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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Tìm hiểu quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh có ý 

nghĩa khoa học quan trọng, không những bổ khuyết cho việc nghiên 

cứu sâu hơn về hai chủ thể quan hệ nói riêng mà còn góp phần làm rõ 

những tương tác và chuyến biến trong quan hệ quốc tế nói chung ở khu 

vực châu Á – Thái Bình Dương sau Chiến tranh lạnh. Riêng đối với 

Việt Nam, nghiên cứu và tìm hiểu về quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ, 

nhận thức được chiến lược đối ngoại của mỗi nước là một việc làm cần 

thiết về mặt thực tiễn, giúp rút ra được những kinh nghiệm lịch sử cần 

thiết, dự đoán được tình hình an ninh – chính trị ở khu vực để có thể 

đưa ra những lựa chọn chính sách phù hợp. Vì vậy, với những lý do 

khoa học và thực tiễn trên, tôi đã quyết định chọn vấn đề “Quan hệ 

Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012)” làm hướng nghiên cứu của luận án 

tiến sĩ. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích: tái hiện một cách hệ thống, khách quan mối quan hệ Hàn 

Quốc - Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh trên một số lĩnh vực chủ yếu: chính 

trị - ngoại giao, an ninh – quân sự và kinh tế trong giai đoạn 1993 – 2012, 

từ đó làm rõ đặc điểm, tính chất và tác động của mối quan hệ này tới hai 

chủ thể và khu vực Đông Bắc Á. 

Nhiệm vụ: Thứ nhất, phân tích các nền tảng và các nhân tố bên 

trong và bên ngoài tác động đến mối quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ 

trong giai đoạn 1993 - 2012. Thứ hai, phân tích thực trạng quan hệ Hàn 

Quốc – Hoa Kỳ (1993 - 2012) trên các lĩnh vực chủ yếu. Thứ ba, phân 

tích diễn trình, đánh giá các thành tựu và hạn chế cũng như những 



tác động nhiều chiều của mối quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ đối với 

một số cặp quan hệ khác. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là mối quan hệ Hàn Quốc - Hoa 

Kỳ (1993 - 2012) trên một số lĩnh vực chủ yếu: chính trị - ngoại giao, 

an ninh – quân sự, kinh tế. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

- Về mặt thời gian: từ năm 1993 đến năm 2012. 

- Về mặt không gian: hai chủ thể chính trị là Hàn Quốc và Hoa Kỳ. 

-Về mặt nội dung: đề tài phân tích, tổng hợp tiến trình quan hệ Hàn 

Quốc – Hoa Kỳ trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh – quân 

sự, kinh tế. 

4. Nguồn tài liệu 

Tài liệu được sử dụng trong luận án này bao gồm các tài liệu gốc 

và các tài liệu thứ cấp. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1 Phương pháp luận: 

Phương pháp chính được sử dụng trong việc xác định các sự kiện 

lịch sử là phương pháp trực tiếp (phương pháp quy nạp), bên cạnh đó 

kết hợp với phương pháp so sánh. Sau đó, việc phân tích, đánh giá các 

nội dung, đặc điểm, tính chất của các sự kiện lịch sử sẽ được tuân thủ 

theo phương pháp luận sử học Marxist. Luận án cũng tuân thủ phương 

pháp luận của chủ nghĩa Marxist về quan hệ quốc tế và vận dụng các 

lý thuyết địa chính trị - địa kinh tế. 

5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể: 

Phương pháp lịch sử và phương pháp logic là các phương pháp chủ 

đạo trong nghiên cứu, kết hợp với phương pháp lịch đại, đồng đại và 

phân kỳ, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp và khái quát 



hóa, phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp phân tích chiến 

lược, phương pháp thống kê, phân tích cấu trúc. 

6. Đóng góp của đề tài 

* Về mặt khoa học: Thứ nhất, đưa ra những phân tích, luận giải 

những nền tảng và nhân tố tác động đến quan hệ giữa Hàn Quốc và 

Hoa Kỳ giai đoạn 1993 – 2012. Thứ hai, tái hiện theo trình tự thời gian 

một bức tranh tổng thể về quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh – 

quân sự và kinh tế giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh một 

cách khách quan và chân thực. Thứ ba, góp phần tìm hiểu về hệ thống 

và trật tự quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Bắc Á. 

