt động đặc biệt (E-7). Tư cách của nhân lực
chức năng đơn giản bao gồm lao động phổ thông (E-9), thuỷ thủ (E-10),
du lịch kết hợp lao động (H-2). [Bảng 3-10] dưới đây là bảng tổng kết
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54.492

55.418

926

Lao
động
đơn
giản

49.963

Lao
động
đơn
giản

51.149

1.186

Chuyên
gia

Năm 2015

46.643

Lao
động
đơn
giản

48.178

1.535

Chuyên
gia

Năm 2016

45.725

Lao
động
đơn
giản

47.654

1.929

Chuyên
gia

Năm 2017

45.659

Lao
động
đơn
giản

47.789

2.130

Chuyên
gia

Năm 2018

44.761

Lao
động
đơn
giản

47.272

2.511

Chuyên
gia

Năm 2019
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Tổng

Việt Nam

Quốc tịch/
NămCông việc Chuyên
gia

Năm 2014

39.720

Lao
động
đơn
giản

42.619

2.899

Chuyên
gia

Năm 2020

Bảng 3-10. Tình hình người Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc qua từng năm (2014 – 9.2021)

36.670

Lao
động
đơn
giản

40.225

3.555

Chuyên
gia

Tháng 9 năm
2021

(Đơn vị: người)
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926

1.186

1.535

1.929

2.130

2.511

2.899

3.555

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9/2021

49

42

37

38

36

35

26

23

Giáo sư
(E-1)

6

8

6

9

10

10

9

7

386

294

222

202

191

175

170

139

Nghiên cứu
(E-3)

1

1

1

1

0

0

0

0

Chuyên gia
kỹ thuật
(E-4)

0

0

0

0

0

0

0

0

Chuyên gia
lĩnh vực đặc biệt
(E-5)
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Tổng

Năm/
Tư cách

Giáo viên
ngoại ngữ
(E-2)

13

12

18

14

18

22

12

10

Hoạt động
nghệ thuật
(E-6)

Bảng 3-11. Tình hình người Việt Nam lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc: chuyên gia (2014 – 9.2021)

3.100

2.542

2.227

1.866

1.674

1.293

969

747

Hoạt động
đặc biệt
(E-7)

(đơn vị: người)

số người Việt Nam đang lưu trú tại Hàn Quốc với tư cách làm việc từ
năm 2014 đến tháng 9 năm 2021. Tính đến tháng 9 năm 2021, trong tổng
số 417.171 người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc với tư cách làm việc
thì Việt Nam có 40.225 người, chỉ đứng thứ hai sau Trung Quốc với
127.310 người. Số người Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc vào năm 2014
là 55.418 người, sau đó có xu hướng giảm dần và nhân lực chức năng
đơn giản chiếm tỷ lệ nhiều hơn so với nhân lực chuyên gia. Nhân lực
chuyên gia tuy ít nhưng liên tục tăng, trong khi đó, nhân lực chức năng
đơn giản lại giảm đi.
[Bảng 3-11] là bảng tổng hợp số người Việt Nam đang lưu trú dài hạn
tại Hàn Quốc với tư cách là chuyên gia từ năm 2014 đến tháng 9 năm
2021. Trong số này, những người lưu trú do tham gia các hoạt động đặc
biệt chiếm tỷ lệ lớn nhất, sau đó là nghiên cứu và giáo sư. Nhân lực hoạt
động đặc biệt bao gồm chuyên gia (E-7-1, quản lý và chuyên gia của 67
ngành nghề), chuẩn chuyên gia (E-7-2, nhân viên văn phòng và nhân viên
của 9 ngành dịch vụ), nhân lực chức năng cơ bản (E-7-3, nhân viên chức
năng và nhân viên liên quan thuộc 6 ngành nghề), nhân lực chức năng
lành nghề (E-7-4, nhân lực lành nghề thuộc 3 nhóm ngành nông lâm
nghiệp, sản xuất, xây dựng). Nếu xét theo quốc tịch thì tính đến tháng
9 năm 2021, Việt Nam có 3.100 người trong tổng số 20.379 nhân lực
nước ngoài thuộc lĩnh vực hoạt động đặc biệt, đứng thứ hai trong bảng
xếp hạng sau Trung Quốc với 7.565 người.
[Bảng 3-12] dưới đây là bảng tổng hợp số người Việt Nam đang lưu
trú dài hạn ở Hàn Quốc với tư cách làm việc chức năng đơn giản. Tính
Bảng 3-12. Tình hình người Việt Nam lưu trú dài hạn
tại Hàn Quốc: làm việc chức năng đơn giản (2014 – 9.2021)
(Đơn vị: người)

Năm/
Tư cách

Tổng

Việc không
chuyên
(E-9)

Thuỷ thủ
(E-10)

Du lịch kết hợp
làm việc
(H-2)

2014

54.492

49.404

5.087

1

2015

49.963

44.154

5.809

0

2016

46.643

40.415

6.226

2

2017

45.725

38.851

6.874

0

2018

45.659

37.828

7.831

0

2019

44.761

36.621

8.140

0

2020

39.720

31.406

8.314

0

9 /2021
36.670
28.068
8.602
0
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đến tháng 9 năm 2021, số người nước ngoài đang làm việc chức năng
đơn giản tại Hàn Quốc (E-9, E-10. H-2) là 370.624 người. Nếu xét theo
quốc tịch thì người Trung Quốc có số lượng đông nhất là 118.438 người,
Việt Nam đứng thứ hai với 36.670 người. Trong số những người Trung
Quốc làm việc ở Hàn Quốc thì số người gốc Hàn theo diện kết hợp du
lịch và làm việc chiếm đa số. Trường hợp Việt Nam, nhiều người đang
lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc với tư cách làm việc không chuyên, trong
đó có 28.068 người làm việc không chuyên, 8.602 người làm thuỷ thủ.
Số nguời làm việc không chuyên đã giảm từ 49.404 người năm 2014
xuống còn 28.068 người vào tháng 9 năm 2021, tuy nhiên, số người làm
thuỷ thủ thì vẫn tăng qua các năm.
Bắt đầu từ năm 2005, phụ nữ kết hôn di trú người Việt Nam tăng vọt.
Diện kết hôn với người Hàn Quốc (dưới đây gọi là người kết hôn di trú)
bao gồm chồng hoặc vợ người Hàn Quốc (F-2-1, F-5-2, F-6-1), nuôi dưỡng
con cái ( F-6-2), chồng hoặc vợ của người Hàn Quốc nhưng chấm dứt
hôn nhân (F-6-3). F-2 có nghĩa là cư trú, F-5 là cư trú vĩnh viễn, F-6
là kết hôn di trú. Tình hình người nước ngoài đang lưu trú tại Hàn Quốc
thuộc diện kết hôn di trú, phân loại theo quốc tịch và giới tính tính đến
tháng 9 năm 2021 được thể hiện trong [Bảng 3-13] dưới đây. Nếu phân
biệt rõ giữa người Trung Quốc và Trung Quốc gốc Hàn thì người kết
hôn di trú Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số với 42.386 người,
hơn cả Trung Quốc.
Bảng 3-13. Tình hình lưu trú tại Hàn Quốc
của người kết hôn di trú: theo quốc tịch, giới tính
(Tính đến 30.9.2021, đơn vị: người)
Quốc
tịch

Trung
Quốc
Việt Nhật Philippi Thái Campuc Hoa
Khác
Phân
(gốc
Nam
Bản
nes
Lan
hia
Kỳ
loại
Hàn)
59.671
168.638
42.386 14.947 12.008 6.359 4.604 4.473 24.190
(22.373)
Tổng
100,0% 35,4% 25,1% 8,9% 7,1% 3,8% 2,7% 2,7% 14,3%
31.623 13.882
Nam
3.494 1.266
515
118
529
3.158 8.661
(18,8%) (8.374)
137.015 45.789
Nữ
38.892 13.681 11493 6.241 4.075 1.315 15.529
(81,3%) (13.999)
Nguồn: “Tài liệu thống kê hàng năm về Chính sách xuất nhập cảnh-người nước ngoài”,
Bộ tư pháp Hàn Quốc
Tổng

[Bảng 13-4] tổng hợp số người kết hôn di trú của bốn quốc gia chiếm
tỷ lệ lớn trong tổng số người kết hôn di trú đang lưu trú tại Hàn Quốc
(Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines) từ những năm 2005 và
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2014, thời điểm mà phụ nữ kết hôn di trú Việt Nam tăng vọt, đến năm
2020. Số người kết hôn di trú có quốc tịch Việt Nam đã tăng khoảng
6 lần từ 7.449 người năm 2005 thành 44.058 người vào năm 2020, cũng
thời gian đó, người Trung Quốc tăng khoảng 2,6 lần, người Nhật Bản tăng
1,9 lần, Philippines tăng khoảng 3 lần, trong khi đó, số người Trung Quốc
gốc Hàn lại giảm đi. Trong tổng số người kết hôn di trú tại Hàn Quốc,
người Việt Nam đã liên tục tăng, chiếm 9,9% vào năm 2005, 27,1% năm
2017, 26,7% năm 2018 và tăng thành 26,1% vào năm 2020. Đặc biệt, tỷ
lệ này đạt kỷ lục 27,4% vào năm 2016 và sau đó thì giảm nhẹ.
Bảng 3-14. Tình hình người kết hôn di trú tại Hàn Quốc:
theo quốc tịch (2014 – 2020)
(Đơn vị: người)

Quốc gia/
2005
2014
Năm
Tổng
75.016 150.994
Người Việt
7.449 39.725
Nam
Người Trung
14.658 36.059
Quốc
Người Trung
Quốc gốc 30.602 24.604
Hàn
Người Nhật
7.731 12.603
Bản
Người
3.865 11.052
Philippines
Nguồn: “Tài liệu thống kê hàng
Bộ tư pháp Hàn Quốc

2015

2016

2017

2018

2019

2020

151.608 152.374 155.457 159.206 166.025 168.594
40.847

41.803

42.205

42.460

44.172

44.058

35.658

35.602

36.123

36.812

37.644

37.492

23.130

21.328

21.521

21.894

22.680

22.580

12.861

13.110

13.400

13.738

14.184

14.595

11.367

11.606

11.783

11.836

12.030

12.003

năm về Chính sách xuất nhập cảnh-người nước ngoài”,

[Bảng 3-15] tổng hợp tình hình người kết hôn di trú quốc tịch Việt
Nam đang lưu trú tại Hàn Quốc từ năm 2014 đến năm 2020. Qua bảng
này, có thể thấy rằng số người kết hôn thuộc diện cư trú (F-2) giảm đáng
kể, còn người cư trú vĩnh viễn (F-5) và nhập cư kết hôn (F-6) có xu hướng
tăng lên. Diện nuôi dưỡng con cái (F-6-2) và chấm dứt hôn nhân (F-6-3)
cũng tăng lên rõ rệt. Cả hai diện này đều có nghĩa là chấm dứt quan hệ
hôn nhân với người Hàn Quốc, tuy nhiên không chỉ ly hôn mà bao gồm
tất cả các trường hợp không thể duy trì được hôn nhân như tử vong hoặc
mất tích. Sau khi chấm dứt hôn nhân với chồng hoặc vợ người Hàn Quốc,
nếu người kết hôn di trú giành quyền nuôi dưỡng con cái được sinh ra trong
thời gian hôn nhân (gồm cả vợ chồng không đăng ký kết hôn) hoặc đang
có quyền thăm nuôi con thì sẽ được xếp vào diện lưu trú F-6-2, còn trong
trường hợp chồng hoặc vợ tử vong hay mất tích khiến cho không thể duy
trì quan hệ hôn nhân thì được xếp vào diện lưu trú F-6-3.
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Bảng 3-15. Tình hình lưu trú của người Việt Nam
kết hôn di trú: theo tư cách (2014-2020)
(Đơn vị: người)

Năm/
Tư cách

Tổng
cộng

Kết hôn
cư trú
(F-2-1)

Kết hôn
cư trú
vĩnh viễn
(F-5-2)

Nhập cư
kết hôn
(F-6-1)

Nuôi
dưỡng
con cái
(F-6-2)

Chấm dứt
hôn nhân
(F-6-3)

2014
2015

39.725
40.847

2.478
1.997

1.048
1.170

34.932
36.156

717
939

550
585

2016

41.803

1.649

1.288

37.083

1.173

610

2017

42.205

1.359

1.382

37.440

1.430

594

2018

42.460

1.164

1.420

37.564

1.669

643

2019

44.172

971

1.429

39.231

1.851

690

2020
44.058
898
1.379
39.090
1.958
733
Nguồn: “Tài liệu thống kê hàng năm về Chính sách xuất nhập cảnh-người nước ngoài”,
Bộ tư pháp Hàn Quốc.

Bảng 3-16. Tình hình lấy quốc tịch Hàn Quốc
của người nước ngoài (2016 – 9.2021)
(Đơn vị: người)

Năm

Loại hình

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Tháng 1~9
năm 2021

Nhập tịch

10.108

10.086

11.556

9.914

13.885

7.729

Khôi phục
quốc tịch

2.303

2.775

2.698

2.443

1.764

2.164

Nhập tịch
Trung Quốc Khôi phục
quốc tịch

5.126

4.781

4.838

4.371

7.932

3.551

113

245

144

181

120

153

Nhập tịch

3.289

3.743

4.849

3.867

4.076

3.082

Khôi phục
quốc tịch

56

57

45

39

29

12

Quốc
tịch

Tổng

Việt Nam

Nhập tịch

337

359

597

423

375

190

Philippines

Khôi phục
quốc tịch

3

7

7

11

7

16

Nhập tịch

35

29

17

14

15

14

Nhật Bản

Khôi phục
quốc tịch

31

38

53

41

54

57

Nguồn: “Tài liệu thống kê hàng năm về Chính sách xuất nhập cảnh-người nước ngoài”,
Bộ tư pháp.
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[Bảng 3-16] là bảng tổng hợp tình hình lấy quốc tịch Hàn Quốc của
người nước ngoài theo quốc tịch từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2021,
bao gồm nhập tịch và khôi phục quốc tịch.
[Bảng 3-17] tổng hợp tình hình du học sinh tại Hàn Quốc theo quốc tịch và
diện du học tính đến tháng 9 năm 2021. Trong tổng số 170.380 du học sinh tại
Hàn Quốc thì tỷ lệ du học sinh Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất (36,4%) với
62.037 người. Xếp vị trí thứ hai là Trung Quốc với 53.229 người. Du học sinh
Trung Quốc phần lớn lưu trú theo diện du học (D-2), còn du học sinh Việt Nam
thì đa phần là du học ngắn hạn (D-4-1).
Bảng 3-17. Tình hình du học sinh: theo quốc tịch (khu vực) và theo tư cách
(Tính đến 30.9.2021, đơn vị: người)

Du học tiếng Hàn Du học ngoại ngữ
ngắn hạn
ngắn hạn
(D-4-1)
(D-4-7)

Phân loại

Tổng

Du học
(D-2)

Tổng

170.380

120.508

49.866

6

Việt Nam

62.037

31.063

30.971

3

53.229

47.499

5.730

0
0

Trung Quốc

37)

Trung Quốc gốc Hàn

812

806

6

Uzebekistan

9.780

7.743

2.037

0

Mông Cổ

8.457

5.960

2.497

0

Nhật Bản
Nepal

4.229
2.780

1.966
2.597

2.263
183

0
0

Hoa Kỳ

2.314

1.958

356

0

Indonesia
Đức

1.563
1.491

1.352
1.322

211
169

0
0

Pakistan

1.454

1.409

45

0

Liên bang Nga

1.440

850

590

0

Ấn Độ

1.377

1.230

147

0

Myanma

1.354

851

503

0

Bangladesh

1.256

1.215

41

0

Pháp

1.138

890

248

0

(Đài Loan)

997

646

351

0

Kazakhstan
Malaysia

949

727

220

2

933

766

167

0

Khác
13.602
10.464
3.137
1
Nguồn: “Thống kê hàng tháng về Chính sách xuất nhập cảnh-người nước ngoài”, tháng
9 năm 2021, Bộ tư pháp Hàn Quốc.

37) Bao gồm người Trung Quốc gốc Hàn
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1.2. Giao lưu tổ chức đoàn thể
1.2.1. Cơ quan hành chính Trung ương: cơ quan chính phủ
Sau khi xúc tiến chính sách phương nam mới vào năm 2017, các cơ quan
hành chính nhà nước đã xoá bỏ thông lệ giao lưu không mang tính định kỳ trong
quá khứ, mà thay vào đó là xúc tiến và thực hiện các chương trình giao lưu đa
dạng nhằm mục đích thúc đẩy ngoại giao công chúng. [Bảng 3-18] dưới đây
tổng hợp các thành tựu xúc tiến giao lưu công chúng giữa Việt Nam và Hàn
Quốc (văn hoá, tri thức, chính sách và ngoại giao công chúng với nhân dân) từ
năm 2018 đến năm 2020. Ngoại giao công chúng giữa Việt Nam và Hàn Quốc
được tiến hành dưới nhiều hình thức đa dạng như hội thảo, diễn đàn, triển lãm,
biểu diễn. Nếu xét theo từng lĩnh vực của ngoại giao công chúng thì lĩnh vực

Bảng 3-18. Thành tựu xúc tiến ngoại giao công chúng giữa Việt Nam và
Hàn Quốc (2018-2020): cơ quan hành chính Trung ương
2018

Bộ Giáo
dục và
Đào tạo

Bộ
Ngoại
giao

-

Hoạt động của dự án
Ước mơ văn hoá toàn
cầu thuộc chính sách
ngoại giao công chúng
như video dự án hoà
bình trên bán đảo
Hàn, đối thoại ngoại
giao công chúng.

2019

2020

Chuẩn bị nền tảng để khắc
phục lỗi liên quan đến
Hàn Quốc và mở rộng nội
Xây dựng mạng lưới các dung tốt trong sách giáo
nhà nghiên cứu trong và khoa, xây dựng các viện
nghiên cứu Hàn Quốc học
ngoài nước
(Trường Đại học Ngoại
ngữ, ĐQHG Hà Nội - Việt
Nam)

Tăng thêm audio hướng dẫn
bằng tiếng Hàn ở các bảo
tàng, viện mỹ thuật lớn ở
nước ngoài, mở triển lãm
sách Đông Nam Á

Xây dựng hệ thống hợp
tác giữa các bộ ngành
trung ương và chính
quyền địa phương (tìm ra
các chính quyền điạ
phương giao lưu), tăng
cường audio hướng dẫn
bằng tiếng Hàn ở các bảo
tàng, viện mỹ thuật, khắc
phục lỗi và tăng cường kỹ
thuật liên quan đến Hàn
Quốc (hội thảo hình thức
online/ mở các khoá đào
tạo), tổ chức hội nghị bàn
tròn Việt Nam – Hàn
Quốc về tình hình bán đảo
Hàn.
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2018

Quỹ
Giao lưu
quốc tế
Hàn
Quốc
(KF)

Dự án đóng góp toàn
cầu về văn hoá nghệ
thuật như con đường
tranh tường “Ký ức
Hà Nội”, phát hành
tạp chí Koreana giới
thiệu văn hoá nghệ
thuật Hàn Quốc

2019

2020

Hội học viên về nước
KOICA, Korea Festival, tài
trợ các sự kiện văn hoá
nghệ thuật Hàn Quốc do
các cơ quan nước ngoài tổ
chức, phái cử chuyên gia để
Chương trình giảng dạy
giảng dạy về Hàn Quốc học
tiếng Hàn (Learn!
và tăng cường hiểu biết về
KOREAN with BTS”)
Hàn Quốc, tăng cường hợp
tác trong từng lĩnh vực bằng
cách mời các nhân vật chủ
chốt đến thăm Hàn Quốc,
các đoàn ngoại giao công
chúng của nhân dân.

Phát hành “Chính
sách bán đảo Hàn của
Moon Jae-in” bằng 9
Bộ
Thống ngôn ngữ, giúp nâng
nhất cao hiểu biết về chính
sách đối với
CHDCND Triều Tiên

-

-

Dự án thương hiệu
văn hoá xuất sắc của
Viện văn hoá nước
ngoài, vận hành Viện
Bộ Văn trải nghiệm văn hoá
hoá-Thể Hàn Quốc, biểu diễn
thao-Du của đoàn Taekwondo
tại nước ngoài, dự án
lịch
ODA văn hoá nghệ
thuật, tài trợ tư liệu
cho Phòng tư liệu Hàn
Quốc

Dự án thương hiệu văn hoá
xuất sắc của Viện văn hoá
nước ngoài, tổ chức đại hội
du lịch văn hoá Hàn Quốc
ở nước ngoài, dự án ODA
văn hoá nghệ thuật, tài trợ
tư liệu cho Phòng tư liệu
Hàn Quốc, phái cử giáo
viên dạy tiếng Hàn, tổ chức
hội giáo viên địa phương

Hội nghị chung về tổ chức
điện ảnh Hàn Quốc
-ASEAN, tài trợ tư liệu
cho Phòng tư liệu Hàn
Quốc, điều tra hình ảnh
quốc gia, mở lớp học ẩm
thực tại các cơ quan giáo
dục nước ngoài.

-

Khảo sát nhu cầu địa
phương, sản xuất video
hướng dẫn để chuyển giao
mô hình Ngân hàng thực
phẩm Hàn Quốc, tư vấn
quá trình xúc tiến lộ trình
TF liên quan đến thành
lập NMC (Trung tâm y tế
Trung ương)

Quảng bá nông sản Hàn
Quốc ra nước ngoài, tổ
chức cuộc thi ẩm thực Hàn
Quốc

-

Mở lớp học ẩm thực
Bộ Y tếtại các trường đại học
Phúc lợi
nước ngoài

Bộ Nông
nghiệp,
lương
thực và
nông
thôn Hàn
Quốc

-
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2018

2019

2020

Biên soạn và phát
hành Cẩm nang sinh
Bộ Phụ
hoạt tại Hàn Quốc
nữ và gia
(Welcome Book) dành
đình
cho phụ nữ kết hôn di
trú

Biên soạn và phát hành
Cẩm nang sinh hoạt tại Hàn
Quốc (Welcome Book)
dành cho phụ nữ dự định
kết hôn di trú, tổ chức hội
thảo dành cho chuyên gia
tăng cường năng lực giới,
AgenT đào tạo, bồi dưỡng
chuyên gia bình đẳng giới
Châu Á

Biên soạn và phát hành
Cẩm nang sinh hoạt tại
Hàn Quốc (Welcome
Book) dành cho phụ nữ
dự định kết hôn di trú

Cục
Pháp chế

Chú giải và biên dịch bộ
quy định pháp luật về hỗ Cung cấp nội dung của
trợ hoạt động kinh tế của dịch vụ thông tin luật sinh
người nước ngoài đang lưu sống bằng đa ngôn ngữ.
trú tại Hàn Quốc

-

Nguồn: thành tựu về Việt Nam trích trong “Kế hoạch thực hiện tổng hợp ngoại giao công
chúng năm 2019, 2020, 2021”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

ngoại giao văn hoá và ngoại giao tri thức được tập trung nhiều nhất. Hàn Quốc
thông qua các chương trình như lễ hội ẩm thực Hàn Quốc, lễ hội K-Pop để đẩy
mạnh việc quảng bá Hàn lưu, ẩm thực Hàn Quốc vào Việt Nam; và thông qua
các câu lạc bộ Taekwondo, hoạt động tình nguyện để tăng cường giao lưu văn
hoá, cũng như quảng bá Hàn Quốc và tiếng Hàn thông qua các khoá đào tạo.

1.2.2. Chính quyền địa phương: tỉnh/thành/quận/huyện
(Bảng Phụ lục 3-2) dưới đây thể hiện tình hình giao lưu giữa Việt Nam và
Hàn Quốc trên bản đồ Việt Nam, căn cứ theo thông tin trên trang chủ của Hội
đồng thống đốc tỉnh thành Hàn Quốc và tài liệu báo chí gần đây. Các chính
quyền địa phương Hàn Quốc đã tăng cường giao lưu quốc tế với chính quyền
địa phương Việt Nam, tính đến tháng 9 năm 2021, có 79 hoạt động giao lưu hữu
nghị và kết nghĩa. Trên bản đồ Việt Nam, ngoại trừ khu vực biên giới với Trung
Quốc, khu vực miền Trung thưa dân, khu vực miền núi và một số khu vực ở
Đồng bằng sông Cửu Long phía Nam, thì hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam
đều có hợp tác giao lưu với Hàn Quốc. Hầu hết các địa phương giữa hai nước
đã ký kết hợp tác trước năm 2010 đều không thể duy trì liên tục được vì đa phần
là chương trình hợp tác riêng lẻ. Gần đây, với chính sách phương Nam mới,
ngày càng nhiều chính quyền địa phương Hàn Quốc quan tâm đến giao lưu hợp
tác với chình quyền Việt Nam, vì thế các tỉnh thành như Thành phố Daejeon,
Thành phố Daegu, tỉnh Jeollabuk-do đang xúc tiến nhiều dự án hợp tác với Việt
Nam, mà trọng tâm là hợp tác về kinh tế.
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Theo tư liệu về thành quả hợp tác giao lưu của Hội đồng Thống đốc tỉnh
thành Hàn Quốc thì các lĩnh vực giao lưu hợp tác được phân loại thành: giao lưu
hành chính, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hoá nghệ thuật, giao lưu du lịch lữ
hành, giao lưu thanh thiếu niên, giao lưu thể thao, giao lưu kỹ thuật và học thuật,
giao lưu kinh tế, giao lưu tổ chức tư nhân. Từ năm 1992 đến năm 2005, giao lưu
kinh tế giữ vị trí áp đảo, nhưng từ năm 2006 trở về sau thì giao lưu văn hoá nghệ
thuật, giao lưu nhân dân, giao lưu du lịch lữ hành, giao lưu kỹ thuật và học thuật
lại tăng lên. Nếu tính theo số trường hợp giao lưu thì giao lưu hành chính là
nhiều nhất với tổng cộng 488 trường hợp, tiếp theo là giao lưu văn hoá nghệ
thuật 108 trường hợp, giao lưu kinh tế 89 trường hợp, giao lưu kỹ thuật và học
thuật 45 trường hợp, giao lưu du lịch lữ hành 26 trường hợp, giao lưu nhân dân
25 trường hợp và giao lưu tổ chức tư nhân là 19 trường hợp (xem Hình 3-2). Hai
nước cần tăng cường hơn nữa giao lưu thanh thiếu niên và giao lưu tổ chức tư
nhân, cụ thể là tập trung vào các mục đích giao lưu tiếng Hàn, văn hoá Hàn
Quốc và thương mại kinh tế, cần kết hợp giao lưu với các giá trị phổ biến của
Hàn Quốc.
Hình 3-2. Lĩnh vực giao lưu giữa chính quyền địa phương Hàn Quốc
-Việt Nam (1992-2021)
(Đơn vị: hoạt động)

Nguồn: Dữ liệu từ Hội đồng thống đốc tỉnh, thành Hàn Quốc

1.2.3. Giao lưu và tài trợ cơ quan nghiên cứu
a) Tài trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật
Giao lưu và tài trợ cơ quan nghiên cứu để bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật
thì có thể kể đến các trường hợp tiêu biểu như: dự án thành lập Trường Cao đẳng
nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang (2010 - 2014) và dự án tài trợ cho
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Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (2014 - 2019)
của KOICA, dự án tài trợ thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc (VKIST, 2014 - 2020). Mục đích của dự án thành lập Trường Cao
đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang là bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ
thuật thuộc lĩnh vực dạy nghề cần thiết cho sự phát triển kinh tế khu vực và công
nghiệp hoá của Việt Nam. Để nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế và cơ cấu
công nghiệp, Việt Nam cần phải phát triển lĩnh vực dạy nghề, thu hút các doanh
nghiệp đầu tư nước ngoài, theo đó thì nhu cầu thực tế về sinh viên nhập học và
sinh viên tốt nghiệp ở các trường nghề cũng tăng. Dự án tài trợ cho Trường Cao
đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang và Trường Cao đẳng Kỹ thuật công
nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc được thực hiện để Hàn Quốc có thể đóng góp vào
đào tạo nguồn nhân lực kỹ năng- kỹ thuật của Việt Nam, cũng như đóng góp
vào sự phát triển sản xuất và kinh tế. (Yoon Su-jea, 96-130). Mục tiêu, ảnh
hưởng, thành quả ngắn hạn, sản phẩm, yếu tố cấu thành của hai dự án này được
thể hiện trong [Bảng 3-19] dưới đây.
Bảng 3-19. Mục tiêu và thành quả của Dự án thành lập Trường Cao đẳng
Nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang và Dự án tài trợ Trường Cao đẳng
Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Dự án thành lập Trường Cao đẳng Dự án tài trợ Trường Cao đẳng Kỹ
nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn
(2010~14)
Quốc (2014~19)
Mục
tiêu

- Đóng góp cho sự phát triển kinh tế - Đào tạo nhân lực lành nghề cần
xã hội của tỉnh Bắc Giang và khu thiết cho sản xuất công nghiệp và
vực lân cận thông qua việc đào tào đóng góp cho sự phát triển kinh
nguồn nhân lực trình độ cao đẳng. tế xã hội của khu vực.

Ảnh
hưởng

- Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật
- Cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật
đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
đáp ứng nhu cầu thị trường nhân
sản xuất và có khả năng thích ứng
lực công nghiệp.
tốt với môi trường

Thành
quả
ngắn
hạn

- Đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng
nhu cầu của sản xuất công nghiệp
Việt Nam và nhân lực có năng lực - Cải thiện điều kiện giáo dục liên
quan đến kỹ thuật và xây dựng
cạnh tranh quốc tế.
- Xây dựng trường cao đẳng kỹ thuật nền tảng để vận hành trường một
có thể tự chủ bằng cách áp dụng
cách bền vững.
mô hình chung của giáo dục kỹ
thuật.

Nguồn: Yoo Su-jae, 2019, 96-130

b) Giao lưu và tài trợ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật
Dự án tài trợ thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
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(VKIST, 2014 - 2020) là dự án được lên kế hoạch để trở thành chuẩn đánh giá
kinh nghiệm của Hàn Quốc ở những năm 1960-70 và đánh giá Viện nghiên cứu
khoa học kỹ thuật Hàn Quốc (KIST), dự án này có mục tiêu nhằm chuẩn bị nền
tảng phát triển của nền kinh tế công nghiệp Việt Nam và tăng cường năng lực
nghiên cứu. KOICA, KIST, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST)
đồng tham gia vào dự án này, trong đó, KOICA và Việt Nam mỗi bên đã đầu
tư 35 triệu USD vào đó.
VKIST đóng vai trò là cơ quan đi đầu trong phát triển kinh tế bền vững,
nghiên cứu khoa học ứng dụng và kỹ thuật tiên tiến, được thành lập với mục
đích cung cấp nguồn nhân lực và thực hiện phát triển nghiên cứu tiêu chuẩn cao.
Đặc biệt, động lực tăng trưởng của Việt Nam về lâu dài chính là mục tiêu hàng
đầu khi thành lập VKIST. Do đó, mục đích của dự án này là tạo ra ngành công
nghiệp mới bằng cách đảm bảo công nghệ nguồn cho lĩnh vực tích hợp IT và
BT, môi trường và năng lượng, nano và phát tiển nguyên liệu mới, lĩnh vực
động lực tăng trưởng mới. (Kim Wang-dong 2019, 93).

2. Đánh giá các trường hợp hợp tác và xung đột
xã hội giữa Việt Nam – Hàn Quốc
Phần này sẽ đưa ra các ví dụ điển hình về hợp tác và xung đột giữa hai nước
Việt Nam – Hàn Quốc và phân tích nguyên nhân của những ví dụ này dựa trên
quan điểm của phía Việt Nam và Hàn Quốc. Để làm được điều này, chúng tôi
đã sử dụng hệ thống phân tích dữ liệu tin tức BIG KINDS để xác định được
mạng liên kết từ khoá và các mấu chốt ở mức độ khái quát. Chúng tôi cũng xác
định được diễn biến để hiểu được sự giống và khác nhau trong quan điểm giữa
phía Việt Nam và Hàn Quốc đối với những trường hợp xảy ra tương ứng với
các vấn đề nổi cộm của thời kỳ đó.

2.1. Mạng lưới liên kết từ khoá và các vấn đề nổi cộm liên
quan đến hợp tác và xung đột giữa Việt Nam và Hàn
Quốc
2.1.1. Sự thay đổi tần suất tin tức liên quan đến từ khoá
Chúng tôi đã thực hiện phân tích các từ khoá và phân tích các từ liên quan
bằng các từ khoá như [“Hàn Quốc”, “Việt Nam”, “xung đột”] và [“Hàn Quốc”,
“Việt Nam”, “hợp tác”] trên khung tạo báo cáo hình ảnh của trang web Big
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kinds. Hình ảnh dưới đây cho thấy được kết quả phân tích xu hướng của hai từ
khoá trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1990 đến ngày 30 tháng 10 năm
2021. Đặc điểm chung là cả hai từ khoá đều có xu hướng tăng dần trong thời kỳ
đó. Khi xem xét số lượng của xu hướng từ khoá thì từ khoá liên quan đến hợp
tác nhiều hơn xung đột. Xu hướng từ khoá hàng năm liên quan đến “xung đột
giữa Việt Nam và Hàn Quốc” nhiều nhất vào năm 2019 với 1.425 trường hợp,
tiếp theo là 2017 với 984 trường hợp, 2020 với 736 trường hợp. Xu hướng từ
khoá hàng năm liên quan đến “hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc” cũng nhiều
nhất vào năm 2019 với 4.439 trường hợp, các vị trí tiếp theo là năm 2018 với
3.363 trường hợp, 2017 với 3.052 trường hợp (xem Hình 3-3)
Hình 3-3. Xu hướng từ khoá
(a) “Hàn Quốc”, “Việt Nam”, “Xung đột” (b) “Hàn Quốc”, “Việt Nam”, “Hợp tác”

Nguồn: tư liệu của Big Kinds (ngày tra cứu 30.10.2021)

2.1.2. Kết quả phân tích từ liên quan đến từ khoá
[Hình 3-4] là hình ảnh của kết quả phân tích các từ liên quan đến từ khoá.
Theo kết quả phân tích từ liên quan đến “xung đột giữa Việt Nam và Hàn Quốc”
cho thấy từ “Trung Quốc” (tỷ trọng 20,11, tần suất 283) đang giữ vị trí dẫn đầu,
thứ hai là “Phòng tư vấn hạnh phúc vợ chồng gia đình đa văn hoá (tỷ trọng 4,8,
tần suất 4), thứ ba là “doanh nghiệp” (tỷ lệ 4,07, tần suất 54). Còn kết quả phân
tích từ liên quan đến “hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc” cho thấy đứng đầu
là “Hội nghị thượng đỉnh” (tỷ trọng 8,91, tần suất 60), thứ hai là “MOU” (tỷ
trọng 8,65, tần suất 55), thứ ba là “Tổng thống Moon Jae-in” (tỷ trọng 8,28, tần
suất 16).
[Hình 3-5] là hình ảnh giới hạn các từ liên quan đến từ khoá chỉ ở lĩnh vực
xã hội nhằm tìm hiểu các vấn đề cốt lõi của xung đột và hợp tác xã hội giữa hai
nước. Kết quả phân tích từ khoá liên quan đến “Xung đột giữa Việt Nam và Hàn
Quốc” thì nhiều nhất là “Kết hôn quốc tế” (tỷ trọng 12,08, tần suất 89), thứ hai
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là “Bạo lực gia đình” (tỷ trọng 11,91, tần suất 96), thứ ba là “Phụ nữ di trú” (tỷ
trọng 9,92, tần suất 243). Đối với kết quả phân tích từ khoá liên quan đến “Hợp
tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc” thì từ khoá “MOU” đứng vị trí thứ nhất (tỷ
trọng 6,77, tần suất 42), thứ hai là “Hàn Quốc” (tỷ trọng 6,22, tần suất 32), vị
trí thứ 3 là “Nguyen” (tỷ trọng 5,74, tần suất 10).
Hình 3-4. Từ liên quan đến từ khoá
(a) Xung đột giữa Việt Nam và Hàn Quốc (b) Hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nguồn: Tư liệu từ Big Kinds (ngày tra cứu 20.10.2021)

Hình 3-5. Từ liên quan đến từ khoá: lĩnh vực xã hội
(a) Xung đột giữa Việt Nam và Hàn Quốc (b) Hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nguồn: Tư liệu từ Big Kinds (ngày tra cứu 20.10.2021)
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Bảng 3-20. Từ khoá có tính liên quan và tần số cao: lĩnh vực xã hội
“Xung đột giữa Việt Nam
và Hàn Quốc”
Tỷ
Tần
Từ khoá
trọng suất
Kết hôn quốc tế
12,08 96
Bạo lực gia đình
11,91 100
Phụ nữ di trú
9,92 252
Mẹ chồng
7,62
50
Gia đình đa văn hoá
7,55
69
Cuộc sống hôn nhân
6,92
20
5,8

18

Phụ nữ kết hôn di trú
5,74
Philippines
5,71
Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp kết
4,87
hôn di trú
Trung Quốc
4,36

23
37

“Hợp tác giữa Việt Nam
và Hàn Quốc”
Tỷ Tuần
Từ khoá
trọng suất
MOU
6,77 42
Hàn Quốc
6,22 32
Nguyen
5,74 10
KOICA
5,05 27
Bộ y tế và phúc lợi
4,36 14
Nước đang phát triển
4,19 22
Bệnh viện Đại học Yangsan
4,07
0
Busan
Chương trình đào tạo
3,91 20
Hãng hàng không Asiana 3,68 23

3

Sở cảnh sát Min Gap-ryong 3,56

Bạo lực

Giao tiếp

4,24

Khoa tư vấn tâm lý và phúc lợi 4,0
Xã hội đa văn hoá
3,91
Myanma
3,53
Khu vực địa cầu
3,53
Giám đốc trung tâm
3,27
Hàn Quốc
3,2
Hoạt động tình nguyện
3,11
Phụ nữ
2,67
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa
2,67
văn hóa

Y tế
Bệnh viện cổ truyền cảnh sát
quốc gia
6
Nguyen
11
SK Telekom
19
Giám đốc điều hành
6
Giáo dục an toàn sức khỏe
7
Viện trợ phát triển
19
Trang thiết bị giáo dục
20
Thiết bị thực hành
213
University

8

46

3,43

55

17

3,43

0

3,38
3,33
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,0

30
18
25
12
6
6
6
4

2,67

3

2,64

7

2,57

2

2,53

73

2,53
2,4
2,0
1,89
1,87
1,82
1,8
1,75
1,71
1,71
1,67
1,67

9
18
7
15
6
21
0
0
43
7
10
5

20

Lễ khai giảng

Mông Cổ

2,67

17

Tình nguyện ở nước ngoài
Đào tạo ngắn hạn ở nước
ngoài
Ulsan
Âu Hoa Kỳ
Người lao động
Trẻ em

2,67

4

Bộ trưởng Bộ Môi trường
Yun Seong-gyu
Nơi tổ chức tiệc

2,67

4

Hà Nội

2,57
2,57
2,4
2,4

34
22
65
38

Chuẩn đánh giá
Biên bản ghi nhớ
Đoàn viếng thăm
Y tế từ xa
An sinh xã hội
Công nghiệp môi trường
Đại học Chosun
Đoàn phóng viên
Bộ môi trường
Thông tin hóa bệnh viện
Đa dạng sinh học
Sở bảo hiểm y tế toàn dân
Nguồn: Tư liệu từ Big Kinds (ngày tra cứu 30.10.2021)
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[Bảng 3-20] dưới đây là bảng sắp xếp các từ khoá có liên quan nhất và tần
suất cao nhất trong số các từ khoá liên quan đến lĩnh vực xã hội. Các từ khoá có
tỷ lệ và tần suất cao liên quan đến xung đột giữa hai nước đa phần là các từ khoá
về phụ nữ kết hôn di trú như “Kết hôn quốc tế”, “Bạo lực gia đình”, “Phụ nữ di
trú”, “Mẹ chồng”, “Gia đình đa văn hoá”, “Bạo lực”, “Phụ nữ”, “Giao tiếp”.
Đối với các từ khoá liên quan đến hợp tác giữa hai nước ở lĩnh vực xã hội thì
tên của các cơ quan và cá nhân đã ký kết hợp tác có tỷ lệ và tần suất cao. Nếu
phân loại các từ khóa thành các lĩnh vực khác nhau thì bao gồm lĩnh vực quan
trọng như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, môi trường và đa dạng sinh học.