* Về mặt thực tiễn: Luận án cung cấp những cơ sở cần thiết cho 

việc nhìn nhận và dự đoán tình hình an ninh chính trị ở Đông Á trong 

những thập niên sắp tới và cũng đồng thời là những kinh nghiệm lịch 

sử có giá trị tham khảo trong việc hoạch định chính sách đối ngoại của 

nước ta. 

7. Bố cục của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội 

dung chính của luận án bao gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu. 

Chương 2: Nền tảng và những nhân tố tác động đến quan hệ Hàn 

Quốc – Hoa Kỳ giai đoạn 1993 -2012 

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

Kỳ giai đoạn 1993 - 2012 

Chương 4: Một số nhận xét, đánh giá về quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ 

giai đoạn 1993 - 2012 



CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Thực trạng nghiên cứu vấn đề khoa học ở trong nước 

Đầu tiên là nhóm các công trình liên quan đến một số vấn đề có tính 

tổng quan liên quan đến quan hệ song phương, tiêu biểu gồm có “Hàn 

Quốc trước thềm thế kỷ XXI” (1999) do Dương Phú Hiệp và Ngô Xuân 

Bình đồng chủ biên, “Chiến lược, chính sách của các quốc gia và vùng 

lãnh thổ ở Đông Bắc Á về một số vấn đề nổi bật của khu vực giai đoạn 

2011 – 2020” (2013) do Trần Quang Minh chủ biên,  “Một số vấn đề lý 

luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử” (2014) của Hoàng Khắc Nam, 

“Thế giới sau Chiến tranh lạnh” (2006) của Quang Lợi, Trần Nhung, Kiều 

Trang, “Chính trị khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh lạnh” (2007) do 

Trần Anh Phương chủ biên… 

Bên cạnh đó là các công trình nghiên cứu tổng quát về chính sách đối 

ngoại của Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Có thể kể ra một số tác giả, tác phẩm tiêu 

biểu sau: “Vai trò của Hoa Kỳ ở châu Á : Quyền lợi và chính sách” (1993) 

của nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu cơ bản châu Á về các 

vấn đề châu Á - Thái Bình Dương, “Hoa Kỳ - xu hướng chiến lược kinh tế 

kể từ kết thúc Chiến tranh lạnh” (1998) của Đỗ Lộc Diệp, “Vấn đề trừng 

phạt kinh tế trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ” (2003) do Nguyễn 

Thái Yên Hương chủ biên, “Hoa Kỳ kinh tế và quan hệ quốc tế” (2004) 

của Nguyễn Thiết Sơn… 

Ngoài ra là các công trình liên quan đến một số mảng quan hệ và 

giai đoạn trong quan hệ song phương. Tiêu biểu là luận án tiến sĩ 

“Quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ (1961 - 1993)” của Bùi Thị Kim Huệ, 

luận văn “Quan hệ Hoa Kỳ - Hàn Quốc từ năm 1991 đến 2005” của 

Phạm Trung Triều hay luận văn “Quan hệ an ninh, chính trị Hoa Kỳ - 

Hàn Quốc (2001 - 2012)” của Lê Đình Kiên. 



1.2. Thực trạng nghiên cứu vấn đề khoa học ở nước ngoài 

Về nghiên cứu quan hệ tổng thể giữa Hàn Quốc - Hoa Kỳ, Larry 

A.Niksch cùng các đồng sự đã trực tiếp soạn thảo một số lượng lớn các 

Báo cáo Quốc hội (Congressional Reports) hàng năm với nội dung xoáy 

sâu vào các vấn đề nổi bật trong quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ ít nhất là từ 

năm 1996 cho đến nay. Bên cạnh đó, chúng ta có thể kể tên thêm một số 

tác giả khác như Gi-Wook Shin (2010) với cuốn “One Alliance, Two 

Lenses: U.S.-Korea Relations in a New Era” hay “The U.S - South Korean 

Alliance: Time for a Change” do học giả Doug Bandow chủ biên (1992). 