2.2. Những trường hợp có kết quả tiêu cực và phân tích
nguyên nhân.
2.2.1. Những trường hợp xung đột chính
Xung đột có thể kể đến hai trường hợp sau. Một là nhận thức về gia đình đa
văn hoá và bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam kết hôn di trú,38) hai là xung đột
bắt nguồn từ việc ứng phó với tính hình CORONA-19.39)
Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu trường hợp về phụ nữ Việt Nam kết hôn di
trú. Theo tư liệu “Tình trạng lưu trú của phụ nữ kết hôn di trú” do Uỷ ban Nhân
quyền quốc gia công bố năm 2018, có đến 42,1% trong số 920 phụ nữ kết hôn
di trú nói rằng họ từng bị bạo lực gia đình.40) Không những thế, số phụ nữ và
con cái của họ trở về Việt Nam do sự tan rã gia đình Việt Nam - Hàn Quốc ngày
càng tăng.
Trường hợp thứ hai là xung đột giữa Hàn Quốc và một số người Việt Nam
do tình hình COVID-19. Trước và sau ngày 25 tháng 2 năm 2020, một số cơ
quan ngôn luận đã đưa tin về việc cách ly của người Hàn tại Việt Nam, và từ đó
nảy sinh vấn đề. Sau đó, dưới phần bình luận của các bài báo liên quan đến Việt
Nam, hàng loạt các bình luận tiêu cực về Việt Nam của người Hàn Quốc được
đăng tải, còn trên mạng xã hội (SNS), người Việt Nam đã vận động hashtag (#)
yêu cầu người Hàn Quốc xin lỗi công khai. Các bài viết của hai phía trên không

38) Nhật báo Hàn Quốc, 2019, “42% Phụ nữ kết hôn di trú từng bị bạo lực gia
đình”…dù đến trung tâm tư vấn nhưng vô cùng khó khăn”, 10.12.2019; Nhật
báo Văn hoá, 2019, “Từ vụ bạo hành vợ người Việt Nam, nhìn lại tình hình
của phụ nữ kết hôn di trú”, 12/7/2019.
39) YTN, 2020, “[Độc quyền]”Người dân Hàn Quốc cách ly tại Đà Nẵng ….”Họ
khoá cửa ngoài…”, 25/2/2020.
40) Hangoryeh, 2019, “4 trong 10 phụ nữ kết hôn di trú bị bạo lực gia đình…tại
sao bạo lực cứ lặp lại?”, 7/7/2019.
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gian trực tuyến đều thể hiện quan điểm ca ngợi dân tộc mình và phỉ báng đối
phương hơn là đối thoại hay thảo luận ôn hoà. Đương nhiên, các nguồn dư luận
tiêu cực này không phải đại diện cho ý kiến toàn dân.
Vào cuối tháng 3 năm 2020, bài báo của Yonhap News về tình hình người
nhiễm mới của Việt Nam đã thu về 1.066 bình luận (tính đến ngày 7 tháng 5).
Trong số các bình luận này, chỉ có khoảng 20 bình luận trong và ngoài nước
khuyên nên biết kiềm chế, ngừng phỉ báng và nên hiểu về tiêu chuẩn y tế của
Việt Nam. Còn lại hơn 1.000 bình luận khác thì đều có nội dung phỉ báng Việt
Nam mà không xem xét tình hình thực tế. Nếu tìm hiểu nội dung của các bình
luận, thì có thể nhận ra rằng việc này xảy ra là do các cơ quan ngôn luận đã cố
tình nhắc đi nhắc lại nội dung của bài báo khác để khơi chuyện, và phân tích
theo cách đẩy sự việc đi xa hơn. Từ khoá tiêu biểu trong các bình luận này là
“phản bội” và “Đảng Cộng sản”.
Việc người Hàn Quốc đóng khung người Việt Nam thành kẻ phản bội thật ra
là vì muốn bày tỏ sự khó chịu trước biện pháp cách ly của Việt Nam đối với
người Hàn Quốc. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ rằng doanh nghiệp Hàn Quốc
đầu tư vào Việt Nam đã giúp kinh tế Việt Nam phát triển biết bao nhiêu, vậy mà
Việt Nam lại có thể đối xử với người Hàn Quốc như thế. Ngoài ra, họ còn liên
kết với các sự việc khác như tỏ ra hối hận về du lịch Việt Nam, cho rằng Việt
Nam có lợi ích kinh tế từ việc tiêu thụ của người Hàn Quốc khi du lịch tại Việt
Nam. Nói cách khác, nghĩ về lợi ích kinh tế to lớn đó, người Hàn Quốc cho rằng
Hàn Quốc đơn phương giúp đỡ Việt Nam. Nhưng trên thực tế, đầu tư doanh
nghiệp của Hàn Quốc không phải bắt nguồn từ việc giúp đỡ Việt Nam. Đầu tư
vào Việt Nam là do chiến lược kinh doanh và lợi ích của doanh nghiệp, và vì
Việt Nam được xem là một nơi phù hợp về mặt địa lý, dân số và kinh tế xã hội.
Xét ở khía cạnh kinh tế và thương mại, Việt Nam và Hàn Quốc trong mối quan
hệ tương hỗ nhau (Beak Yong-hun 2020).
Một vấn đề khác mà người Hàn Quốc hiểu lầm về Việt Nam là vấn đề nhận
thức về Đảng Cộng sản. Việt Nam là quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa do
Đảng Cộng sản lãnh đạo. Người Hàn Quốc thường hiểu rằng Đảng Cộng sản là
theo cấu trúc khép kín và thẳng đứng. Bởi họ vốn quen với hệ thống Đảng Cộng
sản của CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên và Việt Nam hoàn toàn
khác nhau. Tiêu biểu là Triều Tiên được kiểm soát bởi những người có quyền
lực tuyệt đối, còn Việt Nam thì quyền lực được phân chia cho 4 lãnh đạo tối cao
(Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội), chính quyền
địa phương, bộ ngành và các cơ quan có quyền quyết định riêng, Việt Nam chọn
ra uỷ viên quốc hội và người đứng đầu chính quyền địa phương bằng bầu cử
trực tiếp (Lee Han-woo 2020).
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2.2.2. Phân tích nguyên nhân các trường hợp xung đột
Theo cuộc khảo sát nhận thức của người Việt Nam về người Hàn Quốc tiến
hành năm 2017, có 6 trong 10 người Việt Nam cảm thấy đồng cảm với văn hoá
Hàn Quốc và rất quan tâm đến văn hoá đại chúng Hàn Quốc với Hàn lưu là yếu
tố tượng trưng. Đồng thời, khi hỏi người Hàn Quốc hiểu thế nào về (người) Việt
Nam thì đa số trả lời “Giống với người Hàn Quốc”. Sự tương đồng về lịch sử
văn hoá như thứ bậc Nho giáo, sùng bái tổ tiên, hiếu thảo với cha mẹ và tôn kính
người lớn tuổi, văn hoá của tình (情), thói quen ăn uống với thực phẩm chính
là gạo, sử dụng đũa, nhiệt huyết giáo dục, từng là thuộc địa và đất nước bị chia
cắt thành hai miền Nam-Bắc,… đã tác động tích cực đến quan hệ giữa hai nước.
Tuy nhiên, hai trường hợp nêu trên, trường hợp xung đột trong gia đình đa
văn hoá và phụ nữ kết hôn di trú, xung đột sau vấn đề CORONA-19 đã cho thấy
được sự nguy hiểm trong vấn đề nhận thức như vậy. Có nghĩa là, xung đột xuất
hiện trong bối cảnh hai bên không hiểu nhau. Hai bên chỉ chăm chú vào sự
tương đồng về mặt văn hóa và xã hội mà quên đi nhiều nguy cơ tiềm ẩn bởi sự
thiếu hiểu biết lẫn nhau. Nếu sự thiếu hiểu biết này liên quan đến những sự kiện
mang tính tiêu cực thì sức lan toả có thể sẽ lớn hơn nữa.
Tình trạng bạo lực xảy ra với phụ nữ kết hôn di trú bắt nguồn từ sự hiểu lầm
về người Việt Nam của Hàn Quốc. Miền Bắc và miền Nam Việt Nam có những
đặc điểm khác nhau về mặt lịch sử, văn hóa và kinh tế xã hội. Hiểu lầm liên quan
đến phụ nữ kết hôn di trú người Việt Nam là do có sự khác biệt rõ về đặc điểm
của phụ nữ Việt Nam trong lời giới thiệu của công ty môi giới hôn nhân và lời
nói khi phỏng vấn của họ.
Các công ty môi giới hôn nhân thường giới thiệu phụ nữ Việt Nam như sau: “Phụ
nữ Việt Nam tôn kính người lớn do ảnh hưởng của văn hoá Nho giáo, dễ thích nghi
với đại gia đình, không gặp trở ngại với gia đình chồng”. “Giống hình mẫu người
phụ nữ Hàn Quốc, hy sinh cho con cái vì tình mẫu tử mạnh mẽ”. “Vì đã trải qua
chiến tranh nên hiểu rõ tầm quan trọng của gia đình và phục tùng chồng.”
Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của những phụ nữ kết hôn di trú Việt Nam thì
hoàn toàn ngược lại. “Phụ nữ Việt Nam độc lập và có tinh thần trách nhiệm
cao”, “Việc phụ nữ Việt Nam ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ chồng là chuyện trái
ngược.” (The Fact 2019). Theo bài báo Hankyoreh (2018a), lý do tan vỡ gia
đình (có thể chọn nhiều câu trả lời) lần lượt là 29% khác biệt về tính cách,
24,4% mâu thuẫn với nhà chồng, 22,2% không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng,
21,9% bạo lực gia đình, 14,7% chồng bệnh/mất và 12,6% nhớ nhà. Trong số
các lý do, mâu thuẫn với nhà chồng và không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng
chiếm tỷ trọng cao, vì lý do này mà xảy ra xung đột, và từ đó có khả năng dẫn
đến bạo lực gia đình. Nếu so sánh nội dung trả lời phỏng vấn thực tế của phụ nữ
Việt Nam và lời giới thiệu của các công ty môi giới hôn nhân thì tỷ lệ tan vỡ hôn
nhân như trên là điều dễ hiểu.
Văn hoá của miền Nam Việt Nam khác với văn hoá miền Bắc mà người Hàn
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Quốc thường biết đến. Lịch sử Việt Nam bắt đầu từ phía Bắc rồi tiến dần về phía
Nam để có được lãnh thổ như ngày nay. Miền Bắc Việt Nam có vị trí địa lý gần
với Trung Quốc nên du nhập văn hoá Nho giáo mạnh mẽ hơn, trong khi đó,
miền Nam đã tiếp nhận nhiều nền văn hoá khác nhau trong quá trình Nam tiến,
đặc biệt, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có đặc trưng văn hoá pha
trộn giữa văn hoá phía Bắc và văn hoá Campuchia. Nói cách khác, Việt Nam
không chỉ có đặc trưng văn hoá Nho giáo mà đồng thời còn có những đặc trưng
của văn hoá phương Nam. Do đó, nếu nói rằng phụ nữ kết hôn di trú có nhiều
nét văn hoá tương đồng với Hàn Quốc thì cũng thoả đáng, nhưng họ cũng có
những điểm khác biệt.
Không có tài liệu liên quan đến bối cảnh xuất thân, như quê hương của phụ
nữ kết hôn di trú Việt Nam nên không thể đưa ra dẫn chứng cụ thể, nhưng những
người phụ nữ kết hôn di trú giai doạn đầu đa phần có xuất thân miền Nam Việt
Nam. Đặc biệt có nhiều người đến từ huyện Ô Môn và huyện Thốt Nốt, thành
phố Cần Thơ thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long. Đối với phụ nữ đến từ các tỉnh
thành phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An thì tỷ lệ
người kết hôn di trú đến Hàn Quốc tăng từ trước và sau năm 2015, nhưng ước
tính thì có nhiều phụ nữ ở miền Nam đến Hàn Quốc hơn.
Từ nội dung trên, chúng ta thấy rằng Việt Nam và Hàn Quốc phải hiểu và tôn
trọng sự khác biệt về mặt xã hội bên trong sự tương đồng và tạo nên sự gần gũi
lẫn nhau. Người Hàn Quốc dành nhiều tình cảm cho Việt Nam, vì thế khi tình
cảm này không được đáp lại từ phía Việt Nam, họ sẽ quay sang chỉ trích. Ngoài
ra, người Hàn Quốc luôn nghĩ rằng Việt Nam và Hàn Quốc “sẽ giống nhau thôi”
nên không quá nỗ lực để hiểu sâu hơn. Để Việt Nam và Hàn Quốc có được mối
quan hệ bền vững, hai bên cần phải công nhận và đồng cảm với những khác biệt
nhỏ tìm thấy ở hai bên.
[Bảng 3-21] là bảng tổng hợp lại những nét tương đồng của Việt Nam và Hàn
Quốc, khác biệt giữa đời sống xã hội khác nhau, hay nói cách khác là khoảng
cách trong hiểu biết. Cả Việt Nam và Hàn Quốc đều trải qua thời kỳ thuộc địa
và chiến tranh nên nhân dân hai nước có lòng tự tôn dân tộc rất lớn, nhưng người
dân Việt Nam càng tự hào dân tộc hơn vì họ đã đánh bại các cường quốc. “Tình”
của Hàn Quốc và “tình cảm” của Việt Nam đều là khởi nguồn của cảm xúc quan
trọng trong quan hệ xã hội, tuy nhiên, mức độ và phạm vi của các cảm xúc đó
lại có sự khác biệt nhất định. Tết âm lịch là ngày lễ lớn nhất của cả Việt Nam
và Hàn Quốc nhưng phong tục ngày tết và cảnh trang trí nhà cửa, đường phố
bằng hoa đỏ, hoa vàng thì có phần khác với Hàn Quốc.
Người Việt Nam thay vì chỉ cảm thấy Hàn Quốc rất gần gũi nên chỉ lan rộng
hình ảnh Hàn Quốc đến Việt Nam thì nên nỗ lực và có thái độ bao dung hơn để
người Hàn Quốc có thể hiểu Việt Nam một cách tích cực hơn. Do đó, bên cạnh
sự tương đồng, cần quan tâm hơn đến sự khác biệt nhỏ giữa Việt Nam và Hàn
Quốc. Chỉ chăm chú vào sự tương đồng giữa hai nước và xem Việt Nam là quốc
gia đồng nhất về mặt văn hoá có thể gây trở ngại cho mối quan hệ Hàn Quốc
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-Việt Nam, vốn có nhu cầu hợp tác định hướng tương lai. Đây là điều nhất định
phải cân nhắc tại thời điểm kỷ niệm quan hệ Hàn Quốc –Việt Nam.
Bảng 3-21. Khoảng cách trong hiểu biết giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Sự tương đồng và khác biệt giữa
Việt Nam và Hàn Quốc

Đời sống xã hội khác nhau
Hàn Quốc

Việt Nam

Ảnh hưởng của Trung Quốc, - Quang cảnh, hình ảnh của tết âm lịch
vùng văn hoá chữ Hán và Nho - Có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam Việt
Nam
giáo
Xâm lược và chiến tranh của chủ - Sự hiểu biết và cảm xúc về độc lập, quê hương thuộc
địa khác nhau
nghĩa đế quốc
(Pháp, Hoa Kỳ, Trung Quốc) - Việt Nam là nước chiến thắng
- Nhận thức khác nhau về xã hội chủ nghĩa
Phân chia thành hai miền Nam
- Hàn Quốc đất nước chia cắt, Việt Nam thống nhất
Bắc
đất nước
- Ở Việt Nam, tính tự trị và tính cộng đồng của làng
Nông nghiệp, thức ăn chính từ xã rất mạnh mẽ
- Tự hào về món ăn làm từ gạo và nhấn mạnh giá
gạo, văn hoá dùng đũa
trị của món ăn quốc dân
Lễ phép với ba mẹ và tổ tiên, - Tương tự nhưng ở Việt Nam hình thức, trung hiếu,
giáo viên và người lớn
nghi lễ được xem trọng hơn so với hoạt động

Nhiệt huyết giáo dục cao

- Tương tự nhưng khi xét đến khát vọng phát triển của
những nước đang phát triển ở thời điểm hiện tại thì
Việt Nam mạnh hơn, tỷ lệ người biết chữ của Việt
Nam cao (95,4%, Hàn Quốc vào thập niên 1970 là
87,6%, thập niên 80 là 93%)

Văn hoá trọng tình, phong tục - Xem trọng cảm tính hơn lý tính, xem trọng văn hoá
xem trọng lễ tang, lễ cưới
tưởng nhớ, xem trọng tinh thần tương thân tương ái
Nguồn: Wang Hye-sook (2011), Baek Yong-hun (2016)

2.3. Các trường hợp có kết quả tích cực và phân tích nguyên
nhân
Trường hợp tiêu biểu của hợp tác tích cực giữa Việt Nam và Hàn Quốc là việc
bổ nhiệm và thành tựu của Huấn luyện viên Park Hang-seo với đội tuyển bóng
đá Việt Nam. Nhân vật có thể đưa ra cách giải quyết các trường hợp xung đột
kể trên chính là Huấn luyện viên Park Hang-seo và thành quả của bóng đá Việt
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Nam có thể trở thành trường hợp điển hình để học hỏi và suy ngẫm. Huấn luyện
viên Park Hang-seo trở thành huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá quốc gia
Việt Nam từ tháng 10 năm 2017, ông đã tạo được nhiều thành tựu nổi bật và lập
kỷ lục lịch sử.
Điều đáng lưu ý ở đây là Huấn luyện viên Park Hang-seo, người đứng sau
thành tựu của bóng đá Việt Nam, luôn có thái độ rất tốt với cầu thủ và người dân
Việt Nam. Dù không biết tiếng Việt, nhưng ông đã tích cực giao tiếp bằng cử
chỉ thay vì quy tắc, thể hiện khả năng lãnh đạo ấm áp của mình. Ông còn nhấn
mạnh tinh thần Việt Nam mỗi khi giành chiến thắng, cho thấy được thái độ thấu
hiểu và tôn trọng lịch sử chiến tranh và chiến thắng của Việt Nam.
Vì thái độ đối xử của huấn luyện viên Park Hang-seo với các cầu thủ và người
dân Việt Nam mà Việt Nam đã tôn vinh ông là “Papa Leadership”(tài lãnh đạo
của người cha). Đánh giá này đã góp phần lớn vào việc giảm bớt nhận thức tiêu
cực của người Việt Nam về người Hàn Quốc. Ngoài ra, việc Huấn luyện viên
Park Hang-seo thể hiện hình ảnh cố gắng hiểu xã hội và văn hoá Việt Nam, cũng
như luôn đề cao tinh thần Việt Nam cũng có thể được xem là một thành quả lớn
trong việc đánh thức lòng tự tôn và năng lực tiềm ẩn của người Việt Nam.

2.4. Sự giao thoa giữa tích cực và tiêu cực
Trước khi mở rộng giao lưu xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cần
có sự sắp xếp những nguyên tắc rõ ràng về lịch sử quá khứ giữa hai nước.
Vì nếu nói rằng Hàn Quốc đã có các hoạt động gây ra mâu thuẫn về
việc tham gia cuộc chiến tranh Việt nam, có thể gây ra sự nghi ngờ về
tính chân thành của Hàn Quốc. Bởi vì chỉ khi hành động cụ thể lặp đi
lặp lại theo nguyên tắc rõ ràng thì mối quan hệ có thể tin tưởng lẫn nhau
mới được hình thành. Nếu không thiết lập nguyên tắc rõ ràng về quá khứ
trong xã hội hiện đại khi mà các bài báo ở Hàn Quốc được chia sẻ ở
Việt Nam ngay lập tức, và ngươc lại các bài báo ở Việt Nam cũng được
chia sẻ ở Hàn Quốc ngay lập tức, nó sẽ lặp đi lặp lại và cản trở mối
quan hệ giữa hai nước. Một ví dụ điển hình là việc đánh giá về chiến
tranh Việt Nam giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Tổng thống Moon Jae-in trong thông điệp chúc mừng “Lễ hội Văn hóa
thế giới TP. Hồ Chí Minh-Gyeongju 2017” được tổ chức tại Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 11/11/2017 đã nói rằng “Hàn Quốc
mang trái tim nặng trĩu (heavy heart) ở Việt Nam” (Nhật báo Hàn Quốc,
15/11/2017). Tại hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch nước Việt Nam Trần
Đại Quang ngày 23/3/2018, ông nói rằng “Tôi lấy làm tiếc về những sự
kiện không hay trong lịch sử giữa hai nước vẫn còn hiện hữu trong tâm
trí của người dân” (Báo Hankyoreh 2018b). Đó là lời xin lỗi thứ ba sau
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Tổng thống Kim Dae-jung và Tổng thống Roh Moo-hyun.
Mặt khác, nhân ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ năm 2017 (ngày 6
tháng 6), Tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc đã bày tỏ sự kính trọng
đối với những người lính Hàn Quốc tham gia chiến tranh Việt Nam thông
qua bài phát biểu tưởng niệm. Việt Nam ngay lập tức phản ứng về điều
này. Vào ngày 9/6, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản ứng với
chính phủ Hàn Quốc thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
Ngày 12/6, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trên trang chủ của mình:
“Chúng tôi đề nghị Chính phủ Hàn Quốc không có các hành động và
phát ngôn gây tổn thương tới tình cảm của nhân dân Việt Nam, ảnh hưởng
tiêu cực tới quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước”s (Yonhap News,
13/06/2017)
Tờ báo hàng ngày có ảnh hưởng của thành phố Hồ Chí Minh là báo
Tuổi Trẻ đã có loạt bài phóng sự về vụ thảm sát của quân đội Hàn Quốc
7 kỳ từ ngày 11/9/2016 đến ngày 17/9/2016. Kỳ 1-5 đề cập đến lời làm
chứng của những người sống sót sau thảm sát, kỳ 6 kể về câu chuyện
của ông Nguyễn Tấn Lân, người sống sót sau vụ thảm sát lần đầu tiên
đến thăm Hàn Quốc, kỳ 7 đưa ra quan điểm về tượng đồng và bia tưởng
niệm tham chiến chiến tranh Việt Nam được xây dựng ở khắp mọi nơi
tại Hàn Quốc kể từ năm 2000 (Báo Hankyoreh, 06/03/2017)
Các hoạt động đa dạng đã được tiến hành ở cấp độ dân sự liên quan
đến chiến tranh Việt Nam và quân đội Hàn Quốc. Tác giả Yoon Chung-ro
(2018, 168) giải thích rằng phong trào “Xin lỗi Việt Nam”, hoạt động
từ năm 1999, đã thay đổi với việc thành lập Ủy ban Xúc tiến Quỹ Hòa
bình Việt Nam - Hàn Quốc vào tháng 9, cùng năm với chuyến thăm Hàn
Quốc của các nạn nhân sống sót vào tháng 4/2015, và việc thành lập Quỹ
Hòa bình Hàn - Việt vào tháng 2/2017. Các nhân vật chính dẫn dắt phong
trào “Xin lỗi Việt Nam (Go Kyung-tae, Goo Soo-jung, Song Pil-kyung,
Jung Sang-ho)..., đã đưa ra các cuộc thảo luận công khai về các vấn đề
Việt Nam tập trung vào các phương tiện truyền thông, người Việt Nam
và các tổ chức y tế hoặc dân sự. Họ có kinh nghiệm vận động trong hơn
20 năm, hiểu biết về hiện trường Việt Nam và có mạng lưới quan hệ rộng.
Hankyoreh 21 đã tổ chức chiến dịch giúp đỡ các gia đình người Việt
Nam bị quân đội Hàn Quốc gây thiệt hại từ tháng 10/1999. Tháng 1/2003,
xây dựng Công viên hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Phú Yên.
Nơi này chính là trận địa của sư đoàn Rồng Xanh, sư đoàn Mãnh Hổ
và sư đoàn Bạch mã được điều động đến Việt Nam. Từ năm 2001, chính
phủ đã xây dựng các bệnh viện và trường tiểu học thông qua Cơ quan
Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Còn có nhiều doanh nghiệp và tổ
chức phi lợi nhuận đang tiến hành các hoạt động xã hội như dự án cải
thiện môi trường vui chơi của các trường tiểu học khu vực miền trung
liên quan đến chiến tranh Việt Nam (Yuk Soo-hyun, 2021).
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Ngoài ra, các cơ quan liên quan như Tổ chức Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc
(KOICA), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Trung tâm hành
động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã thực hiện “Dự án tăng cường
năng lực ứng phó tích hợp mìn và đạn không nổ” tại tỉnh Quảng Bình, miền
trung Việt Nam từ tháng 3/2018 đến 2020. Theo thỏa thuận giữa hai nhà lãnh
đạo vào năm 2014, rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ khỏi 8.000 ha đất của tỉnh
Quảng Bình và Bình Định, hỗ trợ phục hồi chức năng và tự lập cho 1.000 nạn
nhân, thiết lập hệ thống quản lý thông tin và giáo dục (Yonhap News 2018)

3. Tiểu kết: Tìm kiếm phương hướng phát triển
và phương án hợp tác
Các chỉ số về giao lưu con người trên đây cho thấy rõ tính xác đáng
và tầm quan trọng của chế độ về mặt chất lượng trong hợp tác song phương.
Số lượng người Hàn Quốc đến thăm Việt Nam đang tăng lên hàng năm,
và người Hàn Quốc từ mọi tầng lớp khác nhau đang đến thăm Việt Nam
với mục đích du lịch cũng như thăm thân và công tác. Ước tính có hơn
200.000 người Hàn Quốc lưu trú tại Việt Nam. Phần lớn số người Hàn
Quốc lưu trú Việt Nam là nhà đầu tư.
Gần đây, người Việt Nam ở các gia đình Việt – Hàn cũng ngày càng
nhiều. Hiện có khoảng 210.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn
Quốc, trong đó khoảng 40.000 người lao động, khoảng 42.000 người nhập
cư theo diện kết hôn và khoảng 62.000 người là du học sinh. Khi số lượng
người Việt Nam kết hôn nhập cư vào Hàn Quốc ngày càng tăng, hai nước
đã trở thành quốc gia “thông gia”, và giờ đây khi con cái của họ được
sinh ra và lớn lên đã trở thành quốc gia “một gia đình”.
Quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, là đối tác quan trọng trong Chính
sách hướng Nam mới, chắc chắn sẽ được tiến thêm một bước nữa trên
nền tảng của sự tương đồng về văn hóa xã hội, sự bổ sung lẫn nhau của
cấu trúc kinh tế hai nước và tính đặc biệt của Việt Nam vì hòa bình trên
bán đảo Triều Tiên. Mặc dù hợp tác trong lĩnh vực xã hội giữa hai nước
đã đạt được những kết quả quan trọng trong hơn 30 năm qua, nhưng vẫn
chưa đạt được sự phát triển cân bằng so với hợp tác kinh tế như đầu
tư và thương mại. Do tầm quan trọng của lĩnh vực kinh tế, nhu cầu hợp
tác trong các vấn đề xã hội và văn hóa đã bị coi nhẹ ở một số khía cạnh,
và do quá chú trọng vào những điểm tương đồng về văn hóa và xã hội
nên vẫn còn khía cạnh thiếu sự quan tâm và hiểu biết nhau kỹ lưỡng hơn.
Như đã xem xét các ví dụ tiêu cực và các từ khóa chính ở phần trước
như phụ nữ nhập cư để kết hôn đến từ Việt Nam bị phân biệt đối xử,
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người lao động nhập cư giãi bày khó khăn về văn hóa “Nhanh, nhanh”
của quản lý người Hàn Quốc và mối quan hệ phục tùng cấp trên cấp dưới,
nỗi đau của con cái gia đình đa văn hóa khi bị những đứa trẻ khác bắt
nạt... Dưới góc nhìn của người Hàn Quốc, tất cả đều đồng nhất người
Việt Nam với người Hàn Quốc và buộc họ phải theo người Hàn Quốc.
Nếu người Hàn Quốc hiểu được hoàn cảnh của người Việt Nam sinh sống
tại Hàn Quốc và tạo ra một môi trường xã hội khoan dung, độ lượng
thì hy vọng sẽ mở rộng giao lưu xã hội giữa hai nước hơn nữa.
Khi mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm, cần có mức
độ hợp tác cao hơn để chuẩn bị cho 30 năm tới. Đầu tiên, cần có sự
hợp tác thực tế và cụ thể về việc nâng cao chất lượng cuộc sống của
người dân hai nước như y tế và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Cần quan
tâm sâu sát đến các vấn đề xã hội như di cư kết hôn và di cư lao động,
cũng như hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho người Việt Nam sinh sống tại
Hàn Quốc, cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ tầng lớp bị thiệt thòi.
Và phải quan tâm đến các lĩnh vực như y tế, môi trường, hỗ trợ tư pháp
thì mới có thể góp phần nâng cao hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến
lược hiện tại trên quan điểm bền vững.
Để làm được điều này, các tổ chức hiện có như Trung tâm Hàn Quốc
- ASEAN, Trung tâm văn hóa ASEAN và Trung tâm văn hóa quốc gia
châu Á phải kích hoạt nhiều hơn so với trước đây các chương trình dành
cho gia đình đa văn hóa, người lao động và du học sinh, là đối tượng
chính trong hợp tác xã hội Việt Nam – Hàn Quốc. Mặc dù khía cạnh công
bằng giữa 10 nước ASEAN cũng là một yếu tố cần xem xét, nhưng hiện
tại trong số những người đang lưu trú tại Hàn Quốc xuất thân từ quốc
tịch ASEAN thì người Việt Nam chiếm tỷ lệ cao ở cả phụ nữ nhập cư
kết hôn, người lao động và du học sinh
Đặc biệt, cần khuyến khích và hỗ trợ hệ thống hợp tác giữa người Hàn
Quốc và người Việt Nam, thúc đẩy các chương trình và hoạt động liên
quan. Du học sinh Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc chiếm tỷ lệ cao
hơn so du học sinh của các quốc gia khác nhưng tương đối ít các lợi
ích hỗ trợ ví dụ như học bổng. Nếu tăng sự hỗ trợ và lợi ích cho họ,
họ sẽ đóng góp tích cực vào sự hợp tác với Hàn Quốc sau khi trở về
nước. Có thể mong đợi hiệu quả tương tự đối với người lao động nhập
cư Việt Nam. Nếu có thể tiếp thu thêm nhiều kỹ thuật tại Hàn Quốc và
xin vào làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam
thì sau khi trở về Việt Nam, họ có thể là lực lượng trụ cột trong hợp
tác công nghiệp với Hàn Quốc
Phải cải thiện nhận thức của người Hàn Quốc về các gia đình đa văn
hóa, loại bỏ sự phân biệt đối xử và bạo hành đối với phụ nữ kết hôn.
Tuy nhiên, do số lượng phụ nữ và trẻ em trở về nước vì các vấn đề như
ly hôn và ly thân ngày càng tăng, nên việc hỗ trợ thể chế cho họ cũng
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rất cấp thiết. Mặt khác, trong khi thừa nhận sự tồn tại tiềm tàng của các
cuộc xung đột như Chiến tranh Việt Nam, cần phải xem xét phương án
có thể chữa lành cho nhau từ góc độ lâu dài.
Hơn hết, tỷ lệ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người
Hàn Quốc tại Việt Nam ngày càng tăng. Trong nội bộ người dân Hàn Quốc
cũng có những mâu thuẫn, bất hòa, đối kháng giữa liên tục xảy ra và được giải
quyết; hoặc đôi khi những mâu thuẫn, bất hòa, đối kháng cũng xảy ra giữa
người Việt Nam và người Hàn Quốc. Nói cách khác, để hai nước thực hiện hợp
tác bền vững, cần thiết lập giải pháp và các kênh ngoại giao có thể giải quyết các
xung đột xã hội tiềm ẩn.
Do số lượng người Việt Nam có thể nói tiếng Hàn tăng lên nhanh chóng ở cả
Việt Nam và Hàn Quốc, các vấn đề liên quan đến Việt Nam xảy ra ở Hàn Quốc
được lan truyền sang Việt Nam theo thời gian thực hoặc được (tái) dựng lại và
mở rộng thành một vấn đề khác. Do sự phát triển của Internet và sự gia tăng giao
tiếp trực tuyến, tin tức được sản xuất bởi các cơ quan ngôn luận đang được phát
lại thông qua Blog và YouTube. Theo đó, khi cung cấp thông tin và tin tức liên
quan đến Việt Nam, các cơ quan ngôn luận Hàn Quốc phải thể hiện trách nhiệm
kiểm tra kỹ lưỡng các biểu hiện tinh tế và sự thật chính xác hơn là sử dụng các
từ ngữ kích động. Nếu xem xét vai trò quan trọng của ngôn luận, cần phải thúc
đẩy các biện pháp để nâng cao hiểu biết về bối cảnh địa phương bằng cách
chuẩn bị các phóng viên đặc phái tại Việt Nam hoặc chế độ tu nghiệp. Hơn nữa,
cũng cần xây dựng kênh cung cấp thông tin dựa trên mối quan hệ thực tế nhanh
chóng và chính xác liên quan đến vấn đề hai nước.
Sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, ngành
đào tạo Hàn Quốc học đã xuất hiện ở Việt Nam. Tính đến năm 2021,
số lượng cơ quan đào tạo tiếng Hàn và đào tạo liên quan đến Hàn Quốc
tại Việt Nam là 35 cơ sở. Thực tế là đào tạo chuyên ngành tiếng Việt
và Việt Nam học ở Hàn Quốc quá thiếu so với tốc độ quan tâm ngày
càng nhiều đến đào tạo tiếng Hàn ở Việt Nam. Hiệp hội Đại học Ngoại
ngữ Busan, Đại học Dankook, Đại học Chungwoon đang tiến hành dự án
ngoại ngữ đặc biệt của Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia thuộc Bộ Giáo
dục, mặc dù đang thực hiện nhiều hoạt động đa dạng với đối tượng là
các cơ quan giáo dục và cá nhân nhưng do nhu cầu xã hội về tiếng Việt
cao hơn so với các ngôn ngữ đặc biệt khác, và khi xét đến số lượng gia
đình đa văn hóa và người nhập cư đến từ Việt Nam đang lưu trú tại Hàn
Quốc thì việc hỗ trợ đối với tiếng Việt và Việt Nam học cần phải tăng
thêm nữa. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hỗ trợ nghiên cứu và tăng cường hiểu
biết sâu sắc hơn về xã hội Việt Nam, tăng cường hỗ trợ sản xuất các
nội dung liên quan đến văn hóa và xã hội. Quá trình này cũng có thể
tạo ra hiệu quả sức mạnh tổng hợp nếu khuyến khích và hỗ trợ hợp tác
giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam. Các chuyên ngành liên quan
đến Hàn Quốc ở Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng, trong khi các
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chuyên ngành liên quan đến Việt Nam ở Hàn Quốc lại ở mức thấp. Có
thể thấy cần tăng cường hỗ trợ cho điều này nhưng môi trường đại học
đang gặp khó khăn do dân số trong độ tuổi đi học giảm. Nếu khó hỗ
trợ trực tiếp, cần đưa ra phương án hỗ trợ thiết lập mô hình chia sẻ đổi
mới sáng tạo giữa các trường đại học. Đặc biệt, sau khi thử nghiệm trước
với mô hình Việt Nam học có nhu cầu tương đối cao, có thể xem xét
cách tiếp cận từng bước mở rộng sang các ngôn ngữ và địa phương học
Đông Nam Á khác dựa trên thành quả đó.
Sự hợp tác trong các ngành công nghiệp tương lai như chăm sóc sức
khỏe, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, các lĩnh vực chịu ảnh hưởng
trực tiếp của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các công ty khởi nghiệp
cũng rất quan trọng. Như đã trình bày ở trên, cần phải xúc tiến chính
sách phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp của Việt Nam. Cùng
với tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc, việc thiết lập phương hướng hợp
tác trao đổi giữa Việt Nam và Hàn Quốc kết hợp với giá trị phổ biến
trên toàn thế giới như môi trường và biến đổi khí hậu cũng rất quan trọng.
Hình 3-6. Xu thế thay đổi dân số ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
(2019 – 2034)
Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Nguồn: Tư liệu BIG KINDS (ngày tra cứu 20.10.2021).

Nhìn vào cơ cấu dân số của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai
thành phố đông dân nhất Việt Nam, tính đến năm 2019, nhóm dân số
từ 0-39 tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất, nhưng đến năm 2034, dân số này
dần tăng trưởng và nhóm dân số 40-79 tuổi chiếm tỷ trọng lớn. Phải xúc
tiến các hoạt động trao đổi dành cho các thế hệ chiếm sự phân bố dân
số chính ở Việt Nam này, chẳng hạn như thế hệ tiêu dùng và thế hệ hoạt
động kinh tế chính thì mới duy trì được giao lưu bền vững giữa hai nước.
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Họ là thế hệ tiếp theo của thế hệ lớn lên và trực tiếp trải nghiệm văn
hóa Hàn lưu, tức là thế hệ sinh sau những năm 2000. Họ có sự ngưỡng
mộ đối với văn hóa Hàn Quốc không bằng thế hệ 80 hoặc 90. và khi
tiếp xúc với kinh nghiệm toàn cầu hóa, họ yêu thích không chỉ văn hoá
Hàn Quốc mà còn cả các nền văn hóa Hoa Kỳ và châu Âu. Nếu không
hiểu được cảm xúc của thế hệ này và đắm chìm trong mối quan hệ hiện
tại, thì khi họ trở thành tác nhân chính của hoạt động kinh tế trong tương
lai, không rõ liệu hợp tác với Hàn Quốc có khả năng được như hiện tại
hay không. Do đó, cần chuẩn bị chính sách và chương trình cho Việt Nam
có thể thu hút sự chú ý của thế hệ này.
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1. Tình hình giao lưu văn hoá giữa Việt
Nam – Hàn Quốc
2. Đánh giá về giao lưu Văn hoá giữa Việt
Nam – Hàn Quốc
3. Tiểu kết: Tìm kiếm phương hướng
phát triển và phương án hợp tác
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Kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào
tháng 12 năm 1992, giao lưu hợp tác trên lĩnh vực văn hoá ngày cũng càng mở
rộng. Trong lĩnh vực văn hoá, giao lưu giữa hai nước không chỉ đơn thuần là
giao lưu phụ thuộc vào Hallyu (Hàn lưu, Làn sóng văn hoá Hàn) mà còn là cơ
hội để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Trong
chương này, chúng tôi nghiên cứu thực trạng hợp tác văn hoá song phương giữa
hai nước nhằm mở rộng hợp tác song phương và hiểu biết lẫn nhau sâu sắc, đánh
giá những thành tựu đạt được từ quan điểm của cả hai nước, đồng thời đưa ra
đề xuất cho phương hướng phát triển và kế hoạch hợp tác trong tương lai.
Trước hết chương này cố gắng phác thảo xu hướng thay đổi của Hallyu tại
Việt Nam trên phương diện giao lưu văn hoá giữa hai nước. Đặc biệt, nghiên
cứu tìm hiểu tình hình thay đổi trong các lĩnh vực chính của Hallyu từ giữa
những năm 2000 từ phim truyền hình và phim điện ảnh sang K-pop, đồng thời
tổng hợp những nhận thức và đánh giá về Hallyu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bài
viết cũng tổng hợp những nét giới thiệu về văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc và
cách nhìn nhận, đánh giá của người Hàn Quốc.
Tiếp đến, chương này sẽ tổng kết, đánh giá các nội dung hợp tác giữa hai
nước trong lĩnh vực văn hoá. Trong đó bao gồm hợp tác sản xuất phiên bản Việt
của phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc, hợp tác sản xuất phim điện
ảnh và phim truyền hình, và đầu tư của các công ty Hàn Quốc trong lĩnh vực giải
trí Việt Nam. Căn cứ trên nhu cầu và khả năng hợp tác trong lĩnh vực văn hoá
của phía Việt Nam, bài viết cố gắng tìm kiếm phương án thúc đẩy hợp tác hơn
nữa trong lĩnh vực văn hoá giữa hai nước thông qua việc kết hợp nhu cầu hợp
tác của Việt Nam với lĩnh vực công nghiệp của Hàn Quốc.
Bài nghiên cứu này tổng hợp các sách, bài báo, tin tức, blog và tài liệu khảo
sát về giao lưu văn hoá giữa hai nước, qua đó nắm bắt xu thế, hiện trạng và nhận
thức về hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hoá, đồng thời lắng nghe ý kiến
của các chuyên gia hai nước, trên cơ sở đó chúng tôi đưa ra một vài đề xuất về
phương hướng hợp tác trên lĩnh vực văn hoá trong tương lai.

1. Tình hình giao lưu văn hoá giữa Việt Nam –
Hàn Quốc
1.1. Sự du nhập và phổ biến của văn hoá Hàn Quốc tại Việt
Nam
Trong vòng 30 năm kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập
quan hệ ngoại giao vào tháng 12 năm 1992, sự kiện mang tính đột phá nhất
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trong lĩnh vực giao lưu văn hoá là sự lan toả của Hallyu, làn sóng văn hoá Hàn
Quốc tại Việt Nam. Hallyu bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ cuối thập niên
1990 và kéo dài cho đến ngày nay. Làn sóng văn hoá Hàn bắt đầu từ những bộ
phim truyền hình và lan toả sang cả điện ảnh và âm nhạc. Cùng với đó, lượng
tiêu thụ các sản phẩm của Hàn Quốc như mỹ phẩm, quần áo, thực phẩm cũng
tăng theo. Nhờ đó, giao lưu văn hoá giữa hai nước được mở rộng và hiểu biết
lẫn nhau ngày càng sâu sắc. Mặt khác, các doanh nghiệp kêu gọi “kinh tế
Hallyu” và tìm kiếm lợi ích kinh tế từ sức lan toả của làn sóng văn hoá Hàn.

1.1.1. Phim Hallyu: Phim truyền hình và phim điện ảnh
Hallyu tại Việt Nam bắt đầu với sự lên sóng của các bộ phim truyền hình Hàn
Quốc. Tại Việt Nam, vào năm 1995 bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên
“Yumi, tình yêu của tôi” được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia Việt Nam
VTV1 (Kim Young-chan 2008, 13).41) Tiếp sau đó là phim “Cảm xúc” phát
sóng trên đài truyền hình Hà Nội năm 1996, trên đài truyền hình thành phố Hồ
Chí Minh (HTV) năm 1997 và phát lại trên đài truyền hình quốc gia VTV năm
1998. Bộ phim “Hoa cúc vàng” cũng được phát sóng trên HTV vào năm 1996.
Sau đó, năm 1998 các phim “Yumi, tình yêu của tôi”, “Con trai, con gái”, “Anh
em nhà bác sĩ” nối tiếp được trình chiếu trên đài truyền hình HTV. Như vậy, các
bộ phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng tại Việt Nam từ cưới những năm
1990 và bắt đầu gợi lên làn sóng văn hoá Hàn (Lee Han-woo 2002, 94-95).
Ngoài ra, các bộ phim “Mối tình đầu”, “Người mẫu”, “Ước mơ vươn tới một
ngôi sao”, “Hôm qua”, “Cú nhảy cuối cùng” cũng là những phim ăn khách được
phát sóng tại Việt Nam vào thời kỳ đầu của Hàn lưu. Hàng loạt phim Hàn Quốc
tiếp tục được phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam vào đầu những năm 2000
như “Đồng hồ cát”, “Trái tim mùa thu”, “Bản tình ca mùa đông”, “Nấc thang
thiên đường”, “Ngôi nhà hạnh phúc” (Lee Han-woo & Lê Thị Hoài Phương
2013, 24-25). Đến giữa những năm 2000, khi số lượng người xem phim nước
ngoài tăng mạnh qua mạng internet và các nhà nhập khẩu Việt Nam giảm nhập
khẩu phim truyền hình Hàn Quốc do gánh nặng giá nhập khẩu, việc phát sóng
phim truyền hình Hàn Quốc có sụt giảm một chút (Tuần báo Thương mại, ngày
06/08/2015).
Tuy nhiên, từ giữa những năm 2000, các bộ phim như “Nàng Dae
Jang-geum”, “Truyền thuyết Jumong”, “Giày thuỷ tinh”, “Ngôi nhà hạnh
phúc” được phát sóng và Hàn lưu lan rộng trở lại. Đặc biệt bộ phim truyền hình
cổ trang “Nàng Dae Jang-geum” phát sóng năm 2004 đã góp phần quan trọng

41) Cũng có ý kiến cho rằng phim “Hoa cúc vàng” là bộ phim truyền hình Hàn
Quốc đầu tiên được phát sóng tại Việt Nam năm 1996 (Bae Yang-soo 2006,
419).
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vào việc cắm rễ vững chắc cho làn sóng Hàn lưu tại Việt Nam. Các bộ phim
truyền hình cổ trang của Hàn Quốc như “Truyền thuyết Jumong”, “Thần y Heo
Jun”, “Câu chuyện nàng Dong Yi”, “Mặt trăng ôm mặt trời”, “Chuyện tình ở
Sungkyunkwan” nối tiếp được trình chiếu. Sau đó các phim truyền hình Hàn
Quốc như “Vườn sao băng”, “Phía Đông vườn địa đàng”, “Gia đình là số một”
(phần 1)… tiếp tục được phát sóng tại Việt Nam.
Do số lượng video nhập khẩu từ nước ngoài ngày càng tăng lên, từ năm 2010
để bảo hộ nền công nghiệp văn hoá trong nước chính phủ Việt Nam quy định
trong tổng số chương trình của ít nhất 30% số giờ phát sóng và trong khung giờ
vàng (20 - 22 giờ) phải phát sóng chương trình của Việt Nam (Hong Seok-gyun
2013, 44). Bất chấp những hạn chế này, trong thập niên 2010 các bộ phim
truyền hình “Gia đình là số một” (phần 2), “Những nàng công chúa nổi tiếng”,
“Tiệm cà phê hoàng tử”, “Thợ săn thành phố”, “Nàng công chúa của tôi”… vẫn
nối tiếp nhau phát sóng (Lee Han-woo & Lê Thị Hoài Phương 2013, 26-27). Bộ
phim “Vì sao đưa anh tới” lan truyền trên mạng và trở thành bộ phim được khán
giả Việt Nam yêu thích. Sau đó, phim “Hậu duệ mặt trời” được phát sóng năm
2016 cũng thu hút sự quan tâm của người xem. Dù có một số bộ phim gây tranh
cãi trong quá trình phát sóng tại Việt Nam như phim “Hậu duệ mặt trời” nhưng
nhìn chung phim truyền hình Hàn Quốc được khán giả Việt Nam đón nhận
nồng nhiệt. Gần đây, các bộ phim truyền hình Hàn Quốc như “Lâu đài trên
không”, “Thế giới hôn nhân” ngay sau khi được phát sóng trong nước cũng
được khán giả Việt Nam tìm xem trên mạng Internet.
Theo số liệu khảo sát gần đây của Quỹ Giao lưu Văn hoá Quốc tế Hàn Quốc
(KOFICE), những bộ phim Hàn Quốc được khán giả Việt Nam yêu thích trong
năm 2020 và 2021 là “Hậu duệ mặt trời”, “Khách sạn Ánh trăng (Hotel Del
Luna)”, “Gia đình là số một (High Kick)”, “Phẩm giá của hoàng hậu”, “Lâu đài
trên không”, “Vườn sao băng (Boys Over Flowers)”. Trong đó bao gồm cả
những bộ phim truyền hình được phát sóng lần đầu cách đây khá lâu tại Việt
Nam như phim “Gia đình là số một” và “Vườn sao băng”.42) Đó là vì khán giả
Việt Nam xem lại các bộ phim truyền hình đã phát sóng trước đây qua truyền
hình cáp và làm sống lại sự nổi tiếng của các phim này trong quá khứ. Qua đó,
cũng có thể đoán rằng bộ phim “Nàng Dae Jang-geum” kể từ sau khi phát sóng
lần đầu vào năm 2004 đã được chiếu lại nhiều lần trên truyền hình cáp vào
những năm 2010. Như vậy, có thể nói phim truyền hình Hàn Quốc vẫn còn rất
được yêu thích tại Việt Nam. Trong thời gian qua tại Việt Nam làn sóng Hàn lưu

42) Theo khảo sát của Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc, các bộ phim
truyền hình Hàn Quốc được người Việt ưa thích trong năm 2020 theo thứ tự
là “Hạ cánh nơi anh”, “Tầng lớp Itaewon” và “Hậu duệ mặt trời” (Quỹ Giao
lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc 2021, 122.), và vào năm 2019, phim “Hậu duệ
mặt trời”, “Khách sạn Ánh trăng” và “Gia đình là số 1” (Quỹ Giao lưu Văn
hóa Quốc tế Hàn Quốc 2020, 84).
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tập trung vào các bộ phim truyền hình đã trải qua những thăng trầm, nhưng có
thể nói rằng phim truyền hình chính là nền tảng của Hàn lưu Việt Nam.
Các phim điện ảnh được chiếu tại Việt Nam có phim “Lá thư tình”, “Gió thổi
khúc tình ca” vào năm 1999, và phim “Yêu bằng cả trái tim” được chiếu vào
năm 2001 rất được yêu thích. Sau đó, phim “Cô nàng ngổ ngáo”, “Cổ điển”,
“Nhà vua và chàng hề” tiếp tục nhận được sự yêu mến của người xem. Trong
thập niên 2010, bộ phim “Lớp kiến trúc 101” được trình chiếu và trở nên nổi
tiếng (theo Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc 2012, 42). Sau đó, nhiều bộ phim
điện ảnh Hàn Quốc liên tục được trình chiếu tại Việt Nam như “Trung tâm mai
mối”, “Cặp đôi hoàn cảnh”, “Siêu sao và sát thủ”, “Điều kỳ diệu ở phòng giam
số 7” (theo Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc 2020, 130). Gần đây, những bộ
phim điện ảnh Hàn Quốc được người Việt Nam yêu thích trong năm 2019 và
2020 là “Ký sinh trùng”, “Chuyến tàu sinh tử”, “Bán đảo (Peninsula)” (theo
Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc 2021, 122).
Theo bảng xếp hạng lượng tìm kiếm do Google Việt Nam công bố cuối năm
2020, trong top 10 ở hạng mục phim truyền hình thì phim Hàn Quốc có đến 4
bộ phim. “Tầng lớp Itaewon” giành vị trí thứ nhất, “Hạ cánh nơi anh” đứng thứ
2, “Khi người điên yêu” đứng thứ 5 và “Quân vương bất diệt” đứng thứ 10. Sáu
phim còn lại trong top 10 là phim truyền hình Trung Quốc. Ở hạng mục phim
điện ảnh, phim “Ký sinh trùng” chiếm vị trí đầu tiên, “Thử thách thần chết:
Giữa hai thế giới” chiếm vị trí thứ 8, còn lại là phim của Việt Nam, Mỹ, Nhật
Bản và Hồng Kông.

1.1.2. Âm nhạc Hallyu: K-pop
Sau giữa thập niên 2000, trọng tâm của Hàn lưu dường như chuyển sang âm
nhạc đại chúng Hàn Quốc (K-pop). Gần đây, sự cuồng nhiệt dành cho K-pop
được đánh giá là đã vượt qua sự yêu thích đối với các bộ phim truyền hình. Theo
một cuộc khảo sát năm 2020 của Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc,
những hình ảnh người Việt nghĩ ngay đến khi nhắc tới “Hàn Quốc” là K-pop
(15%), ẩm thực Hàn Quốc (12,4%), phim truyền hình (9,8%), mỹ phẩm (8,6%),
và các ngôi sao Hallyu (7,8%) (Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc 2021,
58). Kết quả này hơi chênh lệch một chút so với kết quả khảo sát năm 2019 với
các trả lời lần lượt là ngôi sao K-pop (17,2%), ẩm thực Hàn Quốc (15%), phim
truyền hình (13%), mỹ phẩm (9,2%) và các ngôi sao Hallyu (8,2%), nhưng cho
thấy xu hướng tương tự. (Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc 2020, 41).
Trước làn sóng Hallyu, giới trẻ Việt Nam đã dịch bài hát “Heenari” của Koo
Chang-mo sang lời Việt và hát ở các quán karaoke, nhưng với sự lan rộng của
làn sóng Hàn lưu, nhạc phim OST trong các bộ phim điện ảnh và phim truyền
hình cũng bắt đầu được dịch sang tiếng Việt và hát, chẳng hạn như bài
“Forever” do Ahn Jae-wook hát trong bộ phim truyền hình “Ước mơ vươn tới
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một ngôi sao” và bài hát chủ đề của phim “Bản tình ca mùa đông”. Ngoài ra, về
âm nhạc đại chúng nước ngoài có các bài hát pop cổ điển phương Tây như
“Right here waiting” của Richard Marx cũng được một bộ phận giới trẻ ưa
chuộng. Nhạc nổi tiếng Nhật Bản J-pop cho tới nay chưa phổ biến lắm ở Việt
Nam. Xu hướng nhạc ngoại phổ biến ở Việt Nam vốn từ các ca khúc nhạc pop
phương Tây đã chuyển sang K-pop. Vào cuối những năm 1990, K-pop bắt đầu
lan rộng ở Việt Nam, và sự quan tâm đến K-pop đã tăng lên đáng kể từ giữa
những năm 2000. Sau H.O.T., Kangta trở nên nổi tiếng, tiếp theo là Baby Vox,
Wonder Girls, TVXQ, Super Junior, Big Bang, Girls’ Generation và 2NE1. Bi
Rain nổi tiếng với tư cách là một ca sĩ và diễn viên. Năm 2008, Wonder Girls
trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng “Hot 10 at 10” của
Việt Nam. Giới trẻ hát theo các bài hát “Tell me” và “Nobody” của Wonder
Girls, cổ vũ bài hát của Rain và say mê các bài hát của TVXQ và Super Junior.
Giờ đây, các bài hát của các ca sĩ Hàn Quốc đã trở thành âm nhạc quen thuộc,
có thể nghe thấy trong các lễ khai giảng, tiệc sinh nhật, các lễ hội (Lee Han-Woo
& Lê Thị Hoài Phương 2013, 10-11, 29).
Khoảng năm 2010, K-pop trở thành một phần chính của làn sóng Hàn lưu tại
Việt Nam. Có khoảng 20 trang website K-pop ở Việt Nam vào khoảng năm
2010, với 300.000 đến 500.000 thành viên. Người hâm mộ K-pop đã thành lập
các câu lạc bộ người hâm mộ và hoạt động sôi nổi, chẳng hạn như câu lạc bộ
người hâm mộ “2pmhottest” của 2PM và câu lạc bộ người hâm mộ “Big Bang
FC” của Bing Bang. Giờ đây, K-pop đã trở thành một nét văn hóa đại chúng
quen thuộc ở Việt Nam hơn rất nhiều so với trước kia. Nếu nhìn vào bảng xếp
hạng các ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam tại thời điểm đó, có thể thấy các ca sĩ Hàn
Quốc đang đứng đầu bảng, qua đó phần nào có thể đánh giá được mức độ nổi
tiếng của họ. Vào tháng 7 năm 2011, trên trang web kenh14 (https://kenh
14.vn/) đã bầu chọn các ca sĩ và thần tượng mà họ yêu thích thông qua cuộc thi
BFF (Best Fan Forever Award, Biggest Fanclub Forever Award) với sự tham
gia của các bạn trẻ trong độ tuổi 13~25 tuổi, các ca sĩ idol Hàn Quốc như Super
Junior, Big Bang và JYJ giành vị trí đầu bảng (Hanwoo Lee & Lê Thị Hoài
Phương 2013, 30-31). Vào cuối những năm 2000, các bài hát cover (cover
song) và nhảy cover (cover dance) ca khúc của các ca sĩ Hàn Quốc bắt đầu trở
nên phổ biến. Trong những năm 2010, các câu lạc bộ người hâm mộ trở nên
rộng lớn về quy mô và được hệ thống hóa, hình thành nên văn hóa fandom. Hiện
tại, có khoảng 800 câu lạc bộ người hâm mộ tại Việt Nam, và khoảng một nửa
trong số đó được cho là các câu lạc bộ người hâm mộ K-pop. Nhiều câu lạc bộ
người hâm mộ, bao gồm câu lạc bộ người hâm mộ BTS “BTS Army Việt Nam”
và câu lạc bộ người hâm mộ BlackPink “BlackPink-Blink”, mở trang fanpage
người hâm mộ trên Facebook để giao lưu và tương tác với nhau (Kim Tae-eon
2021c). Hiện tại, những ngôi sao K-pop nổi tiếng nhất tại Việt Nam là BTS và
BlackPink. Theo khảo sát của Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc, những
ngôi sao K-pop được người Việt Nam ưa thích trong năm 2020 lần lượt theo thứ
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tự là BTS (21,8%), Black Pink (17,1%), Big Bang (11,1%), Girls’ Generation
(8,1%) , IU (2,3%)%) (Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc 2021, 129).
So với kết quả của cuộc khảo sát năm 2019, BTS (21%), Big Bang (10,2%),
BlackPink (9,4%), Girls’ Generation (5,4%) và T-ara (5,4%) thì thứ tự của Big
Bang và thứ hạng của BlackPink đã thay đổi (Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế
Hàn Quốc 2020, 90). Giờ đây, ngay khi album của các nhóm nhạc thần tượng
nổi tiếng Hàn Quốc như BTS, BlackPink được phát hành, tin tức được lan
truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội SNS của Việt Nam và được cho
là thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam. Như vậy về mặt văn hóa, Hàn
Quốc và Việt Nam gần như trải nghiệm và chia sẻ cùng lúc (Kim Tae-eon
2021a). Theo Spotify, âm nhạc đại chúng được stream nhiều nhất tại Việt Nam
vào cuối năm 2021 là nhạc của BTS Hàn Quốc và bài hát của Sơn Tùng Việt
Nam (Nguyên Long 2021). Tiếp theo là các ca khúc của rapper Việt Đen Vâu,
của Justin Bieber và Taylor Swift.
Trong khi đó, sự phổ biến của K-pop ở Việt Nam cũng dẫn đến sự nổi tiếng
của ca sĩ Hari Won đang hoạt động tại Việt Nam, vốn xuất thân từ một gia đình
Hàn - Việt (Kim Tae-eon 2021b).

1.1.3. Dịch thuật và xuất bản văn học Hàn Quốc
Theo tác giả Kim Joo Young (2017), việc dịch và xuất bản văn học Hàn Quốc
sang tiếng Việt bắt đầu từ năm 1951 với tiểu thuyết có tựa đề tiếng Việt là “Trên
đường giải phóng” (Nxb. Tân Việt) do dịch giả Lương – Giang Phạm Trọng
Nhân phỏng dịch từ nguyên tác cuốn “Mái nhà cỏ” (The grass roof, tác giả
Kang Yong-heul) sau khi so sánh nhiều lần với bản dịch Pháp ngữ. Kể từ đó đến
khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1992, có khoảng trên 10
tác phẩm văn thơ của tác giả Hàn Quốc sáng tác hoặc sưu tầm từ truyện dân gian
được dịch sang tiếng Việt từ tiếng Hàn hoặc các ngôn ngữ khác như tiếng Anh,
Nga, Pháp.
Theo Hà Minh Thành, trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 2020 có
khoảng 124 đầu sách được dịch sang tiếng Việt (Hà Minh Thành 2021). Từ
ngay sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến năm 2010, nhiều tác
phẩm văn học cổ điển và văn học hiện đại của Hàn Quốc được dịch và xuất bản
bằng tiếng Việt. Đối với văn học cổ điển, có các tác phẩm tiêu biểu như “Xuân
Hương truyện”, “Thẩm Thanh truyện”, “Truyện cổ tích Hàn Quốc”, “Kim ngao
tân thoại”, “Cửu vân mộng” và “Hồng Cát Đồng truyện” đã được xuất bản. Văn
học hiện đại Hàn Quốc được dịch có các tác phẩm tiêu biểu như của “Một ngày
may mắn” của Hyeon Jin-Geon, “Ba thế hệ” và “Trước phong trào Manse” của
Yeom Sang-seop, “Cây thường xanh” của Shim Hun, và “Khi hoa kiều mạch
nở” của Lee Hyo-seok. Ngoài ra, các tập thơ như “Hoa đỗ quyên” của Kim
So-wol, “Niềm im lặng của Tình yêu” của Han Yong-un, và “Đến khi hoa mẫu
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đơn nở” của Kim Young-rang cũng đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Gần
đây, bản dịch tiếng Việt của các tác phẩm cổ điển Hàn Quốc như “Tam quốc di
sự”, “Tam quốc sử ký” cũng được xuất bản.
Các tác phẩm văn học đương đại như tập truyện “Thời gian ăn tôm hùm” của
Bang Hyun-seok và “Ván bài lúc hoàng hôn” của Oh Jeong-hee được xuất bản
vào năm 2005. Sau đó, vào năm 2010, tiểu thuyết “Quiz Show” của Kim
Young-ha và “Người ăn chay” của Han Kang được xuất bản. Sau đó, tiểu thuyết
“Tôi có quyền hủy hoại bản thân” và tập truyện ngắn “Điều gì xảy ra ai biết” của
Kim Young-ha, và tiểu thuyết “Hãy chăm sóc mẹ” của Shin Kyung-sook, “Ở
đâu đó có điện thoại gọi tôi”, “Ai đã ăn hết những cây Shing-a ngày ấy” của
Park Wan-suh, “Yêu người tử tù” và “Cá thu” của Gong Ji-young được chuyển
ngữ tiếng Việt và xuất bản. Tiếp theo đó, các tiểu thuyết của nhiều nhà văn Hàn
Quốc khác nhau đã được xuất bản bằng tiếng Việt theo nhiều cách khác nhau,
và được thống kê trong [Phụ lục 4-1] “Tình hình xuất bản Văn học dịch Hàn
Quốc tại Việt Nam, 1992 ~ 2021”.
Văn học thiếu nhi và văn học thanh thiếu niên của Hàn Quốc cũng được dịch
và xuất bản nhiều, được xuất bản ở cả Hàn Quốc và Việt Nam. Các bản dịch
tiếng Việt của văn học thiếu nhi Hàn Quốc xuất bản tại Hàn Quốc khá nhiều
không thể liệt kê hết, nhưng hầu hết đều dành cho trẻ em của các gia đình kết
hôn đa văn hóa. Văn học thiếu nhi Hàn Quốc được xuất bản tại Việt Nam chủ
yếu là những tác phẩm nổi tiếng ở Hàn Quốc, một số tác phẩm khi được dịch
sang tiếng Việt cũng thu hút sự quan tâm của bạn đọc Việt Nam. Ví dụ như
truyện “Mong Sil” của Kwon Jeong-saeng được xuất bản năm 2007, và “Cô gà
mái xổng chuồng” của Hwang Seon-mi được xuất bản vào năm 2013. Đồng
thời, các tác phẩm văn học thanh thiếu niên của Hàn Quốc, chẳng hạn như “Lời
nói dối ngọt ngào” của Kim Ryeo-ryeong, “Cám ơn tất cả” của Kim Jung-mi và
“Tiệm bánh phù thuỷ” của Gu Byeong-mo cũng được xuất bản bằng tiếng Việt.
Việc xuất bản các tác phẩm văn học Hàn Quốc tại Việt Nam ngày càng nhiều
là do sự quan tâm của người Việt Nam đối với Hàn Quốc tăng lên khi mối quan
hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam càng ngày càng khăng khít. Mặc dù việc xuất
bản văn học Hàn Quốc sang tiếng Việt cũng có sự hỗ trợ từ Viện Dịch thuật Văn
học Hàn Quốc, nhưng kể từ năm 2010 bản thân các nhà xuất bản Việt Nam cũng
tự tuyển chọn tác phẩm văn học Hàn Quốc và tiến hành dịch thuật, xuất bản
ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, số lượng du học sinh Việt Nam sang Hàn Quốc
du học ngày càng tăng, theo đó nguồn nhân lực thông thạo tiếng Hàn và có khả
năng dịch thuật tăng mạnh. Điều này cũng thúc đẩy việc dịch thuật và xuất bản
các tác phẩm văn học Hàn Quốc sang tiếng Việt.
Mặt khác, mặc dù văn học Hàn Quốc xuất bản ở Việt Nam đã được sinh viên
chuyên ngành tiếng Hàn tương đối biết đến, nhưng nhìn chung vẫn chưa phổ
biến rộng rãi đến công chúng. Chẳng hạn, như cuốn sách của một tác giả nổi
tiếng ở Hàn Quốc được xuất bản sang tiếng Việt, nhà xuất bản mời tác giả đến
buổi giao lưu tại đường sách ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng không nhiều
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người tham dự, thậm chí buổi giao lưu tổ chức tại trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn Hà Nội cũng chủ yếu là sinh viên chuyên ngành Hàn Quốc học
tham gia. Các cuộc thi Cảm nhận văn học Hàn Quốc cũng chủ yếu là các sinh
viên chuyên ngành tiếng Hàn/Hàn Quốc học tham gia. Cuốn “Người ăn chay”
của Han Kang được xuất bản bằng tiếng Việt năm 2011, nhưng không gây được
tiếng vang ở Việt Nam cho đến khi đoạt giải Man Booker nổi tiếng thế giới năm
2016. Một bài báo Việt Nam đã phân tích nguyên nhân khiến văn học Hàn Quốc
chưa được công chúng Việt Nam yêu thích (Báo quốc tế, ngày 11/02/2017).
Đầu tiên, phim truyền hình, điện ảnh, âm nhạc và thời trang Hàn Quốc nổi tiếng
từ cuối những năm 1990 với tên gọi làn sóng Hàn lưu, nhưng văn học Hàn Quốc
du nhập tương đối muộn và nội dung thường phản ánh thực tế khắc nghiệt của
xã hội Hàn Quốc, nên không tạo hứng thú cho với người Việt Nam. Thứ hai, bản
dịch tiếng Việt chưa chuyển tải tốt tính văn học và nghệ thuật của tác phẩm. Thứ
ba, văn học Trung Quốc và Nhật Bản du nhập vào Việt Nam từ lâu và được bạn
đọc Việt Nam biết đến nhiều nên văn học Hàn Quốc không thể vượt qua. Trước
thực trạng này, người Hàn nên nỗ lực hơn nữa để truyền bá văn học Hàn Quốc
đến Việt Nam.
Trong khi hoạt động dịch văn học Hàn Quốc tương đối sôi động ở Việt Nam,
thì hầu như rất ít tác phẩm văn học của nhà văn Việt Nam có chất liệu viết về
Hàn Quốc. Việc xuất bản văn học Hàn Quốc tại Việt Nam ngày càng được mở
rộng, tạo cơ hội cho các nhà văn hai nước Việt Nam và Hàn Quốc gặp gỡ, giao
lưu với nhau tại Việt Nam. Ví dụ, giao lưu văn chương giữa nhà văn Nguyễn
Ngọc Tư và tiểu thuyết gia Kim Young-Ha năm 2014, giữa hai tác giả Hồ Anh
Thái và Jung You-Jeong năm 2015, và Võ Diệu Thanh và Hwang Sun-Mi năm
2016, Đỗ Tiến Thụy và Eun Heekyung năm 2018 là những ví dụ tiêu biểu (Trần
Xuân Tiến, 2017, Lê Duyên, 2018).