Mảng nghiên cứu chuyên sâu về quan hệ chính trị - ngoại giao giữa 

Hàn Quốc – Hoa Kỳ cũng thu hút sự quan tâm của khá đông các học 

giả, tiêu biểu như Katherine Moon với công trình“Protesting 

American: Democracy and the U.S – South Korea Alliance” và Victor 

D.Cha với “Powerplay: The Origins of the American Alliance System 

in Asia”. Ngoài ra, cũng có một số học giả khác có đóng góp đáng kể 

trong quá trình nghiên cứu quan hệ chính trị - ngoại giao song phương 

giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ như Robert G. Sutter, chủ biên (2003) cuốn 

“The United States and East Asia: Dynamics and Implications”, hay 

Hahm Chaibong (2008) với cuốn “South Korea’s Progressives and the 

US – ROK Alliance”. 

Một nhóm các học giả khác chuyên chú đi sâu nghiên cứu quan hệ an 

ninh – quân sự giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong và sau Chiến tranh lạnh, 

tiêu biểu như Kwang Sub Kwak với “The US-ROK Alliance, 1953-2004: 

Alliance Institionalization”, Sun Min Kim với “ROK - U.S Security 

Relations: “The China Factor” and a turning point”… 

Về quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ,  nổi bật có Mark E. 

Manyin với các báo cáo Quốc hội thường niên, C. Fred Bergsten và Il 

SaKong với cuốn “The Korea-United States Economic Relationship”… 



1.3. Những thành tựu, hạn chế và các vấn đề đặt ra 

Các công trình nghiên cứu cả trong và ngoài nước nhìn chung đã 

cung cấp các tri thức nguồn cũng như giải quyết thành công một số câu 

hỏi nghiên cứu quan trọng mà luận án đặt ra. Tuy nhiên,vẫn chưa có 

những công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện về tất cả các mối quan 

hệ giữa hai nước Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong giai đoạn 1993 – 2012 ở 

trong và ngoài nước. 

CHƯƠNG 2 

NỀN TẢNG VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN 

QUAN HỆ HÀN QUỐC – HOA KỲ GIAI ĐOẠN 1993 -2012 

2.1 Những nền tảng của quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ 

2.1.1 Nền tảng lợi ích 

2.1.1.1 Lợi ích của Hàn Quốc trong quan hệ với Hoa Kỳ 

Lợi ích về mặt an ninh là lợi ích quan trọng nhất thúc đẩy Hàn Quốc 

gắn kết với Hoa Kỳ, giữ cho quan hệ luôn ổn định và không đi ra khỏi 

quỹ đạo dù trong tiến trình quan hệ có những thăng trầm đáng kể. Về 

khía cạnh kinh tế, quan hệ với Hoa Kỳ là một trong những cơ sở quan 

trọng cho sự thịnh vượng của Hàn Quốc. Về mặt chính trị, một mối 

quan hệ bền chặt với Hoa Kỳ là ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc nhằm 

tồn tại ổn định và hòa bình trong môi trường chính trị và an ninh phức 

tạp ở khu vực Đông Bắc Á. 

2.1.1.2 Lợi ích của Hoa Kỳ trong quan hệ với Hàn Quốc 

Về mặt an ninh, Hàn Quốc trong vai trò là tiền đồn ở Đông Bắc Á 

lục địa và nằm trên vành đai phòng thủ từ xa của Hoa Kỳ. Hơn nữa, Hàn 

Quốc gánh vác phần nào gánh nặng quốc phòng ở Bán đảo Triều Tiên 

cho phía Hoa Kỳ, đồng thời mở ra một kênh đối thoại phụ trợ cho chính 

phủ Hoa Kỳ trong vấn đề CHDCND Triều Tiên. Về chính trị, duy trì 

quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Hàn Quốc giúp Hoa Kỳ củng cố thế đứng 

chân ở khu vực châu Á và giúp duy trì ưu thế vượt trội của Hoa Kỳ đối 

với các đối thủ cạnh tranh về phạm vi ảnh hưởng. Về kinh tế, Hàn Quốc 



là một sự bổ sung cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của các thể chế kinh 

tế đa phương do Hoa Kỳ đứng đầu. 

2.1.2 Nền tảng lịch sử 

Vào năm 1948, trên lãnh thổ Triều Tiên chính thức hình thành hai 

chính quyền riêng biệt: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở phía 

Bắc và Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam. Vào ngày 25/6/1950, chiến tranh 

giữa hai miền Triều Tiên nổ ra. Vào năm 1954, các bên đã thỏa hiệp 

tại hội nghị Geneva, đồng ý đình chiến ở Bán đảo Triều Tiên, lấy vĩ 

tuyến 38 chia đôi Bán đảo Triều Tiên. 

Hoa Kỳ đã tìm mọi cách để xây dựng và củng cố thế đứng chân cho 

chính quyền Hàn Quốc trên mọi phương diện. Với hàng loạt các văn 

kiện ngoại giao được ký kết, liên hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ trở nên 

đặc biệt sâu sắc trong những năm 50, 60 của thế kỷ XX, xây dựng nền 

móng cho mối quan hệ liên minh bất đối xứng trong đó Hàn Quốc phụ 

thuộc chặt chẽ vào Hoa Kỳ, kéo dài cho tận tận những năm 1980. 

Trong giai đoạn cầm quyền của Roh Tae Woo, quan hệ Hàn Quốc – 

Hoa Kỳ đang trải qua một giai đoạn bản lề quan trọng, khi quan hệ đối 

tác (partnership) dần dần thành hình. 

2.2. Những nhân tố tác động đến quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ 

2.2.1 Nhân tố bên ngoài 

2.2.1.1 Tình hình quốc tế và khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh 

lạnh 

Sự sụp đổ của các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô và trong giai 

đoạn 1989 - 1991 dẫn tới một thế giới bất ổn sau Chiến tranh lạnh với sự 

nổi lên của xung đột tôn giáo và sắc tộc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ 

nghĩa ly khai và khủng bố quốc tế. Nhưng ở mặt khác, sự sụp đổ của trật 

tự hai cực Yalta cũng dẫn tới những xu thế mới của quan hệ quốc tế sau 

Chiến tranh lạnh. Một dấu mốc quan trọng khác đánh dấu sự thay đổi của 

môi trường an ninh khu vực và thế giới là sự kiện 11/9 và sau đó cuộc 

chiến chống khủng bố toàn cầu do Hoa Kỳ phát động. Một chuyển biến 



đáng chú ý khác diễn ra ở quy mô toàn cầu là sự chuyển dịch từ Tây sang 

Đông sức mạnh kinh tế và chính trị thế giới.  

Tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á, dù ổn định, vẫn luôn nóng 

bỏng với các chuyển động quân sự và ngoại giao trên bán đảo Triều Tiên 

cũng như việc cấu trúc quyền lực của trật tự Đông Á chưa toàn diện cả 

về chính trị, kinh tế lẫn văn hóa đã hình thành một kiểu “cân bằng thấp” 

có tính “động” trong quan hệ quốc tế. 

2.2.1.2 Nhân tố CHDCND Triều Tiên trong quan hệ Hàn Quốc – 

Hoa Kỳ 

Nhân tố CHDCNC Triều Tiên vừa là nhân tố có tính hai chiều đối 

với sự ổn định của liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ. Sự biến động từ 

nhân tố này tạo ra tác động then chốt đến quan hệ an ninh – quân sự 

cũng như chính trị ngoại giao giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong giai 

đoạn lịch sử mà luận án nghiên cứu. 

2.2.1.3 Nhân tố các nước lớn trong quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

Nhân tố Trung Quốc 

Thứ nhất, giữa Trung Quốc và liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ tồn tại 

cả mâu thuẫn cơ bản lẫn nhiều mâu thuẫn chủ yếu. Thứ hai, ba nước 

Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc có lợi ích chung về mặt an ninh và 

kinh tế. Thứ ba, Trung Quốc tìm cách tiếp cận Hàn Quốc, làm giảm sự 

đồng thuận trong liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ. Cuối cùng, Trung 

Quốc lợi dụng vấn đề Bán đảo Triều Tiên để mặc cả trực tiếp với Hoa 

Kỳ.  