1.1.4. Văn hóa ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam
Vào đầu những năm 2000 số quán ăn Hàn Quốc ở Hà Nội mới chỉ đếm trên
đầu ngón tay ở khu vực khách sạn Daewoo (phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà
Nội), nhưng đến thời điểm 2022, số nhà hàng mang phong cách Hàn Quốc đã
mọc lên như nấm sau mưa, đặc biệt là các khu phố được mệnh danh là “Korean
Town” vì có đông người Hàn Quốc sinh sống như Kim Mã, Hoàng Ngân, Trung
Hòa, Nhân Chính, Kangnam Tower… “Người Việt mê đồ ăn Hàn hơn phim
Hàn” là tiêu đề bài viết trên báo Tuổi trẻ - tờ báo có số độc giả hàng đầu của Việt
Nam, trong đó dẫn kết quả cuộc khảo sát của Q&Me – một công ty nghiên cứu
thị trường có trụ sở tại Việt Nam công bố (Bảo Duy, 2019). Theo đó, cuộc khảo
sát được tiến hành với 917 người trưởng thành, khi được hỏi “Điều đầu tiên hiện
lên trong đầu bạn khi nghĩ đến Hàn Quốc là gì?”, có 42% người trả lời đó là đồ
ăn Hàn Quốc, tiếp đến là K-pop (21%), phim truyền hình Hàn Quốc chỉ đứng
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thứ ba với 11%. Đi sâu tìm hiểu về ẩm thực Hàn Quốc, có 32% người trả lời cho
biết cảm thấy rất tích cực và 68% cảm thấy tích cực khi nói về ẩm thực Hàn.
Trong đó, kimchi là món Hàn được yêu thích nhất (58%), tiếp đến là kimbap
(21%) và tteokboki (13%).
Ẩm thực Hàn đến với người Việt trước tiên thông qua món ăn tinh thần là
phim truyền hình Hàn Quốc, với những bộ phim đặc tả về thế giới ẩm thực Hàn
như “Nàng Dae Jang-geum” (2004), “ Tôi là Kim Sam Soon” (2005), “Vua
bánh mì, Kim Tak Goo” (2010), “Gia đình kim chi” (2011), “Bữa tiệc của các
vị thần” (2012), “Thực thần” (2013), “Lời hồi đáp 1988” (2015), “Chảo lửa tình
yêu” (2018)... Đây đều là những bộ phim truyền hình ăn khách về ẩm thực xứ
Hàn. Những ai đã từng xem chúng chắc hẳn không thể quên được một nền văn
hóa ẩm thực phong phú và hấp dẫn của xứ sở kimchi.
Song hành với các phim truyền hình, hàng loạt quán ăn của người Hàn hoặc
mang phong cách Hàn Quốc do người Việt quản lý đã hiện thực hóa mong
muốn được trải nghiệm món ăn Hàn Quốc cho người Việt với đa dạng thực đơn
từ các món cao cấp đến bình dân, từ phục vụ khách sang trọng đến các khách
hàng có thu nhập thấp như học sinh, sinh viên, công nhân lao động. Không có
thống kê chính xác, nhưng rất dễ bắt gặp các chuỗi nhà hàng nướng Hàn Quốc
như Gogi House, Bonkwan, quán cà phê The Coffee House, Tous Les Jours…
ở nhiều khu chung cư cao cấp tại các thành phố lớn, bên cạnh các nhà hàng bán
Hàn Quốc bán các món bình dân và chuẩn vị Hàn được mở san sát tại khu phố
Hoàng Ngân, Đỗ Quang, Nguyễn Thị Thập (Hà Nội).
Một khảo sát của nhóm tác giả với 262 người trưởng thành ở Hà Nội vào đầu
tháng 9/2021 về ảnh hưởng của phim truyền hình Hàn Quốc đến cảm nhận về
ẩm thực Hàn Quốc của họ cho thấy món ăn họ thường thấy trong phim nhất là
kimchi (92,7%), kế đến là canh rong biển (88,9%), bánh gạo cay tteokboki
(89,7%), mì tương đen (90,1%), thịt nướng (85,5%), cơm trộn (86,3%), kimbap
(83,2%), gà rán (81,3%), và chả cá (76%). Các kết quả không có sự chênh lệch
lớn, trong đó kim chi được đánh giá là món ăn xuất hiện phổ biến nhất trong
phim truyền hình Hàn và xuất hiện ít nhất là món chả cá nhưng tất cả đều là
những món ăn truyền thống của xứ Hàn và hầu hết đều được xuất hiện nhiều lần
trong các bộ phim, để lại ấn tượng trong tâm trí khán giả Việt. Về hương vị,
khán giả Việt ấn tượng về đặc trưng của món ăn Hàn có vị cay là chủ đạo với
66,7%, vị chua 22,2%, và vị ngọt 11,1%. Trong số người được khảo sát, có tới
70% người trả lời đúng về các loại đĩa dùng cho các món ăn khác nhau trên bàn
ăn của người Hàn, cho thấy họ đã quan sát rất kỹ cách bài trí các món ăn trong
phim. Về triết lý ẩm thực, có 60% người trả lời cho rằng ẩm thực Hàn coi trọng
triết lý âm dương, hài hòa trong màu sắc, hương vị của các món ăn, trong khi
có 40% cho rằng người Hàn coi trọng hình thức của món ăn.
Khi được hỏi “Mức độ hứng thú của bạn với những món ăn Hàn Quốc xuất
hiện trong phim?” thì số người trả lời “Rất thích” (chiếm 78,6%), “Bình
thường” (chiếm 20,2%) và chỉ có 3 người trả lời “Không thích” (chiếm 1,1%).
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Với câu hỏi “Món ăn Hàn Quốc nào trên phim khiến bạn yêu thích nhất?” đa số
người tham gia nói rằng đó là món kim chi (chiếm 66%) khá tương đồng với
khảo sát của Q& Me kể trên, số người thích món gà rán (chiếm 5,7%), thịt
nướng (chiếm 5%), còn lại là các món chiếm tỷ lệ thấp hơn như bánh gạo cay,
chả cá, cơm trộn, thịt nướng, mì lạnh. Bảng khảo sát lại tiếp tục đưa ra câu hỏi
“Lý do bạn yêu thích món ăn đó là gì?” thì kết quả thu về: vì giá trị dinh dưỡng
(63%), kế tiếp là vì mùi vị đúng gu ẩm thực (27,5%), hình thức đẹp mắt (9,9%),
còn lại là vì nguồn gốc lịch sử của món ăn và một số ít ý kiến khác. Trả lời câu
hỏi “Bạn ấn tượng gì về nền ẩm thực Hàn Quốc được quảng bá qua phim truyền
hình?”, chiếm tỉ lệ cao nhất 85,5% là ấn tượng về cách bài trí món ăn, tỉ lệ thấp
nhất 67,2% là ấn tượng đồ ăn không béo.
Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã
truyền tải tương đối trọn vẹn đặc trưng văn hóa ẩm thực xứ Hàn từ những món
ăn thường xuất hiện trong phim, hương vị chủ đạo, nghệ thuật bày trí món ăn
cho đến một số quy tắc ăn uống của người Hàn. Ẩm thực Hàn Quốc được thể
hiện một cách đa dạng, phong phú và chân thật, hấp dẫn người xem qua phim
ảnh. Từ phim ảnh, các nhà hàng, quán ăn Hàn Quốc ở Việt Nam đã góp phần
củng cố các cảm nhận gián tiếp bằng trải nghiệm thực tế khiến cho ẩm thực Hàn
Quốc ngày càng được tiếp nhận và có chỗ đứng vững chắc ở Việt Nam, trở
thành một phần không thể thiếu khi bàn về giao lưu văn hóa giữa hai nước.

1.2. Giới thiệu văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc
1.2.1. Phim truyền hình, Phim điện ảnh và Âm nhạc
Phim truyền hình Việt Nam hầu như ít được giới thiệu tại Hàn Quốc. Điều
này là do các nhà sản xuất Việt Nam chưa thể sản xuất phim với kỹ nghệ tiêu
chuẩn cao và chất liệu mà người Hàn Quốc ưa thích. “Tuổi thanh xuân”, bộ
phim truyền hình Việt Nam được giới thiệu tại Hàn Quốc, phát sóng trên kênh
truyền hình cáp Hàn Quốc, nhưng không thu hút được nhiều sự chú ý của người
xem.
Phim điện ảnh do các đạo diễn Việt Nam sản xuất liên tục được gửi tham dự
các liên hoan phim tổ chức tại Hàn Quốc. Phim Việt Nam được gửi tham dự
Liên hoan phim Quốc tế Busan hàng năm và thỉnh thoảng tham dự Liên hoan
phim Quốc tế Jeonju. Phim Việt Nam tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan
được mô tả trong [Phụ lục 4-2] “Phim Việt Nam tham dự Liên hoan phim Quốc
tế Busan”. Những ngày đầu, phía Việt Nam có đạo diễn Đặng Nhật Minh và Lê
Hoàng tham gia, và từ hải ngoại có đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh
Hùng và đạo diễn Tony Bùi cũng tham gia. Đạo diễn Đặng Nhật Minh nổi tiếng
cả ở Việt Nam và nước ngoài, đã trình làng các tác phẩm gây tiếng vang như
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“Thương nhớ đồng quê”, “Bao giờ cho đến tháng Mười” và “Đừng đốt”. Trong
số các đạo diễn Việt Nam hoạt động ở nước ngoài, có đạo diễn Tony Bùi đã ra
mắt các phim “Ba mùa”, đạo diễn Trần Anh Hùng đạo diễn phim “Mùa hè chiều
thẳng đứng”, và đạo diễn Hàm Trần với phim “Vượt sóng”. Từ những năm
2010, một số đạo diễn Việt Nam đã tham gia các liên hoan để giới thiệu nhiều
bộ phim Việt Nam đến khán giả Hàn Quốc. Trong số đó, tại Liên hoan phim lần
thứ 11 năm 2006 đạo diễn Huỳnh Lưu đã giành được giải thưởng KNN do Khán
giả bình chọn cho phim “Áo lụa Hà Đông”, và tại Liên hoan phim lần thứ 24
năm 2019 đạo diễn Trần Thanh Huy đã đoạt giải thưởng New Currents cho
phim “Ròm”.

1.2.2. Triển lãm các hiện vật lịch sử và tác phẩm nghệ thuật
Chính phủ hai nước đã và đang cố gắng giới thiệu văn hóa của hai nước. Điển
hình là các sự kiện văn hóa do hai nước cùng tổ chức cụ thể như sau. Năm 2002,
chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam đã tổ chức sự kiện “Tuần Văn hóa Việt Nam
kỷ niệm 10 năm quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam” tại Seoul (Bộ
Ngoại giao 2002). Năm 2005, chính phủ hai nước cũng đã tổ chức “Tuần Văn
hóa Việt Nam” (Bộ Ngoại giao 2005). Năm 2007, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn
Quốc và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đã đồng tổ chức triển lãm
giao lưu mỹ thuật “Chào buổi sáng Việt Nam, Chào buổi sáng Hàn Quốc” để
kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Năm
2014 nhân Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Hàn Quốc (vào tháng 12), kỷ niệm
25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc và kỷ niệm Năm Giao
lưu Mekong- Hàn Quốc năm 2014, Bộ Ngoại giao đã tổ chức biểu diễn ca múa
nhạc và múa truyền thống tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, Việt Nam (Bộ Ngoại
giao 2014).
Triển lãm cổ vật lịch sử Việt Nam tại Hàn Quốc được tổ chức nhiều lần liên
tiếp. Năm 2007, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc phối hợp với Bảo tàng Lịch sử
Việt Nam tổ chức triển lãm đặc biệt với chủ đề “Đời sống và Văn hóa Việt
Nam” tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Năm 2014, Bảo tàng Quốc gia Hàn
Quốc đã tổ chức cuộc triển lãm đặc biệt với chủ đề “Các nền văn hoá cổ Việt
Nam: Bình minh trên sông Hồng”. Năm 2010, thành phố Busan và thành phố
Hồ Chí Minh cùng phối hợp tổ chức cuộc triển lãm mang tên “Từ sông Hồng
đến sông Mekong” tại Bảo tàng Busan để kỷ niệm 15 năm quan hệ kết nghĩa
giữa hai thành phố. Ngoài ra, Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức
triển lãm “Văn hóa hôn lễ Việt Nam” năm 2013, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn
Quốc tổ chức triển lãm giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 15 năm và 25 năm quan hệ
ngoại giao giữa hai nước năm 2007 và năm 2017. Ngoài ra, các lễ hội văn hóa
Việt Nam liên tục được tổ chức tại Hàn Quốc, đồng thời các hoạt động giao lưu
giữa hai nước vẫn tiếp tục diễn ra. Có thể kể đến, “Lễ hội Giao lưu văn hóa Hàn
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- Việt” được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2019 với khoảng 80 nghệ sĩ Hàn Quốc
và Việt Nam tham dự.

1.2.3. Dịch thuật và xuất bản văn học Việt Nam
Trước khi Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào
năm 1992, không có nhiều tác phẩm văn học Việt Nam được xuất bản tại Hàn
Quốc. Năm 1980, quyển “Truyện cổ tích Việt Nam” được xuất bản là sách dành
cho thiếu nhi. Tác phẩm “Áo trắng” của Nguyễn Văn Bổng (1921-2001) xuất
bản năm 1986 với tựa đề “Áo trắng Sài Gòn”. Tác phẩm “Sống như anh”, một
cuốn sách về cuộc đời của nhà cách mạng Nguyễn Văn Trỗi của Trần Đình Vân
(bút danh Thái Duy, 1926-) xuất bản năm 1988 với nhan đề “Sống như ngọn lửa
bất diệt”. Cả hai cuốn sách này đều không được dịch từ bản tiếng Việt mà được
chuyển ngữ lại thông qua bản dịch tiếng nước ngoài. Sau đó, cuốn sách của
Nguyễn Văn Bổng được dịch lại từ nguyên tác tiếng Việt và xuất bản với tựa
đề “Áo dài trắng” vào năm 2006.
Sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, văn học Việt Nam được xuất
bản tại Hàn Quốc vào những năm 1990 có những tác phẩm sau: “Tiểu thuyết vô
đề” của Dương Thu Hương và “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh. Bản
chuyển ngữ tiếng Hàn của hai cuốn tiểu thuyết này cũng không phải dịch từ
nguyên tác tiếng Việt. Tuy Dương Thu Hương là tác giả được biết đến trên thế
giới, nhưng các tác phẩm của bà ngoài “Tiểu thuyết vô đề” vẫn chưa được giới
thiệu rộng rãi đến Hàn Quốc.
Việc dịch và xuất bản văn học Việt Nam tại Hàn Quốc thật sự phát triển phải
tính từ những năm 2000. Vào giữa những năm 2000, nhiều tác phẩm kinh điển
của Việt Nam như “Nguyễn Trãi - nhà thơ số một Việt Nam”, “Lĩnh nam chích
quái”, “Truyền kỳ mạn lục”, “Chinh phụ ngâm khúc”, “Thuý Kiều truyện”,
“Việt Nam vong quốc sử” của Phan Bội Châu … được dịch sang tiếng Hàn và
xuất bản. Từ cuối những năm 2000, nhiều tiểu thuyết của các nhà văn Việt Nam
bắt đầu được dịch sang tiếng Hàn. Tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo
Ninh được dịch và xuất bản dựa trên nguyên tác tiếng Việt. “Cánh đồng bất tận”
của Nguyễn Ngọc Tư, “Người đàn bà trên đảo” của Hồ Anh Thái, và Nhật ký
của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm “Đêm qua, tôi mơ thấy hoà bình”… cũng được xuất
bản tại Hàn Quốc. “Thời của thánh thần” của tác giả Hoàng Minh Tường được
dịch và xuất bản tại Hàn Quốc năm 2015 với tựa đề “Nhà thơ, sang sông”. Danh
mục các tác phẩm văn học Việt Nam xuất bản tại Hàn Quốc sau khi hai nước
thiết lập quan hệ ngoại giao được mô tả trong [Phụ lục 4-3] “Tình hình văn học
dịch Việt Nam tại Hàn Quốc, 1992 ~ 2021”. Nhìn chung, việc xuất bản văn học
Việt Nam ở Hàn Quốc tương đối kém sôi động. Điều này là do sự quan tâm đến
văn học Việt Nam chưa được lan toả rộng trong độc giả Hàn Quốc.
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Một mặt, các nhà văn Hàn Quốc quan tâm đến văn học hiện đại Việt Nam
ngày càng tăng. Năm 1995, một số nhà văn Hàn Quốc bao gồm Kim Nam-il và
Bang Hyun-seok đã thành lập một nhóm các nhà văn trẻ quan tâm đến Việt Nam
gọi là “Hội những tác giả trẻ muốn hiểu Việt Nam”. Các tác giả của cuộc “Hội”
này đã nhiều lần tổ chức giao lưu với các nhà văn Việt Nam như Văn Lê, Hữu
Thỉnh, Bảo Ninh… Các cuộc giao lưu của Hội sau đó đã mở rộng thành Hội
nghị các tác gia dân tộc và Hội nghị các nhà văn Hàn Quốc, đồng thời đăng cai
tổ chức “Liên hoan Văn học Á-Phi 2007”, chỉ ra triển vọng mở rộng hợp tác của
văn học khu vực châu Á (Kim Nam-il 2008) . Nhà văn Việt Nam Hoàng Minh
Tường cũng đã đến thăm Hàn Quốc vào năm 2016 để giao lưu với độc giả Hàn
Quốc. Một ví dụ điển hình khác về giao lưu giữa các nhà văn, là giao lưu giữa
Hiệp hội các tổ chức văn hóa nghệ thuật thành phố Daegu Hàn Quốc và Liên
hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đã cùng xuất
bản tập thơ “Cây tâm hồn” (Kim Dong-seok 2019; Kim Tae-jin 2021; Trầm
Hương. 2019).
Trong khi đó, văn học của kiều bào người nước ngoài gốc Việt cũng đang
được quan tâm dịch và xuất bản tại Hàn Quốc. Trong số các nhà văn này có tác
gia từng là người tị nạn và cũng có tác gia là dân di cư vì những lý do khác, vì
vậy có thể gọi chung là “văn học Việt kiều (越 僑)”. Ví dụ, tập truyện ngắn
“Chiếc thuyền” (The Boat, 2009) của Nam Lê và tập tuỳ bút “Cá tra và Nón lá”
(Catfish and Mandala, 2009) của Andrew Phạm đã được dịch và xuất bản sang
tiếng Hàn. Mới đây, cuốn tiểu thuyết “Cảm tình viên” (The Sympathizer, 2018)
của Nguyễn Thanh Việt (hay Viet Thanh Nguyen) và quyển tuỳ bút “Không gì
chết đi bao giờ” (Nothing ever dies, 2019) của ông cũng đã được xuất bản. Tiểu
thuyết “Ru” và “Mẫn” của Kim Thúy được dịch và xuất bản vào năm 2019.
Văn học thiếu nhi Việt Nam cũng đang được dịch và xuất bản khá nhiều sang
tiếng Hàn. Điều này ban đầu được thực hiện nhằm mục đích giáo dục trẻ em gia
đình đa văn hoá khi số lượng phụ nữ Việt Nam kết hôn với nam giới Hàn Quốc
ngày càng nhiều và số lượng gia đình đa văn hóa ngày càng tăng mạnh. Số đầu
sách dạng này quá nhiều để có thể liệt kê tất cả, nhưng trong đó bao gồm một
số tác phẩm nổi tiếng trong văn học thiếu nhi Việt Nam. Tiêu biểu như,
“Chuyện Tấm Cám”, một câu chuyện cổ tích tương tự như truyện cổ dâng gian
“Kongjwi Patjwi” của Hàn Quốc, hay “Dế Mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài.
Ngoài ra, còn có nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi Việt Nam đã được xuất bản
sang tiếng Hàn hoặc song ngữ Hàn-Việt.

1.2.4. Văn học Hàn Quốc viết về Việt Nam
Văn học Hàn Quốc viết về đề tài Việt Nam hiện đại bắt đầu bởi các nhà văn
từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Những tác phẩm được nhắc đến nhiều nhất
ở Hàn Quốc là “Sông Ba xa xăm” của Park Young-han (1977), “Chiến tranh

138• 30 NĂM HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XÃ HỘI GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

trắng” của Ahn Jung-hyo (1983) và “Bóng vũ khí” (1985) của Hwang Seokyeong. Trong số đó, “Chiến tranh trắng” và “Bóng vũ khí” đã được xuất bản
bằng tiếng Anh. Ngoài ra, trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào
năm 1992 hầu hết các tiểu thuyết của Hàn Quốc viết về Việt Nam đều liên quan
đến chiến tranh Việt Nam, và sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao thì
cũng chủ yếu viết về đề tài chiến tranh Việt Nam (Lee Han-woo 2010). Bên cạnh
đó là các tiểu thuyết dù không viết chính về cuộc chiến nhưng ít nhiều nói về hậu
chứng và vết thương của chiến tranh. Chẳng hạn như tác phẩm “Viên đạn chậm”
(2001) của Lee Dae-hwan đề cập đến bi kịch của một gia đình có người cha từng
tham gia chiến tranh Việt Nam để lại hậu quả của chất độc màu da cam cho thế
hệ con cái. Gần đây Lee Sang-moon, một nhà văn từng tham gia chiến tranh, cũng
đề cập đến cuộc sống của những cựu chiến binh phải chịu nỗi đau về tinh thần và
thể chất sau khi tham gia chiến tranh Việt Nam trong truyện “Mắt đỏ” (2020).
Tiểu thuyết “Áo dài đỏ” (1995) của Oh Hyun-mi và “Khúc ca buồn của Sài
Gòn” (2003) của Ha Rim kể về câu chuyện của gia đình của người con lai sinh
ra giữa người đàn ông Hàn Quốc và người phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, cuốn tiểu
thuyết thu hút sự chú ý nhiều nhất của xã hội Hàn Quốc là tác phẩm “Wan
Deuki” (2008) của tác giả Kim Ryeo-ryeong có nội dung kể về câu chuyện của
một gia đình cậu con trai là con của gia đình đa văn hoá có mẹ là người Việt
Nam. Wan Deuk là một chàng trai “hư hỏng” có mẹ là người Việt Nam, và cậu
phải sống xa mẹ. Tác giả không tập trung kể về người mẹ Việt Nam mà chủ yếu
về nhân vật chính là cậu con trai Wan Deuk, qua đó gián tiếp phản chiếu những
khía cạnh cuộc sống của phụ nữ Việt Nam nhập cư lấy chồng Hàn Quốc.
Từ sau cuối thập niên 1990, tiểu thuyết Hàn Quốc bắt đầu tập trung vào xã
hội Việt Nam sau khi thống nhất. Tiểu thuyết “Sông Sài Gòn” (1997) của Jo
Hae-in là tác phẩm ra mắt khá sớm, lấy chủ đề về xã hội hiện đại của Việt Nam.
Tiếp theo đó là truyện vừa “Hình thức của tồn tại” (2002) và “Thời gian ăn tôm
hùm” (2003) của nhà văn Bang Hyeon-seok được xuất bản. Sau đó, hàng loạt
truyện viết về Việt Nam như “Việt Nam, Việt Nam” của Kim Yang-ho (2005),
“Đêm Sài Gòn” (2013) của Jeong Min, “Janus” (2014) của Kim Yeon-jeong và
“Vùng đất ngập nước của ký ức” (2019) của Lee Hye-kyung đã được xuất bản.
“Dòng sông của người” (2020) của Jeon Jin-woo đề cập đến lịch sử hiện đại của
Hàn Quốc và Việt Nam, xoay quanh câu chuyện của hai gia đình bốn thế hệ. Tác
phẩm “Mang theo tình yêu – từ Hàn Quốc đến bán đảo Hàn” (2020) của Jung
Hyun-woong lấy bối cảnh quan hệ lịch sử giữa hai quốc gia từ xa xưa cho đến
ngày nay. Trong khi đó, “Na Na, cô gái Hà Nội” (2017) của Cho I lại chứa đựng
câu chuyện tình yêu của thế hệ trẻ Việt Nam. Như vậy, có thể nói việc các nhà
văn Hàn Quốc sáng tác các tác phẩm văn học lấy chất liệu về Việt Nam đương
đại đang ở giai đoạn đầu. Điều này trái ngược với tình hình ở Việt Nam, nơi
chưa có nhiều tác phẩm văn học lấy chất liệu về Hàn Quốc.
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1.2.5. Sự quan tâm đến Văn hoá ẩm thực Việt Nam
Sự lan tỏa của văn hóa ẩm thực Việt Nam tại Hàn Quốc được dẫn đầu bởi
món phở. Trên thực tế, nhà hàng Việt Nam đầu tiên ở Hàn Quốc là “Rawooje”
(nghĩa là “Lẩu dê” trong phát âm tiếng Hàn) mở tại phường Hyehwa-dong,
Seoul vào tháng 3 năm 1995 và thực đơn chính là món “lẩu dê”. Sau đó, số
lượng nhà hàng Việt Nam cũng không tăng cho đến năm 1998, thương hiệu Phở
Hòa đã mở nhà hàng chuyên về phở và việc nhượng quyền nhà hàng Việt Nam
bắt đầu lan rộng. Ở Hàn Quốc, nhiều nhà hàng thuộc chuỗi nhượng quyền
thương hiệu đi vào hoạt động, góp phần nhanh chóng truyền bá món phở Việt
Nam. Điển hình như, thương hiệu nhượng quyền thương mại “Pomein” (nghĩa
là “Phở Miến” trong phát âm tiếng Hàn) là thương hiệu số một về số lượng cửa
hàng và tính đến năm 2019 có khoảng 120 cửa hàng nhượng quyền này trên
toàn quốc. Thương hiệu Phở Thìn nằm trên phố Lò Đúc, Hà Nội cũng đã mở
một số cửa hàng tại Hàn Quốc. Tính đến tháng 6 năm 2018, có 928 nhà hàng
Việt Nam tại Hàn Quốc (Yoon Jin-pyo 2019, 66). Phở đã trở nên quá quen
thuộc với người Hàn Quốc đến nỗi bây giờ món này có thể được gọi là món ăn
Hàn Quốc với tên gọi “ssalguksu”. Tuy nhiên, hiện tại ẩm thực Việt Nam ở Hàn
Quốc vẫn chủ yếu tập trung vào món phở và chả giò (nem), và chỉ có một số nhà
hàng Việt Nam bán một vài món ăn khác như “bánh xèo”, nên nhìn chung các
nhà hàng chưa cung cấp nhiều món ăn đa dạng của Việt Nam.
Bên cạnh món phở, một món ăn nổi tiếng khác của Việt Nam là bánh mì được
giới thiệu và đang được yêu thích. Sau khi người Hàn Quốc thưởng thức món
“bánh mì” khi du lịch tại Việt Nam, món ăn “bánh mì” này cũng ngày càng phổ
biến ở Hàn Quốc. Các thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam như “Bánh mì 362”
ở thành phố Hồ Chí Minh và Bánh mì Phượng ở Hội An đã mở cửa hàng tại Hàn
Quốc, và một cửa hàng cà phê Hàn Quốc cũng chế biến và bán món “bánh mì”
theo phong cách Hàn Quốc. Thêm vào đó, bắt đầu xuất hiện một số nhà hàng
bán món “bánh mì” theo công thức của riêng họ.
Cà phê Việt Nam cũng được nhiều người Hàn Quốc biết đến. Cà phê hòa tan
nhãn hiệu “G7” do Trung Nguyên sản xuất tại Việt Nam đang được nhập khẩu
và bán tại Hàn Quốc. Về quán cà phê, thương hiệu “Cộng cà phê” với phong
cách retro đang được ưa chuộng ở Việt Nam, và khi khách du lịch Hàn Quốc
thưởng thức và yêu thích nó ở Việt Nam, họ đã mở cửa hàng và bán sản phẩm
tại Hàn Quốc.
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2. Đánh giá về giao lưu Văn hoá giữa Việt Nam – Hàn
Quốc
2.1. Đặc trưng của giao lưu văn hoá
2.1.1. Tính bền vững và cân bằng của Hallyu
Giao lưu trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc tương đối sôi
động. Đặc biệt, từ cuối những năm 1990, văn hóa đại chúng của Hàn Quốc lan
toả trong xã hội Việt Nam, kéo theo việc tiêu thụ các sản phẩm của Hàn Quốc
như quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm và văn hóa Hàn Quốc đã trở nên quen thuộc
với người Việt Nam. Chỉ là do văn hóa đại chúng Việt Nam chưa phổ biến trong
xã hội Hàn Quốc nên sức ảnh hưởng của nó còn hạn chế. Mặt khác, văn hóa ẩm
thực Việt Nam, chẳng hạn như phở và cà phê, được truyền bá rộng rãi ở Hàn
Quốc, và món ăn Việt Nam đã trở nên quen thuộc với người Hàn. Ngoài ra, việc
tổ chức liên tục các cuộc triển lãm về cổ vật lịch sử của Việt Nam tại Hàn Quốc
đã góp phần nâng cao nhận thức của người Hàn Quốc về Việt Nam. Xu hướng
giao lưu văn hoá giữa hai nước như thế này có hiệu quả trong việc nâng cao hiểu
biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Làn sóng Hàn lưu không phải là văn hóa nước ngoài duy nhất phổ biến ở Việt
Nam, vì vậy người Hàn Quốc nên có cái nhìn cân bằng. Hiện nay, phim truyền
hình Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất trong các phim truyền hình nước
ngoài được phát sóng tại Việt Nam, tiếp theo là phim truyền hình Hàn Quốc.
Nhìn vào số lượng phim truyền hình phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam
VTV, Đài truyền hình Hà Nội và Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh trong
tuần đầu tiên của tháng 10 năm 2021, có 30 bộ phim truyền hình Việt Nam, 34
phim truyền hình Trung Quốc và 21 phim truyền hình Hàn Quốc. Phim truyền
hình Trung Quốc có số lượng phim phát sóng cao nhất trên cả ba đài truyền
hình, đặc biệt là VTV và Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên,
báo chí Hàn Quốc lại đưa tin cho rằng Hallyu là văn hóa nước ngoài có sức ảnh
hưởng lớn nhất tại Việt Nam, vì vậy người Hàn Quốc nên có cái nhìn cân bằng
hơn. Phim truyền hình Trung Quốc bắt đầu lên sóng từ trước cả khi Làn sóng
Hàn lưu lan sang Việt Nam. Kể từ khi Việt Nam áp dụng chính sách Đổi mới,
trong tình trạng phải tăng số lượng kênh phát sóng và cung cấp nhiều chương
trình phong phú khác nhau, các bộ phim truyền hình Trung Quốc có thể được
mua tương đối rẻ, đã được nhập và phát sóng trên các kênh truyền hình. Các bộ
phim truyền hình Hàn Quốc bắt đầu du nhập từ cuối những năm 1990, dường
như đã thách thức điều này. Kể từ đó, mức độ phổ biến của phim truyền hình
Trung Quốc giảm xuống do phim truyền hình Hàn Quốc được đón nhận thuận
lợi, nhưng số lượng phim truyền hình Trung Quốc vẫn được phát sóng nhiều là
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do những yếu tố kinh tế này. Một lý do nữa là trước đây, phim truyền hình
Trung Quốc có nhiều nội dung cổ trang, nhưng gần đây xu hướng tăng nội dung
lấy bối cảnh xã hội hiện đại.
Trong lĩnh vực âm nhạc đại chúng, K-pop áp đảo hơn hẳn. Kết quả này trước
hết dựa trên mức độ nổi tiếng của các nhóm nhạc idol như H.O.T., TVXQ,
Super Junior, Big Bang, Girls’ Generation, Wonder Girls, 2NE1, JYJ,… và gần
đây là sự gia tăng mức độ nổi tiếng của hai nhóm idol đình đám BTS và
BlackPink. Trước K-pop, các ca khúc nhạc pop phương Tây được một bộ phận
bạn trẻ ưa chuộng, trong khi nhạc J-pop Nhật Bản lại không phổ biến ở Việt
Nam. Ngược lại, âm nhạc đại chúng Việt Nam V-pop có xu thế ngày càng phát
triển mạnh. Trong số các ca sĩ Việt Nam hiện nay, ca sĩ Sơn Tùng đang nổi
tiếng, bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều ca sĩ thể hiện thế giới âm nhạc độc đáo.
Giờ đây, V-pop trong âm nhạc đại chúng trong nước của Việt Nam và K-pop
trong âm nhạc đại chúng nước ngoài đã và đang trở thành xu hướng chủ đạo.
Mặc dù văn hóa đại chúng của Hàn Quốc có sự thay đổi theo thời gian và theo
từng lĩnh vực, nhưng rõ ràng Hàn lưu vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ tại Việt Nam.
Bảng 4-1. Tình hình phim truyền hình phát sóng trong vòng một tuần trên
VTV, HanoiTV, HTV (2021/10/4-2021/10/10)
(Đơn vị: Bộ phim)

Kênh/
Quốc gia

Việt Nam

Trung Quốc

Hàn Quốc

Thái Lan

Khác

VTV

20

21

14

2

5

HANOITV

4

3

0

1

1

HTV

6

10

7

2

4

Tổng

30

34

21

5

10

Nguồn: Tác giả thu thập và tổng hợp

2.1.2. Sự mất cân đối trong giao lưu văn hoá
Trong giao lưu văn hóa giữa hai nước, do làn sóng Hàn lưu mạnh mẽ ở Việt
Nam và sự du nhập văn hóa Việt Nam vào Hàn Quốc còn tương đối ít, nên nảy
sinh sự mất cân bằng trong giao lưu văn hoá giữa hai nước. Ngoài ra, khi các
bộ phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng tại Việt Nam, cũng xuất hiện
một số quan điểm phê bình (Lee Han-Woo & Lê Thị Hoài Phương 2013; Kim
Eun-Jung & Kim Su-Jeong 2016). Trong một số trường hợp tranh cãi đã nổ ra,
chẳng hạn như bộ phim “Hậu duệ mặt trời” (Descendants of the Sun) phát sóng
năm 2016 tại Việt Nam và gây được tiếng vang lớn nhưng một số người Việt
lại bày tỏ quan điểm chỉ trích về bộ phim. Họ cho rằng đó là sự xúc phạm khi
tôn vinh quân đội Hàn Quốc, lực lượng bị cho là đã tàn sát thường dân Việt Nam
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trong cuộc chiến tranh trong quá khứ. Trần Quang Thi, phóng viên của báo
Tuổi Trẻ của Việt Nam, khi đưa tin phim “Hậu duệ mặt trời” phát sóng tại Việt
Nam trên trang Facebook của cá nhân và viết rằng: “Có ai nghĩ rằng một bộ
phim truyền hình ca ngợi quân đội Nhật Bản sẽ được phát sóng trên tivi ở Hàn
Quốc hay Trung Quốc chứ”(Park Su-ji 2016). Một mặt khác, bộ phim này trở
nên nổi tiếng đến mức được dựng thành phiên bản Việt hóa, và phiên bản Việt
của “Hậu duệ mặt trời” đã trở thành bộ phim truyền hình Việt Nam đầu tiên
được phát sóng trên Netflix (Ngọc Diệp 2019).
Bên cạnh đó, việc giới thiệu văn học, nghệ thuật Việt Nam tại Hàn Quốc còn
khá ít ỏi. Hoạt động dịch và xuất bản văn học Hàn Quốc ở Việt Nam tương đối
sôi động, trong khi việc giới thiệu văn học Việt Nam ở Hàn Quốc còn diễn ra
chậm. Mặt khác, mặc dù có một số tác phẩm văn học Hàn Quốc lấy chất liệu đề
tài về Việt Nam đã ra mắt bạn đọc, nhưng rất ít tác phẩm văn học Việt Nam viết
về Hàn Quốc được xuất bản ở Việt Nam. Vì vậy, bài toán đặt ra trong tương lai
trong giao lưu văn hoá giữa hai nước là giảm bớt sự mất cân đối này.

2.1.3. Nhận thức của người Việt Nam về văn hoá Hàn Quốc
Khi Làn sóng Hallyu lan rộng tại Việt Nam, nhìn chung được người Việt
Nam đánh giá tích cực nhưng cũng có phần bị chỉ trích.
Theo khảo sát “Tình trạng nhận thức về Văn hóa Hàn Quốc” do công ty
nghiên cứu thị trường trực tuyến “Q & Me” thực hiện vào tháng 5 năm 2019,
có 37% người được hỏi cho biết họ rất thích và 39% nói rằng họ thích, như vậy
có tới 76% người được khảo sát bày tỏ thái độ tích cực đối với văn hóa Hàn
Quốc. Mặt khác, có 20% số người được hỏi cho biết họ không thích lắm và 2%
cho biết họ không thích và rất không thích văn hóa Hàn Quốc (Trung tâm
Thương mại Việt Nam, Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc KOCCA 2021a,
6-7). Cụ thể, về phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc, có 25% nói rằng
họ rất thích và 43% trả lời thích, tổng cộng 68% người được hỏi thể hiện thái
độ thích phim Hàn Quốc. Trong khi có 26% trả lời rằng họ không thích lắm và
3% số người được hỏi rất không thích phim Hàn Quốc. Về K-pop, có 20% trả
lời rất thích và 31% nói rằng họ thích, tổng tổng cộng 68% người được khảo sát
thể hiện sự yêu thích với âm nhạc Hàn Quốc. Trong khi đó có tới 36% người
được hỏi nói rằng họ không thích K-pop lắm, và câu trả lời không thích và rất
không thích lần lượt là 7% và 6%. Nhìn vào kết quả khảo sát này, có thể nhận
định nhận thức của người Việt Nam về văn hóa Hàn Quốc nhìn chung là tích
cực.
Các đánh giá chỉ trích về Hallyu chủ yếu xoay quanh vấn đề văn hóa đại
chúng Hàn Quốc mang tính thương mại quá mức hoặc nội dung phim truyền
hình quá rập khuôn. Ngoài ra, còn có nhận định cho rằng làn sóng Hallyu có thể
trở thành lực cản cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam. Theo một cuộc khảo
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sát năm 2020 gần đây của Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc, đánh giá
phê bình của người Việt Nam về Làn sóng Hàn lưu là quá thương mại (34,5%),
cản trở sự phát triển của nền công nghiệp nội dung trong nước (25,4%) rập
khuôn hoặc đơn điệu (23,7%) (Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc 2021,
65). Trong cuộc khảo sát năm 2019 của Quỹ này, những người tham gia khảo
sát đã trả lời câu hỏi tương tự lần lượt với kết quả là 29,2%, 12,9% và 27,5%
(Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc 2020, 48). Bên cạnh đó, cũng có ý
kiến cho rằng ngoài những tác động về văn hóa, xã hội, hệ giá trị, lối sống, hành
vi của người Việt, làn sóng Hallyu cũng khiến các doanh nghiệp Việt Nam nói
chung, doanh nghiệp làm các sản phẩm văn hóa nói riêng phải có tư duy sản
xuất mới, hiện đại và hội nhập hơn để vượt qua áp lực cạnh tranh bởi so với các
nước cùng có Hàn lưu phát triển ở mức độ trưởng thành khác, Việt Nam chưa
có nhiều điều kiện để phát triển sức mạnh nội tại và “sức đề kháng” với tác động
từ bên ngoài (Nguyễn Thị Thắm, 2015) .