Nhân tố Nhật Bản 

Nhật Bản có lợi ích an ninh to lớn trong sự duy trì và phát triển 

của quan hệ liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ. Nhật Bản cùng với Hàn 

Quốc và Hoa Kỳ chia sẻ những mối lo chung về an ninh khu vực. Nhật 

Bản ngoài ra còn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định 

và phát triển của Hàn Quốc nói riêng và liên minh Hoa Kỳ - Hàn Quốc 



nói chung. Các nước có lợi ích ở khu vực Đông Bắc Á khác thường 

xuyên chú ý khai thác mâu thuẫn giữa Nhật Bản và Hàn Quốc để làm 

suy yếu các chiến lược của Hoa Kỳ.  

Nhân tố Nga 

Sự thoái lui về ảnh hưởng của Nga ở Bán đảo Triều Tiên đã gián 

tiếp khiến cho quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ mất đi sự ổn định. Bắt đầu 

từ khoảng năm 2000, sự gần gũi trở lại giữa Nga với CHDCND Triều 

Tiên và Trung Quốc khiến Hoa Kỳ nhấn mạnh quan hệ liên minh chính 

trị - quân sự với Nhật Bản và Hàn Quốc. Đáng chú ý, Hàn Quốc đã tranh 

thủ quan hệ với Nga để góp phần tạo ra sự độc lập và chủ động tương 

đối đối với lập trường cứng rắn của Hoa Kỳ. 

2.2.2 Nhân tố bên trong 

2.2.2.1 Sự chia sẻ các giá trị chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ 

Trong nhiều văn bản cấp nhà nước, hai nước Hàn Quốc và Hoa 

Kỳ đã xác định sự tồn tại vững bền của các giá trị chung mà từ đó quan 

hệ song phương nảy nở và được duy trì ổn định, tạo ra sự gắn bó cần 

thiết trong liên minh hai nước. Các giá trị đó được xác định lần lượt là 

sự ủng hộ nền dân chủ, nhân quyền, kinh tế thị trường, xã hội mở và 

nền pháp trị. 

2.2.2.2 Tác động của tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh – 

quốc phòng Hàn Quốc và Hoa Kỳ (1993 - 2012) 

Về phía Hàn Quốc 

Chính trị Hàn Quốc sau Chiến tranh lạnh có nhiều sự thay đổi, 

tác động đến quan hệ song phương Hàn Quốc – Hoa Kỳ. Một nền kinh 

tế định hướng thị trường cởi mở đã được hình thành và củng cố tại Hàn 

Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc duy trì một mức độ bảo hộ cao đối với hàng 

hóa nội địa dẫn tới các cuộc xung đột thương mại với Hoa Kỳ. Tình hình 

an ninh – quốc phòng của Hàn Quốc có ảnh hưởng quan trọng đối với 

quan hệ song phương. 



Về phía Hoa Kỳ 

Những biến động trong tình hình chính trị Hoa Kỳ vào thời kỳ 

sau Chiến tranh lạnh tạo ra những tác động không đáng kể đối với sự 

ổn định của quan hệ liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Sức 

khỏe của nền kinh tế và tình hình ngân sách của Hoa Kỳ đã trực tiếp 

ảnh hưởng đến quan hệ an ninh – quân sự cũng như kinh tế giữa hai 

nước. Sự biến động trong tình hình an ninh – quốc phòng của Hoa Kỳ 

cũng tạo ra những tác động đáng chú ý đối với quan hệ Hàn Quốc – 

Hoa Kỳ. 