2.2. Nỗ lực và hỗ trợ để tăng cường giao lưu Văn hoá
2.2.1. Đồng sản xuất phim truyền hình và các chương trình
phát thanh
Việc hợp tác sản xuất phim truyền hình và điện ảnh giữa hai nước bắt đầu
từ đầu những năm 1990 khi phía Việt Nam hợp tác quay phim Hàn Quốc tại
Việt Nam. Các nhà sản xuất phim “Sài Gòn xa xôi” và “Chiến tranh trắng” hoàn
thành vào năm 1990 đã hợp tác với hãng phim Việt Nam khi quay các cảnh
phim tại Việt Nam. Năm 1993 đài truyền hình SBS cũng từng hợp tác với hãng
phim bản địa trong quá trình quay phim “Sông Ba xa xăm”(Hanwoo Lee & Lê
Hoài Phương 2013, 70-71).
Các bộ phim truyền hình do Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất có thể
kể đến như phim “Lẵng hoa tình yêu” (2004), “Mùi ngò gai” (2006), “Cô dâu
Hà Nội” (2006) , “Cô dâu vàng” (2007) và “Tuổi thanh xuân 1 và 2” (Forever
Young, 2014, 2016). Trong số đó, phim “Mùi ngò gai” nhận được đánh giá cao
khi thể hiện những cảnh quay tinh tế, đẹp đẽ và lãng mạn của phim truyền hình
trong tình hình công nghệ sản xuất phim truyền hình của Việt Nam còn chưa
phát triển vào giữa những năm 2000. Phần 1 và 2 của “Tuổi thanh xuân” lần
lượt được sản xuất vào năm 2014 và 2016, trong đó phần 1 cũng được phát sóng
trên kênh Story On của Hàn Quốc từ tháng 6 năm 2015 (Choi Yun-na, 2015).
Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của những người trẻ tuổi Việt Nam và Hàn
Quốc được quay với những bối cảnh đẹp ở cả hai đất nước. Bộ phim này đã
giành giải Nam diễn viên chính và nữ diễn viên chính được yêu thích nhất trên
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VTV, giải Phim truyền hình hay nhất và giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Lễ trao
giải Cánh diều vàng lần thứ 14 năm 2016 (Trung tâm Thương mại KOCCA
Việt Nam 2021a, 9, 19-20). Phim “Cô dâu Hà Nội” và “Cô dâu vàng” được sản
xuất để phát sóng ở Hàn Quốc, tạo tiếng vang và sau đó cũng được phát sóng
ở Việt Nam.
Trước sự yêu thích đối với các bộ phim truyền hình Hàn Quốc tại Việt Nam,
các nhà sản xuất hai nước đã hợp tác cùng sản xuất các bộ phim truyền hình với
hình thức remake thành phiên bản Việt Nam từ phim truyền hình hoặc phim
điện ảnh Hàn Quốc. Tiêu biểu như phim “Full House” (Ngôi nhà hạnh phúc,
2009), “Vinh quang của gia tộc” (phiên bản tiếng Việt là “Cầu vồng tình yêu”,
2011, 2012), “Cô nàng ngổ ngáo,” (2015), được remake và thu hút sự quan tâm
của người xem (Hạ Huyền 2018). Ngoài ra, một số phim khác cũng được
remake lại như phim “Người mẫu” (2011), “Anh em nhà bác sĩ” (2017),“Hậu
duệ mặt trời” (2017), “High Kick phần 1, 2” (Gia đình là số 1 &2, 2017, 2019),
“Phát hiện của tình yêu” (Ngày ấy mình đã yêu, 2018), “Thành viên gia đình họ
Vương” (Gạo nếp tẻ, 2018), “Sao vậy, anh Pungsang” (Cây táo nở hoa, 2021)
“Welcome to Waikiki” (Nhà trọ Balanha, 2020) (Trung tâm Thương mại
KOCCA Việt Nam 2021a, 7-9). Điều đáng lưu ý là nhiều bộ phim truyền hình
Hàn Quốc được remake thành phiên bản Việt Nam nói trên đã không được Việt
hóa và xử lý hậu kỳ kỹ lưỡng cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam mà lệ thuộc
vào bản gốc đến từng chi tiết nhỏ làm mất tính sáng tạo, khiến nhiều fan hâm
mộ phim Hàn thất vọng (Tâm Nguyễn, 2020). Các bản gốc phim Hàn đều là
những phim rất nổi tiếng và đã được người xem đón nhận nồng nhiệt, thậm chí
thuộc lòng kịch bản, các trường đoạn, phân cảnh tiêu biểu khi trình chiếu trước
đó, vì thế khi xem bản remake, khán giả Việt không tránh khỏi sự so sánh với
bản gốc vốn được coi là hoàn hảo. Mặt khác, một số phim remake đã không
được Việt hóa nhuần nhuyễn, ví dụ như “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt
nhưng sử dụng trang phục, tư thế đội hình, đội ngũ, lời thoại không phù hợp với
bối cảnh quân đội Việt Nam khiến khán giả ngỡ ngàng, lạ lẫm, thậm chí những
thiếu sót này của đoàn phim còn nghiêm trọng đến mức Bộ Quốc Phòng phải
lên tiếng đính chính, đề nghị đoàn phim phải sửa đổi cho phù hợp với thực tế
(Ân Nguyễn, 2018). Vì thế, đối với các phim remake, yếu tố Việt hóa cho phù
hợp với văn hóa của công chúng tiếp nhận cần phải được hết sức chú trọng.
Tại Việt Nam kể từ năm 2010, số trường hợp mua lại bản quyền chương trình
phát sóng nước ngoài và sản xuất phiên bản tiếng Việt hoặc hợp tác sản xuất
giữa hãng phim Việt Nam và nhà sản xuất nước ngoài ngày càng tăng. Trong
lĩnh vực này, hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam chủ yếu được thực hiện dưới
hình thức sản xuất lại chương trình phiên bản tiếng Việt sau khi phía Việt Nam
mua bản quyền chương trình của Hàn Quốc. Ngay từ sớm, phiên bản tiếng Việt
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của chương trình truyền hình “Janghak Quiz” (Đố vui học bổng) được sản xuất
tại Việt Nam dưới tên gọi “Đường lên đỉnh Olympia” phát sóng từ năm 1999
với sự hỗ trợ của công ty điện tử LG Hàn Quốc (Toon Seol-young 2007),43)
chương trình đố vui “Khám phá thế giới” cũng được phát sóng với sự tài trợ của
công ty điện tử Samsung. Định dạng (format) chương trình truyền hình Hàn
Quốc được xuất khẩu và sản xuất lại thành phiên bản Việt Nam có thể kể đến
các chương trình “Thử thách! Golden Bell” (Rung chuông vàng) năm 2006 và
“Global Talk Show” (Tán gẫu cùng người đẹp) năm 2009 (Kang Jong-hoon
2009). Trong thập niên 2010, việc mua lại bản quyền các chương trình của Hàn
Quốc và sản xuất thành phiên bản chương trình của Việt Nam vẫn tiếp diễn.
Một số chương trình tiêu biểu có thể kể đến như “Sao Nhập Ngũ?” (format
chương trình “Real Man” của đài MBC 2017), “King of Rap” (format chương
trình “Show me the money” của Mnet, 2017), “Giọng Ải Giọng Ai” (format
chương trình “I Can See Your Voice” của Mnet, 2017). Các chương trình mua
bản quyền và được hỗ trợ từ Hàn Quốc bao gồm chương trình “Chạy Đi Chờ
Chi” (bản remake chương trình “Running Man” của đài SBS) và “Con Đến Từ
Hành Tinh Nào?” (bản remake “Oh! My Baby”), “Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?”
(bản remake từ chương trình cùng tên “Bố Dad! Where Are We Going?” của
đài MBC) được phát sóng từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 8 năm 2018. Các
chương trình do nhà sản xuất của cả hai nước đồng sản xuất có “Vô Lăng Tình
Yêu” (2020) và “Ăn Đi Rồi Kể” (Delicious Drama Journey, 2021). Bên cạnh
đó cũng có chương trình giáo dục VTV7 Việt Nam và đài EBS Hàn Quốc cùng
hợp tác sản xuất (Trung tâm Thương mại KOCCA Việt Nam 2021b, 9-15).
Mặc dù hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc giữa hai nước chưa có nhiều tiến triển,
nhưng khi K-pop lan rộng tại Việt Nam, mối quan hệ hợp tác với V-pop cũng
đang dần hình thành. Chẳng hạn như khi BTS chính thức ra mắt khán giả vào
năm 2014, có thông tin cho rằng nhóm nhạc đã cùng với nhạc sĩ hàng đầu Việt
Nam là Thanh Bùi dàn làm mới ca khúc chủ đề “Danger” của album đầu tiên
và phát hành bản phối khí remix (Kim Tae-eon 2021a). Năm 2016, nhóm nhạc
nữ Việt Nam Lime bắt đầu phát hành ca khúc và hoạt động tại Hàn Quốc, nhưng
họ được biết đến ở Việt Nam nhiều hơn là ở Hàn Quốc (Lee Eun-jung 2016).
Mới đây, công ty giải trí SM Entertainment đã khai trương chi nhánh tại thành
phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2020.
Trong tương lai, hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc đại chúng giữa hai nước sẽ
ngày càng mở rộng.

43) Sau công ty điện tử LG, hiện công ty sản xuất ô-tô Việt Nam THACO đang
tài trợ cho chương trình này. “Đường lên đỉnh Olympia.” Wikipedia.

146• 30 NĂM HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XÃ HỘI GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

2.2.2. Hợp tác sản xuất phim điện ảnh
Trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh, nhiều phim Hàn Quốc được remake
lại thành phiên bản Việt Nam. Tiêu biểu như các phim “Em là bà nội của anh”
(2015) là phiên bản remake của “Cô gái đáng ngờ (Miss Granny)”, “Sắc đẹp
ngàn cân” (2017) là phiên bản Việt remake của của “Mỹ nữ đau khổ (200
Pounds Beauty)”, “Tháng năm rực rỡ” (2018) là phiên bản remake của
“Sunny”, “Ông ngoại tuổi 30” (2018) là phiên bản Việt Nam của phim
“Scandal vượt tốc (Scandal Makers)”, “Yêu em bất chấp” (My Sassy Girl,
2018) là phim remake của “Cô nàng ngổ ngáo” (Yoo Won-jung 2018). Phim
“Anh trai yêu quái” (Dear Devil Brother, 2019) là bản Việt hóa được làm lại từ
bộ phim Hàn Quốc “Anh trai”, còn phim “Hồn Papa Da Con Gái” (Daddy
Issue, 2018) là bản remake từ phim truyền hình Hàn Quốc “Bố là Con gái”.
Ngoài ra, còn có các bộ phim khác được sản xuất bằng cách lồng ghép hình thức
sản xuất phim (format) Hàn Quốc vào phim Việt Nam như phim “Hai Phượng”
(Lurie, 2019) và “Ngôi nhà cổ tích” (Butterfly House, 2019) (Nam Yoojung
2019).
Các bộ phim do công ty Hàn Quốc đầu tư sản xuất tiêu biểu như phim “Để
Mai tính 2” (My Decide 2, 2014), “Em chưa 18” (Bad Girl, 2017) và “Cô gái
đến từ hôm qua” (2017) và nhiều phim khác. Ngoài ra, cũng giống như bộ phim
điện ảnh Hàn Quốc “Người lạ hoàn hảo” được remake từ bộ phim điện ảnh của
Ý “Perfect Stranger”, nhà sản xuất Hàn Quốc đã sản xuất bộ phim này thành
phiên bản Việt Nam với tiêu đề “Tiệc trăng máu” (Blood Moon Party, 2020) và
thành công trong doanh thu phòng vé lên tới 120 tỷ đồng chỉ sau 3 tuần chiếu
tại rạp chiếu phim(Kim Seong-Hoon 2020; Jeong Yu-Jin 2020). Phim “Hãy để
em yêu anh” (La La: Live again Love again, 2018) cũng do hai nước hợp tác sản
xuất (Kim Soo-ah 2018).
Một trong những điều đáng lưu ý của phim remake từ bản gốc phim điện ảnh
Hàn Quốc sang phiên bản Việt Nam thành công là do các đạo diễn có sự điều
chỉnh một số yếu tố trong phim cho phù hợp với văn hóa Việt Nam. Ví dụ, phim
Việt remake “Em là bà nội của anh” (Miss Grany) đã Việt hóa nhân vật bà Đại
thành một người phụ nữ miền Bắc di cư vào miền Nam, có chồng là liệt sĩ đã
hi sinh trong chiến tranh, và sử dụng bài hát nổi tiếng “Còn tuổi nào cho em”
của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một điểm nhấn để giúp nội dung phim trở nên
gần gũi với khán giả. Bên cạnh đó, tính hợp thời của phiên bản Việt cũng ảnh
hưởng đến doanh thu của phim. Chẳng hạn, phim “Sắc đẹp ngàn cân” (phiên
bản Việt của “200 Pound Beauty”) ra mắt phòng vé ở Việt Nam năm 2017 đã
chỉ thu về 26 tỷ đồng, thấp hơn so với nhiều phim thuần Việt chiếu cùng thời
điểm, bởi nội dung của phim remake đã lỗi thời khi vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ
trong giới nghệ sĩ Việt đã trở nên bình thường, không còn gây tranh cãi như
trước, đồng thời lối tấu hài của năm 2006 đã không còn phù hợp với khán giả
hiện đại (Anh Phan, 2020).
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Mặt khác, CJ CGV hiện đang điều hành nhiều rạp chiếu phim trên khắp cả
nước Việt Nam, và tháng tháng 6 năm 2014 công ty đã triển khai dự án đóng
góp cho xã hội với việc mở lớp sản xuất phim mang tên “Toto’s Studio" để
truyền lửa đam mê điện ảnh cho giới trẻ Việt Nam (Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn
Quốc 2020, 131). Gần đây, Viện King Sejong cũng mở lớp sản xuất phim dạy
lý thuyết về quy trình sản xuất phim và thiết bị quay phim, đồng thời cung cấp
cho học viên cơ hội trải nghiệm toàn bộ quy trình sản xuất phim (Lee Jong-gil
2019).

3. Tiểu kết: Tìm kiếm phương hướng phát triển
và phương án hợp tác
Để tăng cường giao lưu văn hoá giữa hai nước trong tương lai, cần xem xét
những vấn đề sau.
Thứ nhất, nhìn vào quá trình giao lưu văn hóa giữa hai nước trong thời gian
qua, bài toán tương lai có thể nói là cần theo đuổi sự trao đổi văn hóa hai chiều
một cách cân bằng. Trong khi việc du nhập và truyền bá văn hóa Hàn Quốc tại
Việt Nam diễn ra tương đối sôi nổi, thì việc du nhập và truyền bá văn hóa Việt
Nam tại Hàn Quốc lại tương đối chậm. Trong thời gian qua chính phủ Hàn
Quốc đã và đang thúc đẩy giao lưu hai chiều và trong tương lai tiếp tục cần có
những nỗ lực không ngừng.
Mặc dù phim Việt Nam đang được giới thiệu tại một số liên hoan phim như
Liên hoan phim Quốc tế Busan, tuy nhiên ngoài liên hoan phim có thể xem xét
hỗ trợ việc tổ chức định kỳ liên hoan phim Việt Nam cho công chúng ở các khu
vực khác. Cần hỗ trợ dịch thuật và xuất bản văn học Việt Nam sang tiếng Hàn,
đồng thời tích cực giới thiệu văn học Việt Nam tại Hàn Quốc. Việc giới thiệu
văn hóa Việt Nam có thể được thực hiện thông qua Trung tâm Văn hóa Việt
Nam, do đó nếu phía Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong
toà nhà Đại sứ quán Việt Nam mới xây thì Hàn Quốc có thể xem xét các phương
án hỗ trợ.
Thứ hai, cần nỗ lực nâng cao nhận thức cân bằng và hiểu biết sâu sắc về văn
hóa xã hội của nước bạn. Các cơ quan, tổ chức liên quan đến ngoại giao văn hóa
của cả hai nước nên xem xét đến phương án phát triển và tải lên các chương
trình giới thiệu văn hóa của cả hai quốc gia qua kênh internet, chẳng hạn như
YouTube. Ngoài ra, cũng có thể cân nhắc tổ chức cuộc thi sáng tạo nội dung
(contents) trên YouTube để giới thiệu văn hóa xã hội dành cho đối tượng tham
gia là người Hàn Quốc và người Việt Nam. Cũng có thể xem xét xây dựng
chương trình người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc giới thiệu văn hóa và xã
hội Hàn Quốc với người bản xứ Việt Nam.
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1. Đánh giá kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Hàn
Quốc
1.1. Đánh giá sự hợp tác giữa hai nước
Như đã nêu ở trên, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt
Nam và Hàn Quốc đã và đang liên tục triển khai hợp tác không chỉ trong lĩnh
vực kinh tế mà còn các lĩnh vực xã hội và văn hóa. Tất nhiên, khi nhìn lại quan
hệ giữa hai nước, hợp tác kinh tế đóng vai trò xuất phát điểm, nhưng ở thời điểm
hiện tại, khi giao lưu văn hóa và xã hội giữa hai bên ngày càng sôi động hơn
trước thì mối quan hệ song phương không thể lý giải chỉ bằng cách dựa vào hợp
tác kinh tế. Đã đến lúc cần nhìn lại quan hệ song phương từ góc nhìn rộng hơn
và đặt nền móng mới cho 30 năm tới. Với mục đích này, nghiên cứu này xem
xét hiện trạng hợp tác kinh tế, xã hội và văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc
trong 30 năm qua, và các học giả hai nước cùng nhau thử đưa ra những đánh giá
khách quan cho việc thiết kế một tương lai tốt đẹp hơn.
[Bảng 5-1] tóm lược kết quả xem xét mối quan hệ hợp tác kinh tế, xã hội và
văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 30 năm qua từ khi thiết lập quan hệ
ngoại giao. Trước hết, đúng như dự đoán, nhóm nghiên cứu Việt Nam và nhóm
nghiên cứu Hàn Quốc đồng lòng đánh giá cao nhất sự gia tăng thương mại và
đầu tư trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước. Ngược lại, tất cả chúng tôi đều bày
tỏ lo ngại về tình trạng mất cân bằng thương mại. Về hợp tác trong lĩnh vực xã
hội, thành tựu lớn nhất chính là sự tương đồng về lịch sử và văn hóa đã tạo cơ
hội gia tăng tình thân thiết giữa hai dân tộc. Thế nhưng, nhóm nghiên cứu hai
nước cùng lo ngại rằng nhu cầu hợp tác xã hội không thể theo kịp tốc độ đầu tư
và tiến xuất của các doanh nghiệp cho dù cảm xúc gần gũi của người dân hai
nước ngày càng tăng. Điều này là do nếu hợp tác song phương trong hai lĩnh vực
tiếp tục diễn ra mất cân đối thì cuối cùng thành quả hợp tác kinh tế có thể bị thoái
trào trở lại bởi tình hình hợp tác trong lĩnh vực xã hội trì trệ. Còn trong lĩnh vực
văn hóa, thành quả lớn nhất chính là việc giao lưu văn hóa tăng nhanh gần đây
đã thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước. Tuy nhiên, trong khi
làn sóng văn hóa Hàn Quốc đang có thế mạnh ở Việt Nam thì ngược lại, việc giới
thiệu văn hóa Việt Nam không đầy đủ tại Hàn Quốc là mối lo ngại lớn nhất.
Về lâu dài, khắc phục sự mất cân đối trong giao lưu văn hóa và sự trì hoãn hợp
tác trong lĩnh vực xã hội sẽ là cơ sở bù đắp thành quả của hợp tác kinh tế. Bởi
vì các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa hoạt động bổ sung cho nhau, thúc đẩy
hợp tác giữa hai nước.44) Do đó, ngay từ bây giờ, cần nâng cao sự hợp tác trong

44) Kremer (1993) nhấn mạnh rằng trong số các yếu tố đầu vào thể hiện tính bổ
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Bảng 5-1. Đánh giá hợp tác kinh tế, xã hội và văn hóa
giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Hợp tác kinh tế

Hợp tác xã hội

∙ Gia tăng kim ngạch thương ∙
mại song phương
∙ Gia tăng tỷ trọng thương
mại lẫn nhau
∙ Sản phẩm thương mại có
trị giá gia tăng cao
∙
∙ Gia tăng tỷ trọng của các
mặt hàng công nghệ cao
trong các sản phẩm thương
mại
∙
∙ Tăng cường sự tham gia
của Việt Nam vào GVC
∙
Gia
tăng về số lượng và
Mặt
chất
lượng FDI của Hàn ∙
tích
cực Quốc vào Việt Nam
∙ Gia tăng tỷ trọng khu vực
sản xuất trong FDI của
Hàn Quốc (tăng đầu tư vào
công nghệ cao)
∙
∙ Giảm chênh lệch giữa số
vốn đầu tư đăng ký và số
vốn đầu tư thực hiện của ∙
FDI Hàn Quốc

Gia tăng cảm xúc gần gũi ∙
giữa người dân hai nước do
những nét tương đồng về
lịch sử và văn hóa như Nho
giáo và tín ngưỡng thờ cúng
tổ tiên
∙
Sự quan tâm đến xã hội Việt
Nam tăng vọt do sự gia tăng
đầu tư và xúc tiến của doanh
nghiệp
Tăng cường giao lưu nhân
dân giữa hai nước (du lịch ∙
và tham quan, lưu trú ngắn
hạn và dài hạn)
Thúc đẩy giao lưu xã hội ở
các cấp độ dân sự khác nhau ∙
như cá nhân mỗi người,
doanh nghiệp, cơ quan tổ
chức,…
∙
Phổ cập đào tạo tiếng Hàn ở
Việt Nam
Giao lưu tích cực giữa hai ∙

∙ Sự gia tăng của mất cân ∙
bằng thương mại
∙ Giảm sử dụng hàng hóa
Mặt trung gian của Việt Nam
tiêu ∙ Cơ cấu thương mại tập
cực trung vào các hàng hóa đặc ∙
thù

Nhu cầu hợp tác trong các ∙
lĩnh vực xã hội và văn hóa
của hai nước đang tụt hậu so
với tốc độ đầu tư và tiến xuất
của doanh nghiệp.
Thiếu hiểu biết về đời sống
xã hội do chỉ tập trung vào
những điểm tương đồng về
lịch sử và văn hóa

Hợp tác văn hóa

Thúc đẩy sự hiểu
biết lẫn nhau thông
qua việc mở rộng
giao lưu văn hóa
giữa hai nước
Sự lan tỏa của làn
sóng văn hóa Hàn
Quốc tại Việt Nam,
nhưng chú ý văn
hóa ngoại lai không
chỉ có Hallyu.
Hallyu mở rộng từ
phim truyền hình,
phim điện ảnh đến
K-pop
Nâng cao nhận thức
về văn hóa Việt
Nam tại Hàn Quốc
Phổ biến văn hóa
ẩm thực Việt Nam
tại Hàn Quốc
Nâng cao hiểu biết
nước nhờ sự phát triển của về lịch sử và văn
hóa Việt Nam thông
Internet
qua triển lãm các di
∙ Tăng cường nhận thức tốt đẹp tích lịch sử Việt
về Hàn Quốc và người Hàn Nam tại Hàn Quốc
Quốc tại Việt Nam vì ảnh
hưởng của huấn luyện viên
Park Hang-seo
Hệ quả của việc
Hallyu phát triển
mạnh ở Việt Nam
và việc giới thiệu
văn hóa Việt Nam
vào Hàn Quốc
tương đối ít dẫn đến
sự mất cân bằng
trong giao lưu văn
hóa

sung mạnh mẽ, các sản phẩm lỗi được tạo ra khi chất lượng của một đầu vào
cụ thể kém đi. Nói cách khác, khi có sự bổ sung mạnh mẽ giữa các yếu tố sản
xuất, toàn bộ sản phẩm có thể bị biến thành phế phẩm ngay cả khi một yếu tố
rất nhỏ không đáng kể bị lỗi.
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Hợp tác kinh tế

Hợp tác xã hội

Giao lưu giữa chính quyền ∙
Trung ương và chính quyền
địa phương của hai nước chú
trọng vào lĩnh vực văn hóa,
đặc biệt là quảng bá ngôn
ngữ và văn hóa Hàn Quốc.
Các vụ việc liên quan đến ∙
phụ nữ kết hôn di dân, hay
giữa các tập đoàn Hàn
Quốc và các DNVVN Hàn vấn đề quản lý lao động
trong các doanh nghiệp Hàn
Quốc
Quốc không được cải thiện
∙ Cơ cấu xuất khẩu của Việt trong một thời gian dài , điều
Nam phụ thuộc vào các
này làm gia tăng nhận thức
doanh nghiệp FDI
tiêu cực về người Hàn Quốc.
∙ Đầu tư của Hàn Quốc vào
Việt Nam tập trung vào
các khu vực cụ thể

∙ Giảm tỷ lệ tham gia RVC ∙
nội khu vực ASEAN của
Việt Nam
∙ Giảm quy mô đầu tư của
Hàn Quốc vào Việt Nam
gần đây
∙ Tỷ lệ huy động vốn cao ∙

Hợp tác văn hóa
Do Hallyu phát triển
mạnh mẽ ở Việt
Nam nên người
Việt có những nhận
thức phê phán về
Hàn Quốc
Giới thiệu văn học
và nghệ thuật Việt
Nam tại Hàn Quốc
chưa đầy đủ

Nguồn: Tác giả biên soạn

lĩnh vực văn hóa và xã hội. Tốc độ hợp tác kinh tế tăng nhanh không có nghĩa
là phải giảm hợp tác kinh tế, mà là cần tiếp cận việc hợp tác xã hội và văn hóa
với sự quan tâm và thái độ khoan dung hơn hiện nay. Sự hiểu biết sâu sắc về
nhau cũng sẽ giúp nâng cao mức độ và chất lượng của hợp tác kinh tế. Chính
vì lẽ đó, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chúng
ta cũng cần quan tâm nhiều đến hợp tác trong lĩnh vực văn hóa xã hội, bên cạnh
hợp tác kinh tế.

1.2. Khuôn khổ thúc đẩy hợp tác song phương
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, dường như Việt Nam và
Hàn Quốc đã không cụ thể hóa mục đích hợp tác mà hai nước cùng hướng tới.
Tốc độ hợp tác xã hội và văn hóa không theo kịp tốc độ hợp tác kinh tế đã chứng
minh điều này. Như đề cập trước đó, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm
tương đồng về kinh tế, lịch sử và văn hóa. Nền kinh tế đang phát triển năng động
thông qua việc mở cửa với thế giới, và cả hai nước tạo dựng được vị thế trong
cộng đồng quốc tế thông qua hợp tác đối ngoại tích cực về văn hóa và xã hội.
Với ý nghĩa rằng mối quan hệ giữa hai nước không chỉ ràng buộc ở cấp độ hiện
tại, mà là đối tác để cùng nhau chuẩn bị cho tương lai, nghiên cứu này đã làm
rõ mục đích hợp tác giữa hai nước là thiết lập “Quan hệ Đối tác hợp tác chiến
lược toàn cầu tương lai”. Điều này là do hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc
không chỉ giới hạn ở hợp tác song phương, mà đây là thời điểm mà Việt Nam
và Hàn Quốc nên hợp tác với vai trò đối tác toàn cầu có thể mở rộng sang khu
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vực Mekong và các nước ASEAN khác, cũng như Ấn Độ và châu Phi. Để hai
nước hoạt động như đối tác toàn cầu, cần phải hình thành lòng tin vững chắc
trước sự thay đổi của môi trường quốc tế thông qua việc tăng cường hiểu biết
và luôn thông cảm cho nhau. Chỉ khi tin tưởng nhau, hai nước mới có thể cùng
nhau chuẩn bị cho tương lai.
Vì vậy, phương hướng hợp tác lâu dài nhằm đạt được mục đích hợp tác là
“Tăng cường hợp tác kinh tế vì sự phồn vinh của hai bên”, “Tăng cường hợp tác
trong lĩnh vực xã hội để tăng cường hiểu biết lẫn nhau”, '”Tăng cường hợp tác
trong lĩnh vực văn hóa để tạo cơ hội đồng cảm nhau”. Dựa trên phương hướng
hợp tác này, chúng tôi tin rằng nếu Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác với nhau với
tư cách là “Đối tác hợp tác chiến lược toàn cầu tương lai” thì có thể “tăng cường
bền vững mối quan hệ song phương” đã được đặt ra. Tất nhiên, để đạt được điều
này thì hai nước cần phải cùng nhau nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian
dài. Phần sau của bài nghiên cứu này sẽ đưa ra phương án trung và dài hạn cho
việc hợp tác của Việt Nam và Hàn Quốc, tuy nhiên, trước khi đưa ra phương án,
hai nước nên thiết lập nguyên tắc hợp tác để giảm thiểu khả năng hiểu lầm lẫn
nhau và cố gắng hình thành độ tín nhiệm cao hơn giữa hai nước.
Hình 5-1. Khuôn khổ thúc đẩy hợp tác Việt – Hàn

Nguồn: Tác giả biên soạn
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Nghiên cứu này đưa ra bốn nguyên tắc hợp tác giữa hai nước. Thứ nhất, nhấn
mạnh rằng phải chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển đôi bên cùng có lợi hơn là
theo đuổi lợi ích của chủ nghĩa trọng thương. Hàn Quốc chưa bao giờ thể hiện
tham vọng đế quốc ở khu vực ASEAN và lần nào cũng nhấn mạnh sự phát triển
song phương trong các chuyến thăm thượng đỉnh. Không chỉ hợp tác vì lợi ích
của riêng một quốc gia mà sự phát triển của Hàn Quốc phải đóng góp cho sự
phát triển của Việt Nam và sự phát triển của Việt Nam cũng có thể đóng góp cho
sự phát triển của Hàn Quốc.
Thứ hai, cần thúc đẩy hoàn thiện thể chế để hình thành mối quan hệ hợp tác
minh bạch. Cần hình thành mối quan hệ hợp tác minh bạch để không phát sinh
mâu thuẫn do khác biệt thể chế giữa hai nước. Minh bạch có nghĩa là hai nước
cần quan tâm đến nhau để có thể dễ dàng tiếp cận và hiểu được thể chế của nước
kia. Thay vì che giấu, cần có những nỗ lực để khoả lấp những khác biệt về thể
chế. Điều này cũng quan trọng vì có thể tạo ra khả năng cạnh tranh thông qua
cạnh tranh công bằng.
Thứ ba, phải hạn chế chủ nghĩa vị chủng văn hoá và tăng cường tính khoan
dung đối với văn hóa của nhau. Hàn Quốc thường đắm chìm trong Hàn lưu và
hiểu lầm rằng mọi thứ của Hàn Quốc là tốt nhất. Văn hóa chỉ mang tính tương
đối. Vì Việt Nam đã thừa nhận văn hóa Hàn Quốc nên Hàn Quốc cũng cần phải
thừa nhận và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Có như vậy thì Hàn lưu mới trở thành
Toàn cầu lưu (Globallyu) chứ không chỉ dừng chân ở Hàn lưu. Văn hóa Hàn
Quốc gắn liền với tên gọi Hàn lưu, cũng chỉ là một trong số nhiều nền văn hóa
trên thế giới. Nếu làn sóng Hàn Quốc được nhân loại thế giới chấp nhận là một
nền văn hoá phổ quát, thì khi đó tên gọi Hallyu biến mất và sẽ trở nên quốc tế
hoá. Do đó, thay vì nhìn vào văn hóa của các nước khác trong khuôn khổ bài trừ,
cần phải có cái nhìn bao dung, xem cả hai nước đều xứng tầm nhau.
Thứ tư, hai nước cần mở rộng giao lưu với tư cách là đối tác có trách nhiệm.
Từ “trách nhiệm” bao hàm tính khả thi và tính cùng tồn tại tôn trọng sự khác
biệt. Từ này mang ý nghĩa của tinh thần trách nhiệm hướng về nước bạn. Từ
vựng này thậm chí khiến chúng ta nghĩ đến việc khi hai nước cùng chung sống
đến một thời điểm chín muồi sẽ phát triển thành một cộng đồng chung. Thật sai
lầm khi quy định mối quan hệ giữa hai nước là quan hệ bầu chủ - người phụ
thuộc, tức là Việt Nam phải nên học theo một khi Hàn Quốc dẫn đầu. Suy nghĩ
cho rằng Hàn Quốc đã ban phát ân huệ cho Việt Nam cũng là một sai lầm. Như
phân tích trước đó, Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam số vốn ODA nhiều gấp
8 lần so với Hàn Quốc. So với các cường quốc viện trợ khác, đóng góp ODA
của Hàn Quốc cho Việt Nam không lớn. Tuy Hàn Quốc đã đóng góp vào sự phát
triển của Việt Nam ở một mức độ nào đó thông qua đầu tư trực tiếp, nhưng các
doanh nghiệp Hàn Quốc cũng thu được nhiều lợi nhuận hữu hình và vô hình từ
việc đầu tư vào Việt Nam. Nếu muốn quan hệ giữa hai nước phát triển bền vững
thì chúng ta phải ghi nhớ rằng thành quả lớn nhất thu được khi và chỉ khi hai bên
cùng tồn tại bình đẳng.
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Bốn nguyên tắc hợp tác dù thế nào cũng chỉ mang ý nghĩa như một xuất phát
điểm. Để đạt được mức độ hợp tác cao hơn và tăng cường hiểu biết giữa lẫn
nhau, trong năm 2022 (kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt
Nam và Hàn Quốc) rất cần một không gian học thuật để các học giả kỳ cựu của
hai nước họp mặt, cùng thảo luận về phương án nâng cao tầm nhìn và nguyên
tắc hợp tác. Các học giả kỳ cựu, những người đã và đang nghiên cứu mối quan
hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian dài, có thể gia tăng tính khả thi của
phương án nâng tầm quan hệ song phương bằng cách xem xét lại tầm nhìn và
các nguyên tắc của hợp tác song phương.

2. Phương án nâng cao phát triển bền vững mối
quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc
Để liên tục phát triển mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc dựa trên các nguyên
tắc đã được trình bày ở trên, cần hoàn thiện những phần bị đánh giá tiêu cực và
đồng thời củng cố hơn nữa các phần được đánh giá tích cực. Tuy nhiên, trên
thực tế, chắc chắn công việc này sẽ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện đồng thời
cả hai. Do đó, nghiên cứu này đề xuất phương án cải thiện cho những phần bị
đánh giá tiêu cực trước, vì những phần bị đánh giá tiêu cực được sửa đổi trước
sẽ kết hợp với các phần được đánh giá tích cực và tạo ra hiệu quả tổng hợp.

2.1. Hợp tác kinh tế vì sự thịnh vượng đôi bên
2.1.1. Tăng cường hợp tác ba bên cho Việt Nam và Hàn Quốc
Trong mối quan hệ bổ sung cho nhau giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mức độ
phụ thuộc giữa hai nước đang ngày càng gia tăng. Chỉ riêng thương mại, Hàn
Quốc trở thành điểm đến xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam và Việt Nam trở
thành điểm xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc. Nếu nhìn lại những năm 2010,
khi kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam từng chỉ chạm được vào
top 10, chúng ta có thể thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước tiến triển rất
nhiều. Tuy nhiên, mối quan hệ phụ thuộc này đang ngày càng phát triển do Hàn
Quốc mở rộng nguồn vốn FDI vào Việt Nam và điều này không phải chỉ mang
lại ảnh hưởng tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam, mà còn đóng góp một phần
nhất định vào việc giảm bớt sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc. Vì
vậy, cần tận dụng sự phụ thuộc lẫn nhau đang ngày càng sâu rộng giữa Việt
Nam và Hàn Quốc như một động lực để tái cơ cấu kinh tế Việt Nam.
Kể từ năm 2007, đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam đã góp phần
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vào việc mở rộng xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.45)
Việt Nam cũng đang tích cực mở cửa thị trường và chấp nhận cơ chế kinh tế mới
thông qua các hiệp định thương mại tự do. Điều này trở thành động lực thúc đẩy
đổi mới cải cách cơ chế, cải cách kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Như
đã đề cập trong phần mở đầu, kinh nghiệm trong tăng trưởng kinh tế của Hàn
Quốc được lấy làm chuẩn đối sánh để phát triển kinh tế, đồng thời, sự tương
đồng giữa hai quốc gia cũng được nâng cao.
Phương pháp hiệu quả và đôi bên cùng có lợi nhất để khắc phục tình trạng
mất cân bằng thương mại giữa hai nước do sự gia tăng trong đầu tư trực tiếp của
Hàn Quốc là cùng nhau mở rộng thương mại toàn cầu. Hai nước cần tìm kiếm
phương án cùng đóng góp vào việc mở rộng thương mại ra thế giới và nghiên
cứu này đề xuất việc tham gia vào thị trường nước thứ ba thông qua hợp tác giữa
Việt Nam và Hàn Quốc. Sự mất cân bằng thương mại có thể được giải quyết
bằng cách tăng cường nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam, và việc phát triển
năng lực xuất khẩu cùng với các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có mặt ở Việt Nam
cũng là một phương án. Các mặt hàng điện tử, quang học, máy móc, kim loại,…
mà Việt Nam đang tăng cường xuất khẩu sang Hàn Quốc gần đây, đều có liên
quan đến đầu tư trực tiếp của các nước tiên tiến khác, trong đó có Hàn Quốc.
Theo phân tích ở Chương 2, những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh
như quần áo và may mặc, gỗ và sản phẩm gỗ, giày dép,… đều là những ngành
được các công ty đa quốc gia đầu tư. Tuy nhiên, Việt Nam vốn đã chiếm thị
phần cao tại thị trường Hàn Quốc đối với các mặt hàng này nên việc giải quyết
tình trạng mất cân đối thương mại bằng cách mở rộng thị phần trong lĩnh vực
này sẽ gặp hạn chế. Ngoài ra, khó có thể đột ngột gia tăng mặt hàng thủy sản và
thực phẩm trong xu hướng tiêu dùng khắt khe của thị trường tiêu dùng Hàn
Quốc. Vì vậy, việc tăng cường xuất khẩu ra thế giới cùng với các doanh nghiệp
Hàn Quốc là giải pháp tối ưu trong ngắn hạn.
Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do khác nhau, trong đó có
CPTPP và FTA Việt Nam-EU. Ngoài ra, để thu hút các ngành công nghiệp
tương lai từ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, Việt Nam đang nỗ lực xây
dựng môi trường đầu tư và pháp lý thân thiện với doanh nghiệp thông qua việc
nâng cao tính minh bạch trong quản lý doanh nghiệp và tăng cường bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ (IPR). Nếu việc đa dạng hóa nhà đầu tư thông qua những
nỗ lực này thành công, tỷ trọng đầu tư của Hàn Quốc sẽ giảm xuống và sự mất
cân đối giữa hai nước cũng giảm hơn so với hiện nay. Mặt khác, việc tích cực
mở cửa thị trường của Việt Nam đang làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các công
45) Một ví dụ điển hình là công ty Samsung Electronics. Xuất khẩu của các công
ty đầu tư ra nước ngoài chiếm 71% xuất khẩu của Việt Nam, trong đó xuất
khẩu của Samsung Electronics Việt Nam chiếm hơn 40%. Năm 2018, giá trị
xuất khẩu của Việt Nam của Samsung Electronics Việt Nam đạt 60 tỷ đô la,
chiếm 1/3 tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam. (Báo Hankyoreh, 2019).
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ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, như đã đề cập trong
Chương 2, các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam gia tăng tỷ trọng sử dụng
đầu vào của Việt Nam khi mở rộng sản xuất tại Việt Nam, do đó làm suy giảm
hiệu quả tạo ra thương mại từ đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam.
Trong điều kiện đó, để mở rộng thêm giao dịch thương mại, cần phải chia nhỏ
hơn nữa GVC giữa Việt Nam và Hàn Quốc để mở rộng cơ hội cho Việt Nam có
thể tham gia vào mạng lưới sản xuất của Hàn Quốc. Muốn vậy, cần phải chuyển
giao công nghệ và nâng cao năng lực cho các DNVVN Việt Nam. Ngoài ra,
Việt Nam và Hàn Quốc cần có những nỗ lực chung để tìm kiếm phương án cùng
nhau tham gia thị trường nước thứ ba. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao
giữa Việt Nam và Hàn Quốc, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước đã đạt được
những thành tựu nổi bật hơn bất kỳ quốc gia nào và giao lưu nhân lực cũng diễn
ra sôi động. Nếu các kinh nghiệm hợp tác kinh tế thành công giữa Việt Nam và
Hàn Quốc được tổng kết lại và cung cấp cho những quốc gia có nhu cầu hợp tác
với Việt Nam và Hàn Quốc thì có thể tìm ra được thị trường mới. Vì vậy,
mô-đun hóa và phổ biến quá trình hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc
cũng là một công tác chung quan trọng. Việt Nam cũng duy trì sức ảnh hưởng
của mình đối với khu vực sông Mekong thông qua Khu vực tam giác phát triển
Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV-DTA). Đây cũng được xem là một cách để
Việt Nam và Hàn Quốc cùng phát triển khu vực sông Mekong. Đặc biệt, như
đã đề cập ở Chương 2, Hàn Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giảm
bớt nguồn hỗ trợ ODA cho Việt Nam, quốc gia không còn thuộc nhóm nước có
thu nhập thấp. Nếu Hàn Quốc cùng với Việt Nam đưa nguồn vốn thặng dư này
vào khu vực Mekong, Việt Nam cũng giảm bớt cảm giác đơn độc do bị cắt giảm
ODA và Hàn Quốc cũng có thể đa dạng hóa nền kinh tế và ngoại giao. Hơn nữa,
nếu đạt được kết quả hoạt động ở khu vực Mekong, Hàn Quốc có thể tận dụng
kinh nghiệm này và cùng với Việt Nam bước vào thị trường các nước thành
viên ASEAN khác hoặc đến tận bờ biển phía đông của châu Phi.

2.1.2. Hỗ trợ hình thành RVC trong khu vực ASEAN
Trong Chương 2, tỷ trọng tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực
(RVC: Regional Value Chains) trong ASEAN được cho là vẫn còn thấp. Kwak
Seong-il và cộng sự (2016) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mạng
lưới sản xuất khu vực trong ASEAN. Nguyên nhân khiến tỷ lệ tham gia RVC
của Việt Nam trong khu vực bị suy giảm là do các nước thành viên ASEAN có
năng lực sản xuất thường có cơ cấu xuất nhập khẩu gắn liền với Trung Quốc,
Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, hơn là tham gia vào GVC với tư cách là đầu
mối sản xuất. Đặc biệt, tỷ lệ sử dụng giá trị gia tăng nội địa của Việt Nam thấp
hơn so với các nước thành viên ASEAN khác. Việt Nam cho thấy có tỷ trọng
sản xuất sử dụng giá trị gia tăng ở nước ngoài cao và nếu giá trị gia tăng ở nước
ngoài này được đưa vào trong khu vực ASEAN thì có thể giảm chi phí giao dịch
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và qua đó giảm chi phí sản xuất.
Ngoài ra, trong môi trường thương mại quốc tế gần đây, nơi các vấn đề kinh
tế và an ninh phải được xem xét cùng nhau, việc hình thành chuỗi giá trị khu vực
(RVC) sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam vì nó có thể đảm bảo chuỗi
cung ứng ổn định. Nếu chuỗi cung ứng có thể được ổn định thông qua việc
chuyển sản xuất về gần (nearshoring) và đa dạng hóa hướng đến các nước thành
viên ASEAN, thì hoạt động sản xuất vẫn có thể được duy trì ổn định ở một mức
độ nào đó mà không bị ảnh hưởng bởi cuộc cạnh tranh giành quyền bá chủ giữa
Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mặt khác, Hàn Quốc, nhà đầu tư hàng đầu tại Việt
Nam, tập trung đầu tư vào Việt Nam một cách mất cân đối so với đầu tư vào
các nước thành viên ASEAN khác. Nếu một cú sốc ngoại sinh xảy ra với Việt
Nam hoặc nảy sinh xung đột do hiểu lầm xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về xã
hội của hai nước, các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể sẽ gặp khó khăn. Rủi ro
này có thể được giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa trong khu vực ASEAN.
Trong Chương 2, tác giả sử dụng VRCA, được tính ra dựa trên bảng cân đối
liên ngành thế giới của ADB-MRIO, để sắp xếp lại các ngành công nghiệp Việt
Nam và Hàn Quốc có năng lực cạnh tranh. Kwak Seong-il và Yeon Won-ho
(2021) áp dụng phương pháp tương tự cho các quốc gia thành viên ASEAN và
quan sát những thay đổi trong năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Kết quả
cho thấy Việt Nam có năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp điện tử
và quang học; Indonesia có ngành thiết bị vận tải và sản phẩm kim loại; Thái
Lan có ngành sản phẩm kim loại và nhựa cao su; Singapore có ngành điện tử và
quang học; Malaysia có ngành điện tử, quang học và nhựa cao su; Philippines
có ngành điện tử và ngành công nghiệp quang học. Nếu tính đến sự kiểm soát
của Nhật Bản và Trung Quốc, đây là những ngành có thể gia nhập vào chuỗi
cung ứng của Hàn Quốc. Chuỗi cung ứng ngành công nghiệp điện tử Hàn Quốc
đang được tập trung vào Việt Nam có thể được mở rộng sang Singapore,
Malaysia và Philippines dựa trên năng lực cạnh tranh của từng quốc gia.
Trong 'Chiến lược Kinh tế năm 2021' được Bộ Thương mại và Công nghiệp
Singapore công bố vào tháng 1 năm 2021, khi các công ty đa quốc gia có trụ sở
tại Singapore mở rộng sản xuất và các công đoạn khác của GVC sang các nước
láng giềng, Singapore có thể hoạt động như một nút quan trọng cho GVC mới
được thành lập. Singgapore tuyên bố sẽ tăng cường quyền sở hữu trí tuệ và đổi
mới để Singapore có thể hoạt động như một nút chính cho GVC mới được thành
lập. (Kwak Seong-il 2021 tr.39).
Do đó, chúng tôi đề xuất thiết lập chuỗi cung ứng cho ngành điện tử trong
mối liên kết Việt Nam-Malaysia-Philippines, trong đó xem Singapore là nơi
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo VRCA, đối với các nước thu nhập
thấp như Campuchia, Lào và Myanmar, tập trung phát triển nguồn nhân lực và
liên kết với các ngành sử dụng nhân lực giá rẻ; trong khi đối với các nước thu
nhập trung bình như Indonesia và Việt Nam, có thể xem xét đến việc chuyển
dịch các nhà cung cấp nguyên liệu và phụ kiện có giá trị gia tăng cao và thành
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lập liên doanh như một phần của chính sách hướng nam mới.
Mặt khác, hợp tác kinh tế cần có sự tham vấn chặt chẽ giữa hai nước để có
sự phân công hiệu quả. Chính phủ Hàn Quốc cần tích cực quản lý và hỗ trợ việc
chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có mặt ở thị trường
Việt Nam để mở rộng Chuỗi giá trị khu vực (RVC). Đặc biệt, trong bối cảnh
Hoa Kỳ và Trung Quốc cạnh tranh quyền bá chủ gay gắt, tầm quan trọng của
vấn đề bảo mật công nghệ càng được chú trọng. Do đó, khi chuyển giao công
nghệ của Hàn Quốc cho Việt Nam, phải có sự thoả hiệp sao cho các doanh
nghiệp Hàn Quốc không chỉ có nghĩa vụ đăng ký chuyển giao công nghệ mà
còn có quyền lợi được bảo hộ công nghệ một cách rõ ràng.
Ví dụ, vấn đề tăng cường quyền sở hữu trí tuệ và thiết lập cơ chế Kiểm soát
thương mại chiến lược (STC: Strategic Trade Controls) cũng cần được thảo
luận. Việc hoàn thiện cơ chế giúp thúc đẩy chuyển giao công nghệ trình độ cao
giữa hai nước. Đặc biệt, trong GVC của các ngành sản xuất công nghệ trung và
cao, các nước thành viên ASEAN luôn có tỷ lệ tham gia liên kết ngược
(backward GVC participation) hàng năm cao hơn tỷ lệ tham gia liên kết xuôi
(forward GVC participation) (Kwak Seong-il và Yeon Won-ho 2021, tr.18).
Nói cách khác, trong trật tự thương mại quốc tế với an ninh công nghệ được chú
trọng nhiều hơn, điều này có nghĩa là nhu cầu thu mua hàng hóa trung gian từ
nước ngoài tăng cao, do đó, nhu cầu về năng lực liên quan đến cơ chế Kiểm soát
thương mại hàng hóa chiến lược (STC) sẽ tăng lên. Hỗ trợ thiết lập cơ chế kiểm
soát thương mại hàng hóa chiến lược của Việt Nam trong khuôn khổ dự án
ODA cũng sẽ góp phần mở rộng chuỗi giá trị khu vực với trọng tâm là Việt
Nam. Ngoài ra, để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có giá trị gia tăng cao,
nhất thiết phải có hệ thống tuân thủ qui định STC.

2.1.3. Thiết lập cơ chế hỗ trợ hợp tác giữa DNVVN Hàn Quốc
và DNVVN Việt Nam
Phần lớn DNVVN của Hàn Quốc vào Việt Nam cùng với các doanh nghiệp
lớn. Do đó, trong một thời gian dài, có nhiều ý kiến phê phán rằng các doanh
nghiệp Hàn Quốc đang thiết lập mạng lưới sản xuất chặt chẽ với nhau, và trên
thực tế, rất ít DNVVN của Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất của các
doanh nghiệp Hàn Quốc (Kwak Seong-il 2016, tr.121). Trong nghiên cứu này,
nhóm nghiên cứu Việt Nam cũng chỉ ra rằng, doanh nghiệp lớn Hàn Quốc đang
duy trì tỷ lệ thu mua cao từ DNVVN của Hàn Quốc có mặt ở Việt Nam. Để cải
thiện vấn đề này, các tập đoàn Hàn Quốc như Samsung và LG đã hỗ trợ các dự
án cải tiến chất lượng để doanh nghiệp Việt Nam có thể cung cấp hàng hoá cho
các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, những hỗ trợ này lại có thể trở thành mối đe dọa
cho các DNVVN Hàn Quốc đồng hành cùng với các doanh nghiệp lớn vào Việt
Nam, vì đột nhiên có thể xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới trong cơ cấu cung cấp
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hàng hoá cho các tập đoàn lớn vốn đang ổn định. Do đó, nghiên cứu này muốn
nhấn mạnh rằng, cần có một cơ chế hỗ trợ hợp tác giữa DNVVN Hàn Quốc và
DNVVN Việt Nam.
Khi DNVVN Hàn Quốc và DNVVN Việt Nam hợp tác với nhau, chính phủ
hai nước và các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể được xem là tác nhân hỗ trợ cho
sự hợp tác này. Đầu tiên, có thể xem xét phương thức hợp tác ba bên, trong đó
doanh nghiệp lớn cùng với DNVVN Hàn Quốc đầu tư ở Việt Nam hỗ trợ cho
các dự án tăng cường công nghệ và năng lực quản lý của doanh nghiệp địa
phương. Để có thể hỗ trợ thành công, chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc cần hợp
tác với nhau cùng xây dựng môi trường hỗ trợ. Chẳng hạn, chính phủ Việt Nam
nên có chính sách ưu đãi cho các DNVVN của Việt Nam để khuyến khích họ
tham gia vào các dự án nâng cao năng lực của các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Ngoài ra, cần xem xét cơ chế phân bổ nhân lực để nguồn nhân lực chất lượng
cao đã được đào tạo thông qua các cơ quan được thành lập cùng với chính phủ
Hàn Quốc như Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST)
có thể đóng góp vào sự phát triển công nghệ của các DNVVN Việt Nam. Chính
phủ Hàn Quốc cần tổng hợp những khó khăn về mặt hành chính mà các doanh
nghiệp Hàn Quốc có thể gặp phải tại Việt Nam và thiết lập kênh ưu tiên hợp tác
với chính phủ Việt Nam.
Nếu hình thành được cấu trúc này, DNVVN của Việt Nam có thể tăng cường
năng lực của mình, cũng như DNVVN Hàn Quốc có thể dễ dàng mở rộng kênh
bán hàng và huy động nguồn nhân lực bằng cách tham gia chương trình. Lí do
là vì các doanh nghiệp địa phương hiểu rõ nhất về thông tin của thị trường ở đó,
chẳng hạn như thông tin về hàng rào phi thuế quan và thị hiếu của người tiêu
dùng của nước sở tại. Sự hợp tác này giúp phá vỡ các tập quán kinh doanh của
các DNVVN Hàn Quốc, vốn chỉ tập trung vào các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc,
và mang đến cơ hội hoạt động cho toàn thể thị trường Việt Nam. Ngoài ra,
không có lý do gì để loại trừ việc hình thành một hệ thống hợp tác như vậy để
các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc có thể thu mua phụ phẩm linh kiện với chất
lượng được cải thiện với giá thấp hơn.

2.1.4. Hỗ trợ hình thành GVC Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương
cho thực phẩm nông sản chế biến
Như chúng ta đã thấy, Việt Nam hy vọng sẽ xuất khẩu nhiều hơn các sản
phẩm nông nghiệp có năng lực cạnh tranh đẳng cấp thế giới sang Hàn Quốc như
một phương án để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước.
Ngoài ra, thông qua Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam 2011 - 2020,
ngành chế biến thực phẩm được chọn là ngành công nghiệp mũi nhọn cần được
phát triển. Như đã đề cập trong phần phân tích RCA ở trên, Việt Nam có nguồn
nguyên liệu thực phẩm phong phú chất lượng cao và tương đối rẻ. Tuy nhiên,
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năng lực cạnh tranh của ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam gần đây đang
bị suy giảm (Kwak Seong-il và Yeon Won-ho 2021, tr.46-49). Ngoài ra, với
dân số hơn 650 triệu người trong khu vực ASEAN và hơn 1,3 tỷ người ở Ấn Độ,
đây là những thị trường tiêu dùng vô cùng lớn ở gần Việt Nam. Ngoài ra, khi
mức thu nhập của Việt Nam tăng lên, mức độ ưa chuộng các sản phẩm cao cấp
giá cao cũng gia tăng và chi tiêu tiêu dùng để duy trì sức khỏe ngày càng tăng
khi con người đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe gây ra bởi đại dịch
COVID-19. Tuy nhiên, trong cơ cấu dân số của Việt Nam, nhóm dân số sinh từ
giữa những năm 1990 đến giữa những năm 2000 có triển vọng sẽ trở thành
nhóm tiêu dùng chính, chiếm 20% dân số hoạt động kinh tế của Việt Nam vào
năm 2025 (Son Chang-Woo, Kim Hyeon-Soo 2020).46) Như đã đề cập ở cuối
Chương 3, nhóm dân số này không có sự ngưỡng mộ đối với làn sóng Hallyu
như thế hệ trước, mà cho thấy mức độ ưa chuộng cao đối với văn hóa Hoa Kỳ
và Châu Âu. Do đó, không có đảm bảo nào cho việc thực phẩm Hàn Quốc sẽ
được ưu tiên ưa chuộng trong dài hạn. Vì vậy, cần tăng cường năng lực cạnh
tranh tại thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với các doanh nghiệp địa
phương.
Nhóm nghiên cứu Việt Nam cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng FDI
và M&A của Hàn Quốc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, đồng thời cho rằng
cần có trao đổi thông tin qua lại về sở thích của người tiêu dùng Việt Nam và
Hàn Quốc. Phần lớn các doanh nghiệp chế biến thực phẩm của Hàn Quốc đang
hoạt động tại Việt Nam thông qua hình thức M&A với doanh nghiệp Việt
Nam.47) Trong vấn đề mở rộng FDI và M&A của Hàn Quốc, việc Hàn Quốc chỉ
đơn thuần nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm, chế biến tại Hàn Quốc rồi xuất
khẩu không phải là cấu trúc mà Việt Nam mong muốn.
Nếu Việt Nam và Hàn Quốc có thể cùng nhau thiết lập GVC cho thực phẩm
nông sản chế biến khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, thì có thể mở rộng
xuất khẩu sang các nước thứ ba.48) Nếu doanh nghiệp của cả hai nước có thể
cùng nhau sản xuất thực phẩm chất lượng cao, thì cũng có thể mở rộng xuất
khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như các nước
thành viên ASEAN lân cận, qua đó góp phần giải quyết tình trạng mất cân bằng
46) Theo số liệu từ Bộ an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc năm 2018,
thực phẩm chế biến chiếm 37% lượng thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, và
63% còn lại được nhập khẩu ở dạng chưa qua chế biến (Bộ an toàn thực phẩm
và dược phẩm Hàn Quốc, 2018).
47) Từ năm 2016, CJ CheilJedang đã mua lại công ty kim chi Kim & Kim, công
ty thực phẩm đông lạnh Cầu Tre và, công ty thực phẩm Minh Đạt chuyên chế
biến thủy sản và thịt viên, Paldo và Ottogi hoàn công các nhà máy ở Việt Nam
(ENews Today. 2020).
48) Công ty thực phẩm Orion Vina đang xuất khẩu bánh kẹo và bánh Chocopie
được sản xuất tại Việt Nam ra toàn bộ khu vực Đông Nam Á, trong đó có Thái
Lan, Myanmar, Philippines và Malaysia (ENews Today 2020).
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thương mại. Ngoài ra, về lâu dài, Hàn Quốc có thể giải phóng phần nào vấn đề
an ninh lương thực và hai nước có thể cùng nhau tiến sang thị trường Ấn Độ.
Để làm được điều này, trước tiên cần hỗ trợ công nghệ cơ bản để các doanh
nghiệp chế biến nông sản Việt Nam có thể tham gia vào mạng lưới sản xuất của
các doanh nghiệp Hàn Quốc. Đồng thời, cần đào tạo nuôi dưỡng nguồn nhân
lực trong lĩnh vực chế biến và tiếp thị. Không chỉ phải xây dựng cơ sở hạ tầng
vật chất phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm chất lượng cao, chẳng hạn như vệ
sinh và công nghệ; mà còn phải thiết lập cơ chế chứng nhận vệ sinh thực phẩm
và đào tạo nhân lực quản lý. Chính phủ Hàn Quốc nên mở rộng hỗ trợ tài chính
để thiết lập các cơ chế liên quan và nuôi dưỡng nguồn nhân lực, còn chính phủ
Việt Nam nên cùng với Hàn Quốc phân tích những vấn đề tồn tại của các cơ chế
và cải thiện môi trường cơ chế pháp lí để doanh nghiệp của cả hai nước có thể
tạo ra giá trị gia tăng cao hơn nữa trong lĩnh vực chế biến nông sản.

2.2. Hợp tác xã hội nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau một
cách cân bằng
Một đặc điểm của hợp tác xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc là việc thực
hiện hợp tác không cân đối. Hợp tác do nhà nước chủ đạo nhiều hơn hợp tác tư
nhân, và nhiều hoạt động hợp tác diễn ra ở Việt Nam nhiều hơn ở Hàn Quốc.
Đặc biệt, từ năm 2018, khi Chính sách hướng Nam mới được triển khai, chính
quyền địa phương và các tổ chức công bắt đầu tích cực hợp tác với Việt Nam,
khiến xu hướng này ngày càng rõ rệt. Đặc biệt, các trường hợp cư trú vĩnh viễn
và kết hôn di trú đang ngày càng gia tăng và đây là những vấn đề sẽ bám rễ sâu
vào xã hội Hàn Quốc. Do đó, cần thực hiện ngay những nỗ lực nâng cao sự hiểu
biết về Việt Nam tại Hàn Quốc.

2.2.1. Khuyến khích và hỗ trợ hoạt động hợp tác giữa người
Hàn Quốc và người Việt Nam
Việc xúc tiến Chính sách hướng Nam mới năm 2017 đã mang lại một bước
ngoặt cho mối quan hệ hợp tác xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Nếu giao
lưu xã hội giữa hai nước trước đây chủ yếu tập trung vào các sự kiện chỉ diễn
ra một lần, thì sau khi thực hiện Chính sách hướng Nam mới, các hoạt động giao
lưu chuyên sâu và định kỳ tập trung vào chính quyền địa phương, cơ quan nhà
nước và trường học. Có thể nói giao lưu trong lĩnh vực xã hội giữa hai nước đã
đạt chiều sâu, vì đối tượng giao lưu không còn chỉ tập trung vào các cơ quan
chính phủ, mà mở rộng ra các cấp đa dạng khác nhau. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu
các kênh liên lạc giữa người Việt Nam và người Hàn Quốc tại Hàn Quốc. Như
chúng ta đã thấy ở Chương 3, mặc dù số người Việt Nam sinh sống tại Hàn
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Quốc nhiều thứ hai sau người Trung Quốc, nhưng vẫn còn rất ít các chương
trình dành riêng cho người Việt Nam (gia đình đa văn hóa, người lao động, du
học sinh, v.v.) cư trú tại Hàn Quốc. Những chương trình này được thực hiện
thông qua các tổ chức như Trung tâm Hàn Quốc-ASEAN, Trung tâm Văn hóa
ASEAN và Trung tâm Văn hóa Châu Á. Do đó, đây được xem là một phần của
chương trình ASEAN chứ không phải là chương trình chuyên về Việt Nam, và
người ta nghi ngờ về tính hiệu quả của nó.
Tại Hàn Quốc, một số tổ chức xã hội dân sự đang tổ chức các lớp dạy tiếng
Việt, lớp học ngoài giờ cho con em gia đình đa văn hóa, cũng như các chương
trình giáo dục cho nam giới lấy vợ Việt Nam,... Tuy nhiên, các hoạt động này
khó được đảm bảo diễn ra liên tục và ổn định do cơ cấu quản lý phụ thuộc vào
tiền đóng góp. Vì vậy, cần tích cực tìm kiếm và triển khai nhiều chương trình
hơn nữa để tạo điều kiện cho người Hàn Quốc và người Việt Nam có thể hợp
tác với nhau ở các tổ chức tại Hàn Quốc như Trung tâm Hàn Quốc-ASEAN,
Trung tâm văn hóa ASEAN và Trung tâm văn hóa Châu Á. Ngoài ra, có thể
nâng cao hiệu quả bằng cách thiết lập ra một kênh mà qua đó các tổ chức này
trở thành chủ thể giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình hợp tác.
Mặt khác, cần có chương trình hỗ trợ khuyến khích các nhà báo Việt Nam và
Hàn Quốc cùng đưa tin để những người làm ngôn luận của hai nước quan tâm
đến nước bạn hơn. Hiện tại, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc Korea Foundation
đang thực hiện chương trình mời phóng viên sang Hàn Quốc (trang web của
Korea Foundation). Nếu chương trình này được mở rộng thành cuộc họp
thường xuyên giữa các nhà báo của hai nước và được vận hành theo hướng
khuyến khích cùng đưa tin tức chung, hai nước có thể hiểu nhau sâu sắc hơn.
Ngoài ra, tính khách quan sẽ càng được nâng cao nếu hai bên cùng gây quỹ
chung và lên kế hoạch sản xuất nội dung về xã hội Hàn Quốc hoặc Việt Nam.

2.2.2. Thiết lập kênh cung cấp và giám sát thông tin thực tế
Trong phần phân tích từ khóa về xung đột giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở
Chương 3 có đề cập, hoạt động giao lưu kinh tế và nhân lực càng diễn ra sôi nổi
thì tần suất xung đột càng gia tăng. Năm 2019 cao nhất với 1.425 trường hợp
và năm 2017 với 984 trường hợp. Năm 2020 giảm xuống còn 736 trường hợp
do hoạt động giao lưu nhân lực giữa hai nước bị gián đoạn vì đại dịch
COVID-19. Hiện nay là thời điểm Việt Nam và Hàn Quốc chuẩn bị cho 30 năm
cùng phát triển thịnh vượng sắp tới, tần suất xung đột giữa hai nước lại càng gia
tăng khi giao lưu kinh tế và giao lưu con người ngày càng được mở rộng. Điều
này cho thấy có vấn đề trong hoạt động giao lưu xã hội giữa hai quốc gia và
cũng hàm ý rằng, trong tương lai, xung đột có thể xảy ra thường xuyên hơn khi
giao lưu được mở rộng.
Mặt khác, như chúng ta đã thấy ở Chương 3, khi phương tiện truyền thông
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trực tuyến trở nên phổ biến, ý kiến của một số nhóm người được truyền tải qua
lại giữa hai nước như thể là ý kiến của toàn thể người dân và có khi trở thành
vấn đề về mặt ngoại giao. Phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in trong lễ tưởng
niệm được đề cập trong Chương 3 là một trong những trường hợp như vậy. Một
hệ thống ứng phó cần được xây dựng ngay khi thông tin bị phóng đại hoặc sai
lệch lan truyền qua các phương tiện trực tuyến. Đối với những sự việc nhỏ bị
phóng đại và lan truyền, cần phải xác minh sự việc và thông báo thông tin chính
xác trước. Mặc dù Trung tâm Hàn Quốc-ASEAN hoạt động như một tổ chức
quốc tế, nhưng việc bổ sung chức năng giám sát và thông báo chính xác sự việc
trước khi thông tin sai lệch giữa hai khu vực bị phát tán trong toàn khu vực
ASEAN, trong đó có Việt Nam, cũng là một giải pháp thay thế nên xem xét.

2.2.3. Nghiên cứu chuyên sâu về Việt Nam và lan tỏa ra đại
chúng
Như đã nhấn mạnh ở Chương 3, trong khi mối quan tâm đến giáo dục tiếng
Hàn ở Việt Nam ngày càng tăng, thì ngược lại, sự quan tâm đến tiếng Việt và
ngành Việt Nam học ở Hàn Quốc còn tương đối thấp. Liên danh Đại học Ngoại
ngữ Busan, Đại học Dankook và Đại học Chungwoon đang thực hiện chương
trình ngoại ngữ đặc biệt của Viện Giáo dục Quốc tế trực thuộc Bộ giáo dục Hàn
Quốc và tiến hành nhiều hoạt động đa dạng với đối tượng là các tổ chức giáo
dục và đại chúng. Tuy nhiên, các chương trình hỗ trợ cho tiếng Việt và Việt
Nam học vẫn còn thiếu so với tỷ lệ gia đình đa văn hóa và người nhập cư Việt
Nam tại Hàn Quốc. Hiện thực giáo dục này cũng là lý do vì sao rất hiếm người
Hàn Quốc có hiểu biết sâu sắc về xã hội Việt Nam mặc dù Việt Nam là một
trong những điểm đến du lịch ưa thích nhất của người Hàn Quốc.
Một vấn đề nữa là các kết quả nghiên cứu học thuật chỉ lưu hành hạn chế
trong giới học thuật và còn thiếu kênh truyền bá rộng rãi ra ngoài đại chúng. Do
đó, cần thường xuyên tổ chức các hội thảo liên quan đến Việt Nam do chính
phủ, tổ chức công hay tổ chức giáo dục chủ trì, đồng thời tăng cường khả năng
tiếp cận các chương trình phát sóng hay tin tức đặc biệt cho khu vực tư nhân
thông qua cơ quan truyền thông, và dựa trên kết quả thu được, xem xét việc mở
rộng phạm vi hợp tác sang các nước khu vực sông Mekong lân cận Việt Nam.
Kể từ khi thực hiện Chính sách hướng Nam mới vào năm 2017, Hàn Quốc cho
thấy hiện tượng tập trung hợp tác với Việt Nam so với các quốc gia thành viên
ASEAN. Hợp tác với khu vực Mekong cũng cần được xem xét trên phương
diện đa dạng hóa.
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2.2.4. Xây dựng mô hình chia sẻ đổi mới giữa các trường đại
học
Trong khi số lượng các khoa chuyên ngành liên quan đến Hàn Quốc tại Việt
Nam đang gia tăng nhanh chóng, số lượng các chuyên ngành liên quan đến Việt
Nam tại Hàn Quốc lại rất ít. Do đó, cần phải tăng cường hỗ trợ cho vấn đề này,
nhưng môi trường đại học đang trở nên rất khó khăn khi dân số trong độ tuổi đi
học bị suy giảm. Nếu không đào tạo ra các học giả liên quan đến Việt Nam, việc
nâng cao hiểu biết về Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy,
cần tăng cường hỗ trợ các chuyên ngành đại học liên quan đến Việt Nam. Nếu
việc hỗ trợ trực tiếp còn khó khăn, cần chuẩn bị phương án hỗ trợ xây dựng mô
hình chia sẻ đổi mới sáng tạo giữa các trường đại học. Để các trường đại học có
thể tồn tại, từng trường phải chia sẻ trường hợp cải tiến của mình, và chính phủ
cần chuẩn bị một hệ thống khuyến khích cải tiến. Ngoài ra, có thể tăng cường sự
quan tâm đối với những người có chuyên ngành liên quan đến Việt Nam hoặc khu
vực sông Mekong bằng cách thành lập viện nghiên cứu kinh tế hoặc môi trường
tại Việt Nam hoặc ở khu vực sông Mekong với nguồn vốn của Hàn Quốc, cũng
như liên kết trường đại học Việt Nam với trường đại học ở Hàn Quốc.

2.3. Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa để liên tục tăng cường
sự đồng cảm lẫn nhau
Vấn đề lớn nhất trong giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc là chưa
có sự giao lưu cân bằng hai chiều, mà chỉ có văn hóa Hàn Quốc đang đơn
phương du nhập vào Việt Nam giữa dòng chảy khổng lồ của làn sóng Hallyu.49)
Mặc dù chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh phải giao lưu văn hóa hai chiều, nhưng
rất ít người Hàn Quốc được trực tiếp trải nghiệm văn hóa Việt Nam tại Hàn
Quốc. Vì vậy, nỗ lực cải thiện sự mất cân bằng trong giao lưu văn hóa đang
được xem là nhiệm vụ cấp bách nhất để có thể mở rộng giao lưu văn hóa một
cách bền vững.

2.3.1. Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam định kỳ
Phim Việt Nam chủ yếu được giới thiệu ở Hàn Quốc thông qua Liên hoan
phim quốc tế Jeonju và Liên hoan phim Quốc tế Busan, và trên thực tế, ngoài
49) Jang Won-ho và cộng sự (2014) cho rằng làn sóng Hallyu không chỉ đơn thuần
đóng vai trò như một sản phẩm văn hóa, mà còn tạo ra sự thay đổi trong sáng
tác văn hóa của các quốc gia tiếp nhận trong đó có Việt Nam, do đó, có thể
xem nó mang tính hai chiều và sáng tạo.
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thời gian diễn ra Liên hoan phim, khán giả thông thường vẫn còn tương đối khó
tiếp cận với phim Việt Nam. Ngược lại, khi nguồn vốn ngành điện ảnh Hàn
Quốc được đầu tư vào Việt Nam, không chỉ lượng khán giả xem phim mà hoạt
động sản xuất phim tại Việt Nam cũng trở nên rất sôi nổi. Trong Top 10 phim
thành công nhất ở Việt Nam, rất nhiều phim do CJ Entertainment và Lotte
Entertainment sản xuất tại Việt Nam, hoặc là phim được làm lại từ phim Hàn
Quốc (Yoo Yong-guk, 2021). Như được đề cập trong Chương 4, những bộ
phim tiêu biểu được làm lại từ phim Hàn Quốc đã gặt hái thành công gồm có
“Nữ quái” (Sunny), “Ngoại già tuổi đôi mươi” (Miss Granny), “Ông ngoại tuổi
30” (Speed Scandal),... Ngược lại, rất hiếm phim Việt Nam được biết đến hay
đạt thành công về doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc. “Bố già”, bộ phim gặt hái
thành công tại phòng vé ở Hoa Kỳ gần đây, cũng khó được tìm thấy ở các rạp
chiếu phim tại Hàn Quốc. Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam định kỳ để chiếu
phim Việt Nam cho khán giả Hàn Quốc xem cũng cũng là một trong những
phương án nên cân nhắc. Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc có thể
trở thành trung tâm quảng bá phim Việt Nam ở Hàn Quốc, còn Trung tâm Hàn
Quốc-ASEAN hoặc Trung tâm Văn hóa ASEAN trở thành nơi khởi động tuần
lễ phim các nước ASEAN. Có thể việc nâng cao khả năng tiếp cận phim Việt
Nam, trong tầm ngắn, không thể nâng tầm phim Việt lên đến mức khiến người
Hàn Quốc yêu thích, nhưng về lâu dài sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết của xã
hội Hàn Quốc về văn hóa Việt Nam.
Mặt khác, trình chiếu phim ảnh các nước khu vực Mekong nhân dịp tổ chức
Liên hoan phim Việt Nam cũng có thể giúp người Hàn Quốc nhận thức được
rằng tuy Việt Nam và Mekong gần nhau về mặt địa lý, nhưng có thể có sự khác
biệt về văn hóa. Đây sẽ là cơ hội để người Hàn Quốc nhận ra rằng một trong
những thế mạnh của khu vực ASEAN là sự tồn tại của các nền văn hóa đa dạng.

2.3.2. Hỗ trợ dịch và xuất bản tác phẩm văn học Việt Nam
sang tiếng Hàn
Như đã được đề cập ở Chương 4, khi số lượng người Việt Nam du học tại Hàn
Quốc gia tăng, số nhà xuất bản Việt Nam tổ chức dịch và xuất bản các tác phẩm
văn học Hàn Quốc ngày càng tăng theo. Mặc dù nhiều tác phẩm văn học Hàn
Quốc đang được xuất bản ở Việt Nam nhưng trường hợp văn học Việt Nam
được dịch sang tiếng Hàn và xuất bản ở Hàn Quốc vẫn còn khá khiêm tốn. Kể
từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, số tác phẩm văn học Hàn
Quốc được dịch sang tiếng Việt và xuất bản ở Việt Nam lên đến 120 cuốn,
nhưng trường hợp ngược lại chỉ có 29 cuốn (xem Phụ lục 4-1 và Phụ lục 4-3).
Trên phương diện mở rộng giao lưu văn hóa giữa hai nước, việc giải quyết vấn
đề mất cân bằng trong xuất bản là cấp thiết. Vì vậy, cần tìm kiếm và hỗ trợ các
tổ chức phi chính phủ (NGO) của Hàn Quốc quan tâm đến việc dịch và giới
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thiệu văn học Việt Nam sang Hàn Quốc. Ở khu vực tư nhân, cũng có thể song
song hỗ trợ hoạt động dịch các tác phẩm văn học Hàn Quốc sang tiếng Việt.

2.3.3. Thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc
Để duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Hàn
Quốc trong tương lai, cần tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa để nhân dân hai nước có
thể hiểu nhau hơn. Có như vậy, hai nước mới có thể nuôi dưỡng lòng tin và cùng
nhau hợp tác. Sự mất cân đối trong lĩnh vực văn hóa giữa hai quốc gia đang ở
mức rất nghiêm trọng. Việc chính phủ Hàn Quốc và chính phủ Việt Nam cùng
xây dựng kênh giới thiệu văn hóa Việt Nam sang Hàn Quốc là điều chắc chắn
sẽ xảy ra. Nghiên cứu này đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam trong
toà nhà Đại sứ quán Việt Nam mới xây tại Hàn Quốc. Các hoạt động như tổ
chức không gian giới thiệu văn hóa Việt Nam trong Đại sứ quán Việt Nam tại
Hàn Quốc, định kỳ thay đổi vật trưng bày, hoặc đào tạo tiếng Việt sẽ góp phần
nâng cao hiểu biết về văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc. Nếu chính phủ Việt Nam
chưa thể thực hiện điều này, chính phủ Hàn Quốc có thể thành lập quỹ hợp tác
văn hóa giữa hai nước và hỗ trợ hoạt động của Trung tâm văn hóa Việt Nam
thông qua quỹ này.

2.3.4. Áp dụng chương trình giới thiệu văn hóa trực tuyến
Phần trên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nhận thức cân bằng và hiểu
biết sâu sắc về văn hóa xã hội giữa hai nước. Gần đây, khi càng ngày càng xuất
hiện nhiều phương tiện truyền thông mới mẻ khác nhau giúp chúng ta thưởng
thức văn hóa, nhu cầu sử dụng chúng cũng ngày càng tăng theo. YouTube là
một ví dụ tiêu biểu. Nhiều nhà chế tác nội dung YouTube kiếm được nhiều lợi
nhuận hơn với các nội dung giới thiệu về Việt Nam. Cần phải tìm kiếm và phát
hiện ra những người sáng tạo nội dung giới thiệu đúng đắn về văn hóa Việt
Nam, chứ không phải các nội dung mang tính tuyên truyền, và tạo ra một hệ
thống để hỗ trợ cho họ. Ví dụ, tổ chức cuộc thi nội dung YouTube hàng tháng
với đối tượng dự thi là người Hàn Quốc và người Việt Nam để giới thiệu văn
hóa xã hội của nước bạn cũng là một cách. Việc quản lý những hoạt động này
có thể do Trung tâm văn hóa Việt Nam phụ trách. Ngoài ra, có thể hỗ trợ người
Việt Nam đang cư trú tại Hàn Quốc để giúp họ có thể sản xuất thường xuyên các
chương trình giới thiệu văn hóa xã hội Hàn Quốc cho người Việt Nam.
Những hoạt động này không chỉ góp phần giảm bớt định kiến tiềm tàng đối
với văn hóa Hàn Quốc, mà còn góp phần nâng cao hiểu biết của người Hàn
Quốc về văn hóa Việt Nam. Các phương tiện truyền thông giao tiếp hai chiều
đang ngày càng nhiều, giúp giảm bớt hiểu lầm và phát triển ổn định mối quan
hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
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Phụ lục 1
Bảng Phụ lục 1-1. Các chuyến thăm giao lưu hữu nghị
cấp cao Việt Nam - Hàn Quốc (1993 – 2021)
Chuyến thăm Hàn Quốc của Việt Nam
Thời gian
Họ và tên
Chức vụ
Thủ tướng Chỉnh
5. 1993
Võ Văn Kiệt
phủ
Tổng bí thư Đảng
4. 1995
Đỗ Mười
Cộng sản VN
3. 1998

Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội

8. 2001

Trần Đức Lương

9. 2003

Phan Văn Khải

7. 2004

Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch nước
Thủ tướng Chỉnh
phủ

11. 2005 Trần Đức Lương

Chuyến thăm Việt Nam của Hàn Quốc
Thời gian
Họ và tên
Chức vụ
Thủ tướng
8. 1994 Lee Yung-dug
Chỉnh phủ
Chủ tịch Quốc
8. 1996
Kim Su-han
hội
Kim
11. 1996
Tổng thống
Young-sam
12. 1998 Kim Dae-jung Tổng thống
Thủ tướng
4. 2002 Lee Han-dong
Chính phủ
Park
Chủ tịch Quốc
9. 2003
Kwan-yong
hội
10. 2004 Roh Moo-hyun Tổng thống
Chủ tịch Quốc
1. 2006
Kim Won-gi
hội

Chủ tịch nước
Tổng bí thư Đảng
11. 2007 Nông Đức Mạnh
Cộng sản VN
Nguyễn Phú
Thủ tướng Chính
3. 2008
11. 2006 Roh Moo-hyun
Trọng
phủ
Nguyễn Tấn
Thủ tướng Chỉnh
4. 2008 Lim Chae-jung
5. 2009
Dũng
phủ
Nguyễn Tấn
Thủ tướng Chỉnh
11. 2010
10. 2009 Lee Myung-bak
Dũng
phủ
11. 2011 Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước

11. 2009 Kim Hyong–oh

Tổng thống
Thủ tướng
Chính phủ
Tổng thống
Chủ tịch Quốc
hội

Thủ tướng Chỉnh
10. 2010 Lee Myung-bak Tổng thống
phủ
Kang
Chủ tịch Quốc
Chủ tịch Quốc hội 1. 2013
7. 2013
Chang-hee
hội
Tổng bí thư Đảng
10. 2014
9. 2013 Park Geun-hye Tổng thống
Cộng sản VN
Thủ tướng Chỉnh
Chủ tịch Quốc
12. 2014
3. 2015 Chung Ui-hwa
phủ
hội
Chung
Chủ tịch Quốc
12. 2018
Chủ tịch Quốc hội 4. 2017
Sye-kyun
hội
Thủ tướng Chỉnh
11. 2017 Moon Jae-in
Tổng thống
11. 2019
phủ
12. 2021
Chủ tịch Quốc hội 3. 2018
Moon Jae-in
Tổng thống
Thủ tướng
9. 2018 Lee Nak-yon
Chính phủ
Park
Chủ tịch Quốc
10. 2020
Byeong-seug
hội
Nguồn: Tác giả thu thập và xử lý dữ liệu từ báo chí và Tình hình Việt Nam 2019.
(https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4099/view.do?seq=367591&srchFr=&amp;srchT
o=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;i
tm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1, Ngày tra cứu: 13.11.
2021.) Bộ Ngoại giao 2019.
3. 2012

Nguyễn Tấn
Dũng
Nguyễn Sinh
Hùng
Nguyễn Phú
Trọng
Nguyễn Tấn
Dũng
Nguyễn Thị Kim
Ngân
Nguyễn Xuân
Phúc
Vương Đình Huệ
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Phụ lục 2. So sánh RCA giữa hai nước
Đến hiện tại toàn thế giới đã sử dụng RCA để đánh giá lợi thế so sánh xuất khẩu.
Đối với các quốc gia thương mại cũng có thể tính chỉ số lợi thế so sánh hiện thực
(BRCA, Bilateral Revealed Comparative Advantage) giữa hai nước giống nhau.50)
Chia BRCA xuất khẩu Hàn Quốc của Việt Nam thành các năm 2000, 2005, 2010,
2015, 2019 rồi tính toán. Việt Nam có lợi thế so sánh về hàng hóa sức lao động như
giày dép, quần áo, dệt may và các sản phẩm thô (động vật, rau củ, thực phẩm,
nhựa/cao su, da, gỗ) đối với Hàn Quốc. Mặt khác, năm 2015 Hàn Quốc đã cho thấy
lợi thế so sánh song phương so với Việt Nam chủ yếu về vốn và ngành công nghiệp
chế tạo kĩ thuật chuyên sâu (kim loại, máy móc và điện tử). Ở phạm vi ngành hàng lớn
hơn, Hàn Quốc đã cho thấy lợi thế so sánh song phương về hàng tiêu dùng và hàng
vốn. Theo đó, đến năm 2015 nhìn chung Hàn Quốc và Việt Nam có tính bổ sung cho
nhau.
Theo kết quả BRCA năm 2019, Việt Nam vẫn duy trì lợi thế so sánh về hàng hóa
sức lao động và sản phẩm thô (thực phẩm, da, gỗ). Ngược lại có thể thấy BRCA của
Việt Nam đang chuyển từ sản phẩm thô sang công nghiệp chế tạo mới. Trong mối
quan hệ với Việt Nam, Hàn Quốc đang duy trì lợi thế so sánh trong lĩnh vực nhựa, cao
su, máy móc, điện tử và các ngành công nghiệp chế tạo khác.
Năm 2019, Việt Nam và Hàn Quốc mang lợi thế so sánh song phương trong
lĩnh vực đồ da, nguyên liệu da, máy móc và sản phẩm điện tử, từ đó cho thấy
sự cạnh trạnh trong nhóm những sản phẩm này. Nhưng trên thực tế hai quốc
gia lại không cạnh tranh nhóm sản phẩm này. Đối với đồ da và nguyên liệu
da, Hàn Quốc xuất khẩu sang Việt Nam nguyên liệu da gia công thô, Việt Nam
giữ nhiệm vụ xuất khẩu sản phẩm gia công sang Hàn Quốc. Đối với máy móc
và đồ điện tử như đã đề cập ở trên, Hàn Quốc xuất khẩu sang Việt Nam đồ
điện tử và máy móc dưới dạng bán thành phẩm, Việt Nam lắp ráp chúng thành
sản phẩm hoàn chỉnh rồi xuất khẩu sang Hàn Quốc hoặc thị trường nước ngoài
khác. Theo đó, mặc dù những năm gần đây cấu trúc lợi thế so sánh thay đổi
nhưng kinh tế Việt Nam năm 2019 vẫn đang duy trì mối quan hệ bổ sung với
Hàn Quốc. Nói chung, việc hai nước có tính bổ sung lẫn nhau có ý nghĩa rằng
tiềm năng thúc đẩy thương mại giữa hai nước vẫn còn lớn. Chỉ số BRCA cũng
cho thấy nhiều sản phẩm chủ yếu xuất khẩu quy mô lớn sang Hàn Quốc hiện
nay không có BRCA liên quan đến Hàn Quốc, bao gồm động vật, rau củ và
khoáng sản nhưng trong lĩnh vực này Việt Nam vẫn giữ lợi thế so sánh. Theo
đó, nếu Việt Nam muốn giảm lỗ thương mại và tăng cường xuất khẩu Hàn Quốc
thì cần chú ý đến việc xuất khẩu các sản phẩm có nhu cầu cao ở Hàn Quốc
trong số các sản phẩm có sức cung cấp mạnh của Việt Nam.

50) Đối với hàng hóa k, BRCA của nước i cho nước j được tính như sau: = . Trong
đó là xuất khẩu hàng hóa k, là tổng xuất khẩu của nước i, là xuất khẩu hàng
hóa k của nước j, là tổng xuất khẩu của nước j.
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Bảng Phụ lục 2-1. BRCA xuất khẩu Hàn Quốc của Việt Nam
Việt Nam

Hàn Quốc

2000 2005 2010 2015 2019 2000 2005 2010 2015 2019
Danh mục hàng hóa
-Động vật

11,03 12,65 7,01

2,34

0,93

0,2

0,08

0,24

0,24

0,17

-Rau củ

7,3

4,79

1,36

1,15

0,84

0,11

0,06

0,03

0,01

0,03

-Thực phẩm

3,34

3,96

2,26

1,2

1,21

0,18

0,1

0,14

0,12

0,2

-Khoáng sản

0,35

1,01

0,32

0,2

0,07

0,13

0,26

0,12

0,13

0,05

-Nhiên liệu

0,04

0,14

0,8

0,09

0,04

0,16

0,84

0,87

0,26

0,67

-Hóa học

0,2

0,21

0,18

0,19

0,13

0,68

0,67

0,69

0,54

0,49

-Nhựa/ cao su

2,02

2,22

1,29

0,65

0,65

1,86

1,34

1,35

1,3

1,13

-Đồ da và nguyên liệu
4,52
da

3,87

2,43

1,85

1,05

2,28

1,39

1,05

0,68

0,54

-Gỗ

1,21

1,33

2,11

2,31

2,31

0,79

0,54

0,39

0,31

0,39

-Quần áo/ Dệt may

6,47

7,56 10,74 8,75

6,5

2,34

2,09

1,53

0,93

0,67

-Giày dép

20,22 23,08 14,5

9,44

7,21

2,66

1,39

0,94

0,37

0,22

-Vật liệu đá/ Thủy
tinh

0,91

1,37

0,26

0,67

0,35

0,83

0,23

0,46

0,41

0,4

-Kim loại

0,13

0,12

0,52

0,45

0,42

1,18

0,94

1,38

1,12

0,9

-Máy móc và đồ điện
0,35
tử

0,35

0,41

1,24

1,88

0,69

0,94

1,00

1,41

1,44

-Thiết bị vận chuyển 0,04

0,04

0,13

0,14

0,2

1,2

1,69

1,7

0,82

0,59

-Khác

1,1

1,24

0,84

0,85

0,95

0,16

0,75

0,77

1,14

1,32

1,12

1,1

1,3

0,45

0,24

0,4

0,14

0,09

0,07

0,05

Phân loại chung
-Nguyên liệu

-Hàng hóa trung gian 1,13

1,11

1,05

0,66

0,5

1,44

1,1

1,17

0,88

0,77

-Hàng dân dụng

2,58

2,09

1,57

1,79

1,44

0,77

0,91

0,86

0,66

0,78

-Tài sản vốn

0,24

0,28

0,3

1,03

1,56

0,75

1,1

1,09

1,4

1,51

Nguồn: Trích số liệu từ WB WITS
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Bảng Phụ lục 2-2. So sánh sự thay đổi VRCA
công nghiệp dịch vụ của Việt Nam và Hàn Quốc
Việt Nam

Hàn Quốc

2000 2005 2010 2015 2019 2000 2005 2010 2015 2019 2020
Điện ga nước

0,87 0,62 1,07 1,20 1,20 0,90 0,74 0,77 1,08 0,54 0,59

Xây dựng

0,95 0,17 0,21 0,30 0,30 0,12 0,26 0,22 0,22 0,70 0,58

Mua bán sửa chữa ô tô 0,66 0,50 0,23 0,24 0,24 0,59 0,63 0,62 0,77 0,58 0,61
Bán sỉ

1,44 1,53 1,15 1,44 1,44 0,41 0,43 0,39 0,47 0,52 0,51

Bán lẻ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 1,60 1,95 2,14 1,11 1,09

Kinh doanh quán ăn
khách sạn

1,46 1,64 2,91 2,55 2,55 1,42 1,29 1,11 1,21 0,80 0,90

Vận tải đường bộ

0,43 0,44 0,49 0,46 0,46 0,56 0,62 0,62 0,67 0,68 0,68

Vận tải đường thủy

0,29 0,29 0,53 0,55 0,55 1,42 1,36 1,22 1,38 0,66 0,62

Vận tải đường hàng
không

0,48 0,50 0,78 0,64 0,64 1,19 1,94 1,47 1,28 1,19 1,33

Hoạt động vận tải phụ 0,57 0,83 1,29 1,24 1,24 0,99 1,01 0,86 1,02 1,10 1,07
Viễn thông

0,82 0,32 0,32 0,30 0,30 0,32 0,33 0,34 0,33 0,60 0,62

Ngành tín dụng

0,28 0,28 0,58 0,55 0,55 0,52 0,68 0,70 0,62 0,59 0,59

Ngành bất động sản

0,69 0,28 0,54 0,56 0,56 1,21 1,28 1,06 1,09 0,78 0,81

Thuê thiết bị công nghiệp 0,08 0,17 0,16 0,16 0,16 0,76 0,78 0,62 0,73 0,75 0,76
Hành chính công cộng 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,13 0,20 0,20 0,29 0,48 0,46
Giáo dục

2,55 0,82 0,81 1,62 1,62 0,33 0,61 0,74 0,90 0,97 0,92

Y tế, phúc lợi xã hội 2,39 0,56 0,55 1,07 1,07 0,42 0,80 1,18 1,61 1,36 1,38
Dịch vụ tư nhân

0,34 0,13 0,16 0,15 0,15 0,78 1,14 1,14 1,17 0,88 0,90

Tuyển dụng hộ gia đình
0,00 1,38 0,00 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
tư nhân
Nguồn: Tác giả tự tính từ dữ liệu ADB-MRIO
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1.568

1.992
979.833

907.545

196.471
562.646

317.826

200.579
584.705

1.868.556

1.920.355

1994
1995

1996

1997
1998

1999

2000
2001

2002

2003

0
12.717

1991
1992

1993

Chăm sóc sức
khỏe

Năm
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666.423

1.282.217

2.718.987
2.572.436

2.414.326

1.427.052
1.687.126

1.748.198

1.057.514
1.574.539

259.264

0
31.242

Giáo dục

317.999

994.606

376.397
871.571

278.905

853.050
343.027

591.827

564.226
208.425

259.415

4.253
160.665

Hành chính
công cộng

445.769

258.196

1.299.410
481.587

3.005.493

69.940
449.800

228.724

615.095
416.561

454.116

4.917
55.500

Kỹ thuật
Môi trường
Năng lượng

105.412

221.496

209.798
292.511

116.932

98.329
32.826

64.069

38.273
84.970

20.877

11.627
5.875

Nông lâm thủy
sản

10.144

42.278

29.851
0

39.564

103.248
43.714

102.239

0
30.255

0

0
49.759

Cứu hộ khẩn
cấp

Bảng Phụ lục 3-1. Tổng quan hỗ trợ của KOICA
cho Việt Nam theo năm và theo lĩnh vực (1991 - 2019)

48.503

38.305

28.874
11.299

20.391

22.250
8.063

10.776

3.974
8.018

0

0
0

Khác

3.514.605

4.705.654

4.863.896
4.814.108

6.193.436

2.770.338
3.127.201

3.653.377

2.281.075
3.302.601

995.241

20.797
315.760

Tổng

(Đơn vị: USD)
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1.759.167

1.630.040

2.071.427

2.396.787

2016

2017

2018

2019

11.272.097

11.050.045

7.136.485

8.721.058

9.630.346

16.426.183

5.924.608
14.582.918

10.427.352

1.779.725
2.134.507

3.159.496

2.895.255
3.436.316

6.300.207

6.430.769

Giáo dục

14.761.823

11.833.381

3.920.007

6.031.974

8.566.568

6.887.454

3.021.901
5.343.904

3.630.122

3.157.650
3.922.824

2.346.564

1.790.069
1.448.628

393.718

1.585.020

Hành chính
công cộng

5.772.774

12.418.102

11.186.542

8.748.892

8.429.048

5.792.215

1.959.951
5.110.509

2.304.483

1.337.748
4.823.970

1.669.257

1.140.356
1.676.260

992.930

Kỹ thuật
Môi trường
Năng lượng
423.355

1.945.728

4.438.443

8.968.072

7.182.732

6.279.793

3.393.609

618.299
747.895

623.895

483.791
560.833

465.906

203.983
405.437

302.610

222.143

Nông lâm thủy
sản

0

16.346

0

0

34.137

324.330

22.236
53.839

13.606

65.409
127.706

78.575

49.973
49.613

20.697

30.271

Cứu hộ khẩn
cấp

830.266

0

0

0

0

0

1.601.573
0

1.352.946

411.721
1.118.195

412.733

133.559
227.217

31.260

65.134

Khác

36.979.475

41.827.744

32.841.146

32.443.823

35.117.445

34.322.269

23.889.753
26.984.707

24.427.364

18.269.115
27.961.211

9.964.266

7.873.333
11.902.757

9.289.568

9.789.171

Tổng

Tổng
73.788.066
138.746.690
84.465.972
81.571.501
38.146.160
1.337.789
6.385.056
424.441.235
Nguồn: Cổng thông tin tổng hợp ODA Hàn Quốc. (https://www.kodaportal.go.kr/portal/detail?basYyyy=2020&amtSel=grntEqvlnt2&amtUnit=UsdAmt2,
Ngày tra cứu: 30.10.2021)

1.498.478

2.177.554

10.741.185
1.145.642

2012
2013

2015

6.074.961

2011

2014

1.831.736

1.660.138
4.659.286

2006
2007

11.033.071
15.273.175

1.248.147

2005

2009
2010

1.032.480

2004

2008

Chăm sóc sức
khỏe

Năm

Bảng Phụ lục 3-2. Tình hình giao lưu
giữa chính quyền địa phương Việt Nam – Hàn Quốc
Loại
hình

Giao lưu kết nghĩa

Giao lưu hữu nghị

Năm
1995

Tp. Hồ Chí Minh – Tp. Busan

1996

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai – Tp.
Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam;
Tỉnh Đồng Nai – Tỉnh Gyeongsangnam;
Tp. Hà Nội – Tp. Seoul

1997

Tp. Đà Nẵng – Tp. Changwon, tỉnh
Gyeongsangnam;
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – Tỉnh
Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định – Quận
Jeollanam
Yongsan, Tp. Seoul;
Tp. Hải Phòng – Tp. Incheon
Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa –
Quận Junggu, Tp. Incheon

1999
2000

Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
– Quận Gyeyang, Tp. Incheon

2002

Tỉnh Khánh Hòa – Tp. Ulsan

2004

Tỉnh Hải Dương – Tp. Suwon, tỉnh
Gyeonggi;
Tỉnh Quảng Nam – Tp. Osan, tỉnh
Gyeonggi

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – Tp. Ansan,
tỉnh Gyeonggi;
Tỉnh Phú Thọ – Tp. Hwaseong, tỉnh
Gyeonggi;
Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội –
Quận Geumjeong, Tp. Busan;
Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên –
Quận Dongnae, Tp. Busan

2005

Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An – Tp.
Namyangju, tỉnh Gyeonggi;
Tỉnh Thái Nguyên – Tỉnh
Gyeongsangbuk;
Tỉnh Bình Dương – Tp. Daejeon

Tỉnh Long An – Tỉnh
Chungcheongnam

2006

Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Tp.
Changwon, tỉnh Gyeongsangnam

2007

Tỉnh Quảng Ninh – Tỉnh Gangwon;
Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế – Tp.
Tỉnh Phú Yên – Tỉnh
Gyeongju, tỉnh Gyeongsangbuk
Chungcheongbuk
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Loại
hình

Giao lưu kết nghĩa

Giao lưu hữu nghị

Năm
2008

Tỉnh Vĩnh Phúc – Tỉnh
Chungcheongbuk

Tp. Đà Nẵng – Tp. Hwaseong, tỉnh
Gyeonggi

2009

Tỉnh Nghệ An – Tỉnh Gyeonggi;
Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình – Tp.
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh – Quận
Jecheon, tỉnh Chungcheongbuk
Yeonje, Tp. Busan

2010

Tỉnh Tuyên Quang – Tp. Anseong,
tỉnh Gyeonggi,

2011

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – Tp. Pohang,
tỉnh Gyeongsangbuk;
Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam – Quận
Dalgu, Tp. Daegu;
TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương – Quận
Yeongdo, Tp. Busan
Tỉnh Lâm Đồng – Tp. Guri, tỉnh
Gyeonggi;
Tp. Cần Thơ – Tỉnh Jeollanam

2012

Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên – Quận
Seongdong, Tp. Seoul

2013

Tỉnh Thanh Hóa – Tp. Seongnam, tỉnh
Gyeonggi;
Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long – Tp. Tỉnh Quảng Nam – Tp. Yongin, tỉnh
Dongducheon, tỉnh Gyeonggi
Gyeonggi;
Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang –
Quận Gangjin, tỉnh Jeollanam

2014

Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang – Quận
Bukgu, Tp. Ulsan

2015

Tỉnh Tây Ninh – Tp. Gimhae, tỉnh
Gyeongsangnam;
Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Tp. Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
– Quận Hamyang, tỉnh
Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi;
Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái – Quận Gyeongsangnam;
Tp. Hồ Chí Minh – Tp. Daegu;
Yecheon, tỉnh Gyeongsangbuk
Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang –
Quận Gokseong, tỉnh Jeollanam

2016

Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình –
Quận Buggu, Tp. Gwangju;
Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế – Quận
Dongnae, Tp. Busan;
Tp. Hồ Chí Minh – Tp. Seoul

Tỉnh Ninh Bình – Tp. Asan, tỉnh
Chungcheongnam
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Loại
hình

Giao lưu kết nghĩa

Giao lưu hữu nghị

Năm
Tỉnh Đồng Tháp – Quận Cheorwon,
tỉnh Gangwon;
Tỉnh Cà Mau – Tỉnh Gyeongsangbuk;
Tp. Hồ Chí Minh – Tỉnh
Gyeongsangbuk;
Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai –
Quận Yuseong, Tp. Daejeon;
Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng –
Quận Donggu, Tp. Incheon;
Tỉnh Quảng Nam – Tp. Gwangyang,
tỉnh Jeollanam
Tỉnh Đắk Lắk – Tỉnh Jeollabuk
Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội – Quận
Danyang, tỉnh Chungcheongbuk

2017

2018

Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng – Quận
Yeongyang, tỉnh Gyeongsangbuk;
Tp. Đà Nẵng – Tp. Daegu;
Tỉnh Thừa Thiên Huế – Quận Wando,
tỉnh Jeollanam

Tp. Hồ Chí Minh – Tỉnh Gyeonggi;
Quận Long Biên, Tp. Hà Nội – Quận
Geochang, tỉnh Gyeongsangnam;
Tp. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh – Quận
Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk;
Tỉnh Hưng Yên – Tp. Daejeon

Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế – Tp.
Namyangju, tỉnh Gyeonggi;
Tỉnh Hà Nam – Tp. Hanam, tỉnh
Gyeonggi;
Tỉnh Bắc Ninh – Tp. Daegu;
Tỉnh Hòa Bình – Quận Ulju, Tp.
Ulsan;
Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ – Quận
Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng – Tp.
Haenam, tỉnh Jeollanam;
Chuncheon, tỉnh Gangwon;
2019
Tỉnh Hòa Bình – Tp. Gimje, tỉnh
Tp. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên – Tp.
Jeollabuk;
Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk
Tỉnh Cà Mau – Tỉnh Jeollabuk;
Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Quận Jangsu, tỉnh
Jeollabuk;
Tỉnh Hải Dương – Quận Boeun, tỉnh
Chungcheongbuk;
Tỉnh Hà Giang – Quận Boeun, tỉnh
Chungcheongbuk
Nguồn: Tham khảo tình hình giao lưu quốc tế trên trang chủ của Hội đồng thống đốc
tỉnh, thành Hàn Quốc (tra cứu đến ngày 02.10.2021).
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Lưu Thị Sinh

강하나(Kang Ha-na)

권형종(Kwon Hyeong-jong)

이신희(Lee Shin-hee) (편)
(Pyeon)

현진건(Hyun Jin-geon)

안경환(Ahn Kyeong-hwan),
Trần Hữu Kham

Nguyễn Quang Thiều

심청전

Trần Văn Thêm

강무학(Kang Moo-hak)

고은(Go Eun),
김광규(Kim Kwang-kyu),
박제천(Park Jae-cheon),
김지하(Kim Chi-ha),
신경림(Shin Kyeong-nim)

운수 좋은 날

배양수(Bae Yang-soo)

이상보
(Lee Sang-bo) (Ju Hae)

한국민담집

한국현대시인 5인
선집

한국 옛날 이야기

이용상 황숙

춘향전

Dịch giả

Tên
tiếng Hàn

Truyện cổ Hàn Quốc

Năm nhà thơ hiện đại
Hàn Quốc

Thẩm Thanh truyện

Một ngày may mắn

Trẻ

Hội nhà văn

샛별(Saet byul)

Hội nhà văn

Văn hóa dân tộc

Chính trị Quốc gia

Hoàng thúc Lý Long
Tường
Truyện cổ Hàn Quốc

Khoa học xã hội

NXB

Truyện Xuân Hương

Tên
tiếng Việt

Bảng Phụ lục 4-1. Xuất bản Văn học Hàn Quốc ra Tiếng Việt, 1992 - 2021

Tác giả

Phụ lục 4

2002

2001

2000

2000

1998

1996

1994

Năm
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산 자의 전쟁 죽은
자의 전쟁

월남기행 시집

진달래꽃
금오신화

저녁의 게임
삼대

Trần Đình Nghiêm
(trách nhiệm xuất bản)

Phạm Tiến Duật, Nguyễn
Huy Tuệ

Lê Đăng Hoan,
김기태(Kim Ki-tai)

전혜경(Toàn Huệ Khanh),
Lý Xuân Chung
Hà Minh Thành
Lê Đăng Hoan
Hoàng Hải Vân

오은철(Oh Eun Chul),
Lê Nguyễn Lê
Vũ Hữu Trường
Đào Vũ Vũ

김진선(Kim Jin-seon)

이운성(Lee Woon-seong),
이호형(Lee Ho-hyoung),
성대경(Sung Dae-kyung),
송재소(Song Jae-so),
김시업(Kim See-up),
임형택(Im Hyung-taek)

김소월(Kim So-wol)

김시습(Kim See-up)

방현석(Bang Hyeon-seok)

한용운(Han Yong-un)

오정희(Oh Jung-hee)

염상섭(Yeom Sang-seop)

안혜숙(An Hye-suk)

김성범(Kim Sung-bum)

Kim Ngao tân thoại

Hoa Chin-Tal-Le

Việt Nam du ký

Cuộc chiến tranh một
mất một còn

Tên
tiếng Việt

한국 이야기

잃어버린 영웅

님의 침묵

Văn học

Văn học

Văn học

Hội nhà văn

Đại học Quốc gia Hà
Nội

Văn học

Văn học

Chính trị Quốc gia

NXB

Câu chuyện Hàn Quốc

Thế giới

Người anh hùng bị bỏ
Văn hóa - Thông tin
rơi

Ba thế hệ

Ván bài lúc hoàng hôn

Sự im lặng của tình yêu

랍스터를 먹는 시간 Thời gian ăn tôm hùm

Tên
tiếng Hàn

Dịch giả

Tác giả

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2004

2004

2003

2002

Năm
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모란이 피기까지는
몽실 언니
상록수
구운몽

Lê Đăng Hoan,
김기태(Kim Ki -tai)

안경환(Ahn Kyong-hwan)

이정숙(Lee Jung-sook),
Nguyễn Thị Kim Dung

전혜경(Jeon Hye-kyung),
Lý Xuân Chung
Hà Minh Thành

Nguyễn Ngọc Quế

김영랑(Gim Yeong-rang)

권정생(Kwon Jung-saeng)

심훈(Sim Hun)

김만중(Kim Man-jung)

하근찬 외(Ha Geun-chan)

장철문(Jang Cheal-mun) (편)

Lê Đăng Hoan

Đào Thị Mỹ Khanh

우한용(Woo Han-yong)

염상섭(Yeom Sang-seop)

미스 사이공

이동순(Lee Dong-sun)

만세전

한국의 고전문학

학

Hà Minh Thành

배양수(Bae Yang-soo),
Hữu Thỉnh

김동인 단편선

김동인(Kim Dong-in)

황순원(Hwang Sun-won)

고엽

Vũ Hữu Trường

안경환(Ahn Kyeong-hwan),
Phạm Quang Vinh

안혜숙(An Hye-suk)

심청전

한국현대단편선

Tên
tiếng Hàn

Dịch giả

Tác giả

Hội nhà văn

Thẩm Thanh truyện

Văn học

Văn hóa - Văn nghệ

Văn học cổ điển Hàn
Quốc
Trước phong trào Manse

Văn học

Hội nhà văn

Trẻ

Miss Sài Gòn

Hạc

Truyện Ngắn Kim Dong
In

Văn học

Hội nhà văn

Tuyển tập truyện ngắn
hiện đại Hàn Quốc
Chiếc lá héo tàn

Khoa học xã hội

Hội nhà văn

Trẻ

Văn học

NXB

Cửu vân mộng

Cây thường xanh

Mong Sil

Đến Khi hoa Mẫu Đơn
Nở

Tên
tiếng Việt

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

2007

Năm
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퀴즈쇼
채식주의자

Nguyễn Hiên,
이정숙(Lee Jung-sook)

Hoàng Hải Vân,
박진성(Park Jin-sung)
Lê Đăng Hoan
Đỗ Ngọc Luyền

김영하(Kim Young-ha)

한강(Han Kang)

고은(Go Eun)

서정오(Seo Jeong-oh )

Người ăn chay

Chơi Quiz Show

Tuyển tập truyện ngắn
Kim You-jeong

엄마를 부탁해

Nguyễn Lệ Thu

신경숙(Shin Kyung-sook)

박완서(Park Wan-seo)

Hãy chăm sóc mẹ

Khi hoa kiều mạch nở

그 많던 싱아는 누가 Ai đã ặn hết những cây
다 먹었을까
sing-a ngày ấy?

메밀꽃 필 무렵

Huỳnh Hoa Thủy Tiên

Lê Hiệp Lâm & Lê Nguyễn
Lê

이효석(Lee Hyo-seok)

100 chuyện ngày xưa
đặc sắc Hàn Quốc

김유정 단편선

이정숙(Lee Jung Sook),
Nguyễn Thị Kim Dung

김유정(Kim You-jeong)

Trẻ

Hà Nội

Trẻ

Hội nhà văn

Hội nhà văn

Trẻ

Trẻ

Hội nhà văn

Hội nhà văn

Tuyển tập truyện ngắn
Lee Sang

우리가 정말 알아야
할 우리 옛 이야기
백 가지

이상 단편선

Hà Minh Thành

이상(Lee Sang)

인터북스

Truyện Hồng Cát Đồng

Bài hát ngày mai

홍길동전

Nguyễn Ngọc Quế,
조규익 (Cho Kyu-ik)

허균(Heo Kyun) (Hứa Quân)

NXB

Tìm hiểu văn học Hàn
Văn hóa - Văn nghệ
quốc thế kỷ 20

Tên
tiếng Việt

내일의 노래

20세기 한국문학의
이해

Hoàng Hải Vân, Lý Xuân
Chung

이남호(Lee Nam-ho),
우찬제(Woo Chan-je),
이광호(Lee Gwang-ho),
김미현(Kim Mi-hyeon)

Tên
tiếng Hàn

Dịch giả

Tác giả

2012

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2009

Năm
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삼국유사

김원중(Kim Won-jung),
Trần Thị Bích Phượng
Khánh Lan

Đinh Thị Kiều Oanh
Nguyễn Hiên

Đỗ Thị Khánh Vân

Võ Thị Lan Khanh
Đào Bạch Liên

Nguyễn Thị Thu Vân

Đinh Thị Kiều Oanh

Nguyễn Ngọc Quế

Nguyễn Thị Thu Vân

일연(Il-yeon)

김랑(Kim Rang)

정이현(Jung I-hyun)

김영하(Kim Young-ha)

이동하(Lee Dong-ha)

김영하(Kim Young-ha)

조경란(Jo Kyung-ran)

황선미(Hwang Seon-mi)

황석영(Hwang Sok-yong)

정호승(Jeong Ho-seung)

성현(Sung Hyeon)

공지영(Gong Ji-young)

신경숙(Shin Kyung-sook)

Trẻ

Trẻ

Hội nhà văn

Nhã Nam, Lao động

Văn hóa - Văn nghệ

NXB

Tản Mạn Xứ Kim Chi

용재총화
우리들의 행복한
시간

Đào Thị Mỹ Khanh

Ðặng Lam Giang,
박진성(Park Jin-sung)

Trẻ

Phụ nữ

Phương Nam Book

Hội nhà văn

어디선가 나를 찾는 Ở đâu đó có điện thoại Nhã Nam, Hội nhà
전화벨이 울리고
gọi tôi
văn

Yêu người tử tù

Công chúa Bari
Truyện cái chum

2014

2014

2014

2014

2014

2013

항아리

2013

Nhã Nam, Hội nhà
Cô gà mái xổng chuồng
văn

2013

2013

2013

2012

2012

2012

Năm

Nhã Nam, Văn học

Lưỡi

Tôi có quyền hủy hoại
Nhã Nam, Lao động
bản thân

바리데기

마당을 나온 암탉

혀

나는 나를 파괴할
권리가 있다

Thành phố đồ chơi

Điều Gì Xảy Ra, Ai
Biết…

장난감 도시

Seoul ngọt ngào

무슨 일이
일어났는지는
아무도

Chàng trai vườn nho

Tam Quốc Di Sự

Tên
tiếng Việt

달콤한 나의 도시

포도밭 그 사나이

Tên
tiếng Hàn

Dịch giả

Tác giả
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Tên
tiếng Việt

난중일기
고령화 가족

No Seung-seok
Vũ Kim Ngân
Kim Ngân

이순신(Lee Sun-sin)

천명관(Chun Myung-kwan)

정윤정(Jung Yoon-jung)

이경혜(Lee Kyung-hye)

신경숙(Shin Kyung-sook)

외딴 방

Huyền Vũ

윤동주 외(Yun Dong-ju)

Cô Gái Viết Nỗi Cô Đơn

Nhã Nam, Hà Nội

Thanh niên

아름다운 한국의
현대시들

Trung tâm ngôn ngữ tiếng
Hàn tại TP.HCM và Viện
Giáo dục Hàn Quốc
TP.HCM

Những bài thơ hay của
văn học hiện đại Hàn
Quốc

Nhã Nam, Hà Nội

Tôi đã chết vào một
ngày nào đó

어느 날 내가
죽었습니다

Liên Hương

2016

2015

2015

2015

Alpha Books, Lao
động

7 năm bóng tối

2015

Alpha Books, Văn
học

Ngoài kia dông bão, lòng
mẹ bình yên

2015

2015
Khoa học xã hội

Khoa học xã hội

2015

2015

2015

2014

2014

Năm

Nhật ký trong gian lao

Khê Tây dã đàm

7년의 밤

계서야담

Yu Hwa-su, Yi Eun-suk

이희준(Lee Hee-joon)

Trẻ

Thành phố với những
người quen xa lạ

낯익은 타인들의
도시

Thanh Thủy

최인호(Choi In-ho)

Nhã Nam

Cá thu

고등어

Nghiêm Thị Thu Hương

공지영(Gong Ji-young)

Nhã Nam

Cá hồi

Nhã Nam, Thời đại

Khu vườn bí mật

연어

Nhã Nam

NXB

시크릿 가든

Tiểu Thiên

Nguyễn Thị Thu Yến

네가 어떤 삶을 살든
Dù con sống thế nào, mẹ
나는 너를 응원할
cũng luôn ủng hộ
것이다

강이을(Kang Yi-eul)

Tae Woo

공지영(Gong Ji-young)

Tên
tiếng Hàn

안도현(Ahn Do-hyun)

Dịch giả

Tác giả
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Kim Ngân
Lê Tịnh Thủy

Dương Thanh Hoài

김난도(Kim Nan-do)

은희경(Eun Hee-kyung)

권비영(Kwuan Bi-yeong)

Nguyễn Thị Thu Vân

조창인(Jo Chang-in)

가시고기

한중록

삼국사기 1

이강래(Lee Kang-rae),
Nguyễn Ngọc Quế

김부식(Kim Boo-sik)

Trần Thị Bích Phượng

우아한 거짓말

김려령(Kim Ryeo-ryeong)

혜경궁 홍씨
(Hye Kyung-kung Hong Ssi)

친절한 복희씨

Nguyễn Lệ Thu

Dương Thanh Hoài,
이정숙(Lee Jung-sook)

살인자의 기억법

덕혜옹주

새의 선물

아프니까 청춘이다

박완서(Park Wan-seo)

Phạm Thị Thanh Thủy

멈추면 비로소
보이는 것들

Nguyễn Việt Tú Anh

혜민(Hye-Min)

김영하(Kim Young-ha)

고래바위

Hà Linh

이순원(Lee Soon-won)

두근두근 내 인생

Nghiêm Thị Thu Hương

김애란(Kim Ae-ran)

Trẻ

Món quà từ cánh chim

Bố con cá gai

Nhàn Trung Lục

Tam Quốc sử ký 1

Lời nói dối hoa mỹ

Dành Cho Nỗi Nhớ

Kẻ Sát Nhân

2017
2017

Nhã Nam, Hội nhà
văn

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016

Văn hóa - Văn nghệ

Phụ nữ

Phụ nữ

Phụ nữ

Phụ nữ

Phụ nữ

First News;
Nhã Nam, Hà Nội

Trưởng thành sau ngàn
lần tranh đấu
Ông chúa Đức Huệ

Nhã Nam, Hội nhà
văn

Bước Chậm Lại Giữa
Thế Gian Vội Vã

2016

2016

Nhã Nam, Hội nhà
văn

Cá voi đỉnh núi

2016

Năm

2016

Nhã Nam, Hà Nội

NXB

Nhã Nam, Hà Nội

Những tháng năm rực rỡ

Chuyện kể trăng nghe

달에게 들려주고
싶은 이야기

Văn Ngọc Minh Quyên

신경숙(Shin Kyung-sook)

Tên
tiếng Việt

Tên
tiếng Hàn

Dịch giả

Tác giả
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Đào Thị Mỹ Khanh
Trần Hải Dương

Trần Thị Bích Phượng
Hà Linh

정은임(Jung Eun-im)

김영하(Kim Young-ha)

임형택(Im Hyeong-taek)

장강명(Chang Kang-myoung)

Phan Thị Thu Hiền
(chủ biên)

Nghiêm Thị Thu Hương

Phan Thị Thu Hiền
(chủ biên)

공지영(Gong Ji-joung)

한국고전문학합선

Bùi Thanh Phương

최수현(Choi Soo-hyun)

Dương Thanh Hoài

한국민간문학합선

Văn Ngọc Minh Quyên

박성경(Park Seong-kyung)

김중미(Kim Jung-mi)

그 여름, 나는

Vương Thúy Quỳnh Anh

편혜영(Pyun Hye-young)

한국이 싫어서

한국고전선집

오빠가 돌아왔다

인현왕후

높고 푸른 사다리

모두 깜언

나쁜 엄마

홀

재와 빨강

Kim Ngân

편혜영(Pyun Hye-young)

Tên
tiếng Hàn

Dịch giả

Tác giả

Skybooks, Thế giớ

Tôi Của Mùa Hè Năm
Ấy

Nhã Nam, Hà Nội

Văn hóa - Văn nghệ
Vì tôi ghét Hàn Quốc

Phụ nữ

Văn hóa - Văn nghệ

Hoàng hậu Inhyeon
Truyện
Anh đã trở về

Phụ nữ

Chiếc thang cao màu
xanh

Tuyển tập văn học cổ
điển Hàn Quốc

Phụ nữ

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

Hợp Tuyển Văn Học Cổ
Tổng hợp TP. HCM
Điển Hàn Quốc
Cảm ơn tất cả

2017

Tổng hợp TP. HCM

Hợp Tuyển Văn Học
Dân Gian Hàn Quốc

2017

2017

Nhã Nam, Hội nhà
văn

Hố đen sâu thẳm
Mẹ xấu

2017

Nhã Nam, Hội nhà
văn

2017?
2021

Năm

NXB

Nhã Nam

Tro Tàn Sắc Đỏ

Tên
tiếng Việt
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28
언어의 온도

Bích Ngọc
Kim Ngân
Sun Tzô
Hà Linh

Nguyễn Việt Tú Anh

Dương Thanh Hoài

Dương Thanh Hoài

Pham Thi Mai Thuong

Đỗ Phương Nhung
Kim Ngân
Kim Ngân

Nguyễn Thị Hiền

공지영(Gong Ji-young)

정유정(Jeong Yu-jeong)

이기주(Lee Ki-ju)

이금이(Lee Geu-mi)

혜민(Hye Min)

Nhiều Tác Giả

조남주(Cho Nam-ju)

김정란(Kim Jeong-ran)

김수현(Kim Soo-hyun)

한강(Han Gang)

최은영(Choi Eun-young)

이상구(Lee Sang-gu)

Nhã Nam, Hà Nội

Bản chất của
người

숙향전

쇼코의 미소

소년이 온다

Trẻ

Hà Nội

Tôi quyết định sống cho
chính tôi

나는 나로 살기로
했다

Truyện nàng thiếu phụ
Suk-yeong

Phụ nữ

Tu-Run Người Khiển
Lửa - Tập 1

불의 지배자 두룬
1권

Mintbooks

Phụ nữ

Kim Ji Young, sinh năm
1982

82년생 김지영

Nụ cưới của Shoko

Phụ nữ

Hợp Tuyển Văn Học
Hàn Quốc - Tập 1

한국문학선집 1권

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2018

완벽하지 않은
것들에 대한 사랑

Thế giới

2018
2018

Mintbooks, Hà Nội

2018

Yêu Những Điều Không
Hoàn Hảo

Nhiệt độ ngôn ngữ

Nhã Nam

Nhã Nam, Hà Nội

Công Thức Nấu Ăn
Tặng Con Gái
28

2018

Nhã Nam, Hội nhà
văn

Một Trăm Cái Bóng

2018

Năm

NXB

Tên
tiếng Việt

Yu Jin Lớn - Yu Jin Bé Nhã Nam, Lao động

유진과 유진

딸에게 주는 레시피

100의 그림자

Hà Linh

황정은(Hwang Jung-eun)

Tên
tiếng Hàn

Dịch giả

Tác giả
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Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Ngọc Quế

Nguyễn Thị Thu Hà
Khánh Lan

김경욱(Kim Kyung-wook)

김려령(Kim Ryeo-ryeong)

김훈(Kim Hoon)

성석제(Song Sok-jae)

Wizard Bakery

2020

Con người hỡi ôi

Trẻ

Thai Ha Books

Ghi chú: Ngoại trừ văn học thiếu nhi
Nguồn: Tác giả sưu tầm và chọn lọc từ Hà Minh Thành (2014); Lee Hanu. Bùi Thế Cường (2015); Shin Seung-bok (2020, 245); Cơ quan xúc tiến
công nghiệp xuất bản của Hàn Quốc KPIPA; Nghiên cứu khảo sát thị trường xuất bản nước ngoài 2018; Viện biên dịch văn học Hàn Quốc
(https://www.ltikorea.or.kr); Digital Library of Korean Literature(https://library.ltikorea.or.kr) và một số tư liệu khác.

2021

2021

2021

Nam Hán Sơn Thành

남한산성
이 인간이 정말

2021

Phụ nữ

Trộm – hay lời thú tội
của một chiếc gai

2020

가시고백

Phụ nữ

Thế giới

2020

2020

Năm

2020

Kẻ cắp xe đạp

Phụ nữ

Tea Books

NXB

Vương quốc nghìn năm Văn hóa - Văn nghệ

천년의 왕국

자전거 도둑

위저드 베이커리

Tam Quốc sử ký 2

Năm Mươi Người

Tên
tiếng Việt

Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn
Truyện ngắn đương đại Korea Foundation,
한국 당대 단편소설
Thị Hiền (chủ biên)
Hàn Quốc
Văn hóa - Văn nghệ

Kim Ngân
Trần Hải Dương

박완서(Park Wan-seo)

삼국사기 2

이강래(Lee Kang-lae),
Nguyễn Ngọc Quế

김부식(Kim Bu-sik)

구병모(Gu Byeong-mo)

피프티 피플

Lê Thị Thu Hương

정세랑(Jung Se-rang)

Tên
tiếng Hàn

Dịch giả

Tác giả

Bảng Phụ lục 4-2. Phim Việt Nam tham dự
Liên hoan phim Quốc tế Busan
Lần

Năm

Đạo diễn

Tên phim

1

1996

Đặng Nhật Minh

Thương nhớ đồng quê
(Nostalgia for Countryland)

2

1997

Lê Hoàng

The Long Journey

Tony BÙI

Ba mùa(Three Seasons)

Việt Linh

Chung cư(Collective Flat)

Đặng Nhật Minh

Bao giờ cho đến tháng Mười
(When the Tenth Month Comes)

Trần Anh Hùng

Mùa hè chiều thẳng đứng
(A la Verticle de L’ete)

Đặng Nhật Minh

Mùa ổi(The Season of Guavas)

Nguyễn Võ Nghiêm Minh

Mùa len trâu(Buffalo Boy)

Đặng Nhật Minh

Cô gái trên song
(The Girl on the River)

Đoàn Minh Phượng &
Doàn Thành Nghĩa,

Hạt Mưa Rơi Bao Lâu
(Bride of Silence)

Trần Hàm

Vượt sóng(Journey from the Fall)

Nguyễn Hà Phong

Sân thượng(The Terrace)

Lưu Huỳnh

Áo lụa Hà Đông(The White Silk Dress)

Ngô Quang Hải

Chuyện của Pao(Story of PAO)

Nguyễn Vinh Sơn

Trăng nơi đáy giếng
(The Moon at the Bottom of the Well)

Lưu Huỳnh

Huyền thoại bất tử(The Legend is Alive)

Đặng Nhật Minh

Đừng đốt(Don’t Burn)

Bùi Thạc Chuyên

Chơi vơi(Adrift)

Nguyễn Phan Quang Bình

Cánh đồng bất tận(Floating Lives)

Phan Đăng Di

Bi, đừng sợ(Bi, Don’t Be Afraid)

Vũ Ngọc Đãng

Hot boy nổi loạn(Lost in Paradise)

Síu Phạm

Đó… hay đây?(Here... or There?)

4

5

9

10

11

13

14

1999

2000

2004

2005

2006

2008

2009

15

2010

16

2011
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Lần

Năm

18

2013

19

20

21

2014

2015

Tên phim

Dustin Nguyễn

Lửa Phật(Once Upon a Time in Vietnam)

Trương Minh Quý

Ai đó đang đi vào rừng
(Someone is going to Forest)

Lê Văn Kiệt

Dịu dàng(Gentle)

Nguyễn Hoàng Điệp

Đập cánh giữa không trung
(Flapping in the Middle of Nowhere)

Bùi Kim Quy

Người truyền giống(The Inseminator)

Nguyễn Võ Nghiêm Minh

Nước 2030

Phan Đăng Di

Cha và con và...
(Big Father, Small Father and Other
Stories)

Nguyễn Phan Quang Bình

Quyên(Farewell, Berlin Wall)

(Trương Minh Quý)

Thành phố của những tấm gương
(The City of Mirrors: A Fictional
Biography)

Ngô Thanh Vân

Tấm Cám: Chuyện chưa kể
(Tam Cam: The Untold Story)

Trần Bửu Lộc, Nguyễn Lê
Phương Khanh

Cô Ba Sài Gòn(The Tailor)

Ash Mayfair

Người vợ ba(The Third Wife)

Dương Diệu Linh

Mẹ, con gái và những giấc mơ
(Mother, Daughter, Dreams, 19‘)

Trần Thanh Huy

Ròm

Trịnh Đình Lê Minh

Thưa mẹ con đi(Goodbye Mother)

Vũ Ngọc Phượng

Anh trai yêu quái,(Dear Devil Brother)

Trần Hữu Tấn

Bắc kim thang(Home Sweet Home)

Nguyễn Phan Quang Bình

Bí mật của gió(Secrets of the Wind)

Trịnh Thị Minh Hà

Surname Viet Given Name Nam, 1989

Kathy Uyên

Chị Chị Em Em(Sister, Sister)

Lê Bảo

Vị(Taste)

Bùi Kim Quy

Miền ký ức(Memoryland)

2016

22

2017

23

2018

24

Đạo diễn

2019

25

2020

26

2021

Nguồn: Tác giả thu thập và chọn lọc thông tin từ Website Liên hoan phim Quốc tế Busan
(https://www.biff.kr) và tư liệu khác.
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Bảng Phụ lục 4-3. Xuất bản Văn học Việt Nam ra tiếng Hàn, 1992 - 2021
Tác giả

Dịch giả

Nguyên tác

Dương Thu
Hương

한상희
(Han Sang-hee)

Roman sans titre

Bảo Ninh

박찬규
(Park Chang-kyu)

Trần Thế
Pháp

박희병
(Park Hee-byung)

Nguyễn Dữ

Tên tiếng Hàn

Truyền kỳ mạn lục
박희병
(Park Hee-byung)
傳奇漫錄

Năm

Nhà xuất
제목을 붙이지
bản phương 1993
못한 소설
Đông

Nỗi buồn chiến
tranh
전쟁의 슬픔
The sorrow of war
Lĩnh Nam chích
quái
嶺南摭怪列傳

NXB

Ye Dam
예담

1999

베트남의 Dol Be Gae
2000
신화와 전설
(돌베개)
베트남의
기이한
옛이야기

Dol Be Gae
2000
(돌베개)

Hồ Chí Minh

김상일
(Kim Sang-il)

Nhật ký trong tù 옥중에 자유인 Sa ram
saeng gak 2000
머물다
(獄中日記)
(사람생각)

Văn Lê

하재홍
(Ha Jae-hong)

Nếu anh còn được 그대 아직 Sở Văn học
2002
sống
살아 있다면 Sil cheon

Đoàn Thị
Điểm

배양수
(Bae Yang-soo)

Khoa Xuất
(원정군
Chinh phụ ngâm
bản Đại học
2003
아내의 노래)
Ngoại ngữ
征婦吟曲
정부음곡
Busan

Hồ Chí Minh

안경환
(Ahn
Kyeong-hwan)

Nhật ký trong tù
獄中日記

옥중일기

Jo Myeong
Mun Hwa-sa
2003
(조명
문화사)

Nguyễn Du
안경환
(阮攸,) (Ahn Kyeong-hwan)

Truyện Kiều

쭈엔 끼에우

Tạp chí văn
2004
hóa 21

Nguyễn Du
(阮攸,)

최귀묵
(Choi Gwi-muk)

Truyện Kiều
翠翹傳

취교전

Xuất bản So
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Executive
Summary

30 Years of Korea-Vietnam Economic and Social
Cooperation 1992-2021: Achievements, Limitations and
Suggestions for Further Expansion
KWAK Sungil, BEAK Yong-Hun, LEE Han-Woo,
Lê Quốc Phương, Vũ Mạnh Lợi, and Nguyễn Thị Thanh Huyền

Korea and Vietnam have achieved remarkable outcomes of cooperation
over the past 30 years since establishing diplomatic relations in December
1992. The rapid expansion of cooperation between the two countries is
due to their geographical, historical, and cultural similarities and
commonalities. Vietnam and Korea are both traditionally agricultural
countries that have grown rice since ancient times, and have been influenced
by Confucianism. In addition, Korea and Vietnam, which have inherited
abundant cultural heritages thanks to their long history, have strong national
pride. In particular, many Vietnamese scholars often take Korea as an
example when discussing improving national industrial strategies and
infrastructure, given that Korea has overcome the ruins of the Korean War
and Vietnam is growing over the scars of the Vietnam War.
However, since Vietnam joined the WTO in 2007, cooperation between
the two countries has been mainly led by the economic sector. As
economic cooperation strengthened, the two countries fell into the illusion
that they knew each other well. Delusions often lead to unnecessary
misunderstandings. A representative example is the dissatisfaction of
Koreans with Vietnam’s quarantine response in the early stages of the 2020
COVID-19 outbreak. Vietnam regarded quarantine as a war situation and
controlled it with strong discipline, but foreigners, including Koreans, did
not understand this social trend. It was a misunderstanding that could have
been avoided if Koreans were a bit more aware about Vietnam’s quarantine
situation and culture, and conversely, Vietnamese knew better about Korean
society and culture. This study analyzes the performance of cooperation
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in the economic, social, and cultural sectors over the past 30 years and
seeks ways to enhance cooperation in the social and cultural sectors, which
are relatively less successful than the economic sector. This is because the
sustainable development of their bilateral relations requires not only
economic cooperation but also “soft power” cooperation in social and
cultural sectors.
Chapter 2 evaluates the achievements of economic cooperation between
Korea and Vietnam over the past 30 years. As of 2020, Vietnam is Korea’s
third-largest export destination and Korea is Vietnam’s fourth-largest export
destination. However, the amount of trade between the two countries, which
had soared until 2017, has stagnated since 2018. Efforts between the two
countries are needed to expand trade. The revealed comparative advantage
index (VRCA) based on value-added exports of both countries was
calculated year by year using the ADB-MRIO (ADB Multi-Regional
Input-Output Table). Although there has been a change in the structure
of the comparative advantage between them, the two countries still show
a complementary relationship. The complementary relationship between the
two countries is a starting point for expanding trade again.
In addition, it is necessary to expand trade between the two countries
in order to resolve the trade imbalance issue raised as the biggest problem
in trade between Korea and Vietnam. The fact that Vietnam’s export
intensity index to Korea is lower than that of Korea to Vietnam suggests
that Vietnam has room to expand exports to Korea. We need to think about
how Vietnam can expand exports to Korea. The expansion of exports of
rice, coffee, tea, cashew nuts, and natural rubber to Korea simply based
on comparative advantage will be effective in improving the trade imbalance
between the two countries in the short term. However, if this trade structure
is prolonged, Vietnam will remain a low-value-added primary product
exporter.
Vietnam shows lower domestic value-added utilization than neighboring
ASEAN member states (AMS) such as Thailand, the Philippines, Malaysia,
and Indonesia. This is a chronic problem in the Vietnamese manufacturing
industry rather than a problem between Korea and Vietnam. While the
Vietnamese government is making various efforts to foster a supporting
industry, there are also notable activities by some Korean firms to transfer
technologies and build management capacity so that Vietnamese local firms
can participate in the production network of Korean firms.
Since 2014, Korea has been Vietnam’s largest foreign direct investment
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country. Amid a recent surge in Japanese investment on infrastructure
construction, Korean firms’ investment on manufacturing sectors is meaningful.
According to the Vietnamese government’s long-term development plan
until 2045, it plans to attract more than $30 billion in FDI every year.
This suggests that Vietnam should become a more open market, which can
provide new opportunities for Korean firms. However, Vietnam’s somewhat
insufficient measures in the recent COVID-19 pandemic may have created
anxiety for Korean firms hoping to secure a stable supply chain. Vietnam
itself needs to express a clear principle that guarantees the activities of
Korean firms in Vietnam.
Meanwhile, demands for technology transfer from Vietnam are expected
to gradually increase. Based on ADB-MRIO data, backward GVC
participation rates from 2007 to 2020 are always higher than forward GVC
participation rates. In addition, the contribution of domestic value-added
contents of exports is decreasing year by year. Therefore, Vietnam will
strongly demand technology transfer to increase the domestic contents of
exports. In fact, Vietnam has received relatively less technology transfer
than other AMS. In particular, given the rate of foreign value-added
content of exports to Vietnam’s total gross exports across industries, those
of electronic equipment, primary metal, chemical product, and textile
products manufacturing sectors, which Korea has mainly invested, are
higher than the overall average of all industries. When technology transfer
to Vietnamese local firms expands, the Korean and Vietnamese governments
need to pay attention to Korean SMEs working in Vietnam so that they
can preemptively seek new paths through cooperation with Vietnamese local
SMEs. Special attention should be paid to the firms that need business
restructuring, in particular, due to the COVID-19 pandemic and the U.S.China competition.
In addition, Vietnam is less dependent on regional value chains (RVCs)
in the ASEAN region than neighboring AMS. The utilization rates of RVC
in the ASEAN region is falling every year.
As uncertainties in supply chains expand due to the U.S.-China
competition and the COVID-19 pandemic, the importance of regional
supply chains within the ASEAN Economic Community (AEC) has
increased further. In particular, not only Vietnam but also all AMS
competitively attract multinational firms moving from China to Southeast
Asia due to the U.S.-China competition. It is time to coordinate this
competition and make efforts to more effectively establish a supply chain
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in the ASEAN region.
Chapters 3 and 4 evaluate social and cultural cooperation between Korea
and Vietnam after diplomatic relations in 1992. As mentioned earlier, the
performance of cooperation in the social and cultural sectors is very
insignificant compared to the performance of economic cooperation between
the two countries. In addition, in terms of the direction of cooperation,
activities from Korea to Vietnam are wider and deeper than those from
Vietnam to Korea. It is no exaggeration to say that efforts to resolve this
double imbalance began in earnest only after the New Southern Policy was
declared in 2017.
Chapter 3 evaluated the performance of social cooperation between Korea
and Vietnam. First, the trends in human exchanges (tourism and visits,
short-term and long-term stays, etc.) between the two countries and
exchanges between institutions (central administrative agencies, local
governments, research institutes, etc.) were reviewed.
First, indicators related to human exchange show the justification for
improving quality in bilateral cooperation. The Vietnamese society in Korea
and Korean society in Vietnam have grown. As of 2019, Vietnam is the
country where Koreans visit the most and Koreans stay the most among
ASEAN countries. In addition, Vietnamese visited Korea the most and the
number of residents in Korea is the largest among Southeast Asians. The
number of Vietnamese migrants residing in Korea for labor, marriage, and
study abroad has also increased. The increase in visitors and migrants
between both the countries suggests that practical and specific cooperation
is needed to improve the quality of life, such as health care, along with
enhancing mutual understanding.
Since the implementation of the New Southern Policy in 2017, Korea
has been implementing regular exchanges between institutions with Vietnam
through various methods such as seminars, forums, performances, and
exhibitions to promote public diplomacy. Korea promoted “Hallyu (Korean
Wave)” and Korean food through Korean food festivals and K-Pop festivals,
and also focused on cultural exchanges such as Taekwondo clubs, volunteer
activities, and Korean language education at the central government level.
Local governments in Korea are signing sisterhood and exchange
agreements with Vietnamese local cities. Local government exchanges are
mainly concentrated in the administrative, cultural arts, and economic
sectors, while youth-private group exchanges need to be expanded. Exchanges
and support between research institutes to foster technical manpower have
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been steadily conducted. KOICA’s Vietnam-Korea Vocational College of
Technology in Bac Giang project (2010-2014), Vietnam-Korea Industrial
Technology Vocational College support project (2014-2019), and VKIST
establishment project (2014-2020) are representative.
Despite the achievements of social sector cooperation as described above,
there is a critical view that unbalanced cooperation has been carried out.
Due to the importance of the economic sector, the demand for cooperation
in the social and cultural sectors was overlooked. In addition, there is a
lack of careful attention and understanding of each other. From this point
of view, this study has selected cooperation and conflict cases between
Vietnam and Korea, reviewed the context, and analyzed the causes. In
particular, in order to find actions for a future-oriented cooperation between
them, more attention was paid to conflict cases than cooperation ones.
First of all, annual trend analysis was conducted with key words for
cooperation and conflict between Korea and Vietnam. Over time, it was
found that key words about cooperation accounted for more weight than
conflict. In the case of social conflict between the two countries, keywords
related to marriage migrant women, such as “international marriage,”
“domestic violence,” “migrant women,” “mother-in-law,” “multicultural
families,” “marriage,” “random assault,” “women,” and “communication,”
accounted for high weights and frequency. In the case of social sector
cooperation, major institutions and persons who signed cooperation
agreements between the two countries accounted for high weights and
frequencies. Most of the keywords were classified into health, education,
social security, environment, and biodiversity.
There are two representative conflict cases as examples between Korea
and Vietnam based on the key-words analysis. One is about awareness of
multi-cultural families and violence against Vietnamese married migrant
women, and the other is a conflict arising from the recent COVID-19
outbreak.
Both cases show how dangerous the perception of identifying Korea and
Vietnam is. It should be recognized that there are differences in social
similarities between Korea and Vietnam. Since Koreans’ emotional intimacy
with Vietnam is very high, they, facing Vietnam’s reactions that do not
meet their expectation, they tend to criticize Vietnam. In addition, there
is a lack of effort to understand each other deeply with a vague idea of
“it must be similar.” In order for Korea and Vietnam to advance into a
sustainable relation, they must acknowledge and sympathize with the subtle
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differences found in each other.
On the other hand, examples of true reciprocal cooperation between South
Korea and Vietnam include Park Hang-seo’s appointment and achievement
as the head coach of the Vietnamese national soccer team. Coach Park
Hang-seo’s attitude toward the players and the people, the way of
communication and leadership, and the attitude of understanding and
respecting Vietnam’s history have been talked about by the Vietnamese
people. Coach Park Hang-seo’s case is a major example of how to resolve
the previous conflict.
Chapter 4 evaluated cultural exchanges between Korea and Vietnam. First
of all, the most groundbreaking event in the cultural sector among
exchanges between Korea and Vietnam for 30 years after diplomatic
relations in December 1992 was the spread of the Korean Wave in Vietnam.
The Korean Wave began in Vietnam in the late 1990s with TV dramas
and spread to movies and music. Accordingly, cultural exchanges between
the two countries expanded, deepening mutual understanding. On the one
hand, entrepreneurs proclaimed an “economic Korean Wave” and pursued
economic benefits from the spread of the Korean Wave. In addition,
consumption of Korean products such as cosmetics, clothing, and food
increased, and the number of Korean restaurants increased. After the
mid-2000s, the center of the Korean Wave seems to have shifted to Korean
popular music (K-pop). Recently, it is judged that the enthusiasm for K-pop
has exceeded the popularity of TV dramas. Around 2010, K-pop became
a major sector of the Korean Wave in Vietnam.
Chapter 5 presents frameworks and measures to resolve the imbalance
in economic, social, and cultural sectors and to enhance bilateral
cooperation. This does not mean that economic cooperation should be
reduced just because the pace of economic cooperation is fast, but that
it is necessary to approach social and cultural cooperation with a more
interest and inclusive attitude than now. Deep understanding of each other
will eventually help upgrade the level and quality of economic cooperation.
This study made the purpose of bilateral cooperation as the establishment
of a “strategic global future cooperation partnership.” This is because
cooperation between the two countries is required as a global partner that
can expand bilateral cooperation between Korea and Vietnam to the Mekong
subregion, India, and Africa. In order for the two countries to function
as global future cooperation partners, a balanced understanding and
continuous empathy of each other are required in mutual trust. To this end,
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four principles of bilateral cooperation are presented. First, rather than
pursuing mercantilist interests, it is necessary to lay the foundation for
mutually reciprocal development. Second, institutional supplementation is
needed to form transparent cooperative relationships. Third, it is necessary
to avoid cultural supremacy and strengthen inclusion in mutual culture.
Fourth, it is necessary to expand exchanges as responsible partners. Under
these four principles, this study proposes ways to cooperate in the economic,
social, and cultural sectors.
First, for economic cooperation pursuing win-win prosperity, it is
necessary to expand bilateral relations between Korea and Vietnam to
trilateral or quadrilateral relations by including other partners. If Korea and
Vietnam provide successful economic cooperation experiences together to
third-party countries that wish to cooperate, it will be possible to discover
new markets. The economic cooperation process between Korea and
Vietnam can be modularized and applied together to the development of
the Mekong subregion. In particular, if South Korea’s ODA in Vietnam,
which is bound to decrease as Vietnam grows, is used to develop the
Mekong subregion, Vietnam’s sense of alienation can be reduced.
Second, it is necessary to support the formation of a regional value chain
(RVC) in the ASEAN region. In the recent international trade environment,
where economic and security issues must be considered together, the
establishment of RVC has important implications for Vietnam and Korea
in that it can secure a stable supply chain. In particular, building a new
supply chain based on its own comparative advantages of each AMS can
strengthen the redundancy of their value chains. Meanwhile, institutional
supplementation is also needed to establish a stable supply chain. For
example, it is necessary to strengthen intellectual property rights and
establish a Strategic Trade Controls (STC) system. Third, it is necessary
to prepare a cooperative support system between Korean SMEs and
Vietnamese SMEs. If technology transfer begins in earnest, Korean SMEs
that have entered Vietnam following large companies may feel threatened.
Both governments and large firms need to come up with a support system
together so that Korean SMEs and Vietnamese SMEs can cooperate. Instead
of large companies and Korean SMEs supporting technology and management
capabilities for local companies in Vietnam, the Vietnamese government
and the Korean government should come up with measures to expand
support for Korean SMEs to switch industries or relocate production sites.
Fourth, the two countries should support the formation of the Indo-Pacific
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Food Global Value Chain (IPFGVC). Vietnam has abundant agricultural
products that can be processed, and Korea has high processing technology.
If Korea and Vietnam can build food GVCs across the Indo-Pacific region
together, exports can be expanded to other AMS as well as the United
States, Japan, and China. In addition, Korea can free itself at least partially
from food security issues in the long run.
Four measures are also proposed for social sector cooperation. First, it
is necessary to encourage collaboration between Koreans and Vietnamese
and to establish a related support system. As discussed in Chapter 3,
although Vietnamese are the second most numerous foreigners to stay in
Korea after Chinese, there is still a lack of communication channels between
Vietnamese and Koreans in Korea. The ASEAN-Korea Centre, the ASEAN
Culture House, and Asia Culture Center can be well-positioned to discover
and support programs to promote cooperation among civilians. Second,
fact-based information monitoring and information provision channels
should be established. As seen in Chapter 3, as online media became more
common, there were cases in which some groups’ opinions were
misrepresented as if they were true between the two countries. It is necessary
to establish a system that responds immediately when exaggerated or
incorrect information is distributed through online media. Third, it is
necessary to conduct in-depth research related to Vietnam and spread the
research results to the public. Koreans often misunderstand that they know
Vietnam well. However, in fact, very few Koreans have a deep
understanding of Vietnamese society. This is because there is a lack of
channels for research results conducted in academia to spread to the general
public. Fourth, it is necessary to establish an innovation sharing model
between universities in both countries. Vietnam-related departments in
Korea are shrinking, but Korea-related departments in Vietnam are rapidly
increasing. Cooperation measures should be prepared so that universities
in both countries can coexist. Systems such as co-grants of degrees between
Vietnamese universities and Korean universities can also be considered.
Finally, to strengthen cooperation in the cultural sector, this study
proposes four measures. First, it is proposed to hold a regular Vietnamese
film festival. Vietnamese films are being introduced to Korea through the
Busan Film Festival or Jeonju Film Festival, but there is little memory
of Vietnamese commercial films being released in Korea. As seen in
Chapter 4, considering the imbalance in cultural consumption between the
two countries, it is required to provide an opportunity to introduce
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Vietnamese films to Korea. Second, it is necessary to support the translation
and publication of Vietnamese literature in Korea. Since diplomatic relations
in 1992, there have been only 29 volumes of Vietnamese literature published
in Korea. On the other hand, more than 120 books of Korean literature
have been published in Vietnam. It is necessary to come up with support
measures to resolve the imbalance in the literary sector between the two
countries through related civil societies. Third, it is necessary to consider
the establishment of a Vietnamese Cultural Center in Korea. As confirmed
in Chapter 4, cooperation in the cultural sector between the two countries
was very disproportionate. If the two governments together set up a
dedicated window for introducing Vietnamese culture to Korea, they can
expect to resolve the imbalance in cultural exchanges. Fourth, it is possible
to consider supporting the production of online-based bilateral cultural
programs. With the recent emergence of new and diverse media that can
enjoy culture, the need to utilize them is increasing. Another way is to
hold a YouTube content contest every month to introduce the social culture
of the other country for Koreans and Vietnamese. As the number of
interactive communication media increases, misunderstandings with each
other can be reduced, and cooperative relations between Korea and Vietnam
can be stably advanced.
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ㆍ S기관회원의 특전: 본 연구원 해외사무소(美 KEI) 발간자료 등 제공
ㆍ 자료가 출판되는 즉시 우편으로 회원에게 보급됩니다.
ㆍ 모든 회원은 회원가입기간 동안 가격인상에 관계없이 신청하신 종류의 자료를 받아보실 수 있습니다.
ㆍ 본 연구원이 주최하는 국제세미나 및 정책토론회에 무료로 참여하실 수 있습니다.
ㆍ 연회원기간은 加入月로부터 다음해 加入月까지입니다.

KIEP 발간자료회원제 가입신청서

기관명
(성명)

(한글)

(한문)

(영문: 약호 포함)

대표자
발간물
수령주소
담당자
연락처

우편번호
전화
FAX

E-mail :

회원소개
(간략히)
사업자
등록번호

종목

회원분류 (해당란에 
표시를 하여 주십시오)
기 관 회 원□
개 인 회 원□
연구자회원□
* 회원번호

S
발간물일체

A
계간지

* 갱신통보사항
(* 는 기재하지 마십시오)

특기사항