2.2.2.3 Tác động từ sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hàn 

Quốc và Hoa Kỳ (1993 -2012) 

Về phía Hàn Quốc 

Chính sách đối ngoại dưới thời Kim Young Sam, Kim Dae Jung 

và Roh Moo Huyn nhìn chung có sự kế thừa và phát triển lẫn nhau về 

nhiều mặt, nhấn mạnh vào sự hòa giải và hợp tác lẫn tự chủ hơn về mặt 

đối ngoại đối với Hoa Kỳ, trong khi đó chính sách đối ngoại dưới thời Lee 

Muyng Bak có xu hướng đảo chiều, khiến cho liên minh Hàn Quốc – Hoa 

Kỳ trở nên khăng khít hơn bao giờ hết trong lịch sử. 

Về phía Hoa Kỳ 

Mặc dù mô hình nan quạt về cơ bản được duy trì xuyên suốt từ 

khi Chiến tranh lạnh kết thúc cho tới nay, chính sách đối ngoại của 

Hoa Kỳ dưới mỗi đời tổng thống lại vạch ra những mục tiêu và nhiệm 

vụ đối ngoại khác biệt. Mức độ tương hợp của Hàn Quốc đối với những 

chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong từng thời kỳ ảnh hưởng mạnh 

mẽ đến sự ổn định của quan hệ song phương. 



CHƯƠNG 3 

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG 

QUAN HỆ HÀN QUỐC – HOA KỲ GIAI ĐOẠN 1993 - 2012 

 

3.1. Quan hệ chính trị - ngoại giao 

3.1.1. Thực trạng quan hệ chính trị - ngoại giao Hàn Quốc - Hoa 

Kỳ 

3.1.1.1. Giai đoạn 1993 -1997 

Quan hệ đa diện và gần gũi giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ giai đoạn 

này tập trung vào một loạt các vấn đề về an ninh, chính trị, kinh tế. 

Tuy nhiên, sự chuyển dịch của nền chính trị Hàn Quốc vào lúc này tạo 

ra những khó khăn mới cho quá trình hợp tác chính trị song phương so 

với giai đoạn trước. Đáng chú ý là rạn nứt trong quan hệ chính trị Hàn 

Quốc – Hoa Kỳ thể hiện qua vấn đề CHDCND Triều Tiên vào nửa sau 

thời kỳ cầm quyền của Kim Young Sam. 

3.1.1.2. Giai đoạn 1997 – 2008 

Đây là thời điểm quan hệ song phương Hàn Quốc – Hoa Kỳ vẫn tiến 

triển tốt đẹp trên bề mặt, nhưng ở tầng sâu, Hàn Quốc lại đang tìm cách 

vượt thoát khỏi sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ, hiệu chỉnh lại mối quan hệ theo 

hướng cân bằng hơn. 

Kể từ khi George W.Bush  lên cầm quyền ở Nhà Trắng vào năm 

2001, có thể nói quan hệ chính trị Hoa Kỳ - Hàn Quốc lại bước vào giai 

đoạn mới khi mà những tranh cãi và bất đồng dần dần nổi bật hơn những 

đồng thuận. Nhiều ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng giai đoạn Roh Moo Huyn 

cầm quyền là giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử quan hệ Hoa Kỳ - Hàn 

Quốc. 

3.1.1.3. Giai đoạn 2008 – 2012 

Kể từ cuối năm 2008, quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ được cho là 

ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong nhiều thập niên. Năm 2009 đánh dấu sự 

phát triển của liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ từ một liên minh an ninh 

quân sự nhằm chống lại CHDCND Triều Tiên trở thành một liên minh có 

tầm khu vực và toàn cầu, đối phó với một loạt các vấn đề thuộc nhiều lĩnh 



vực.Việc phối hợp chính sách chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ nhằm 

đối phó với CHDCND Triều Tiên cũng đạt được nhiều tiến triển dưới 

thời Lee Myung Bak. 

3.1.2 Thái độ chính trị của người dân Hàn Quốc và Hoa Kỳ đối với 

quan hệ song phương Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

Thái độ chính trị của người dân Hàn Quốc đối với Hoa Kỳ, như 

Chung-in Moon chỉ ra, rất đa dạng: từ yonmi (liên kết với Mỹ), chinmi 

(thân Mỹ), sungmi (sùng Mỹ), banmi (bài Mỹ, còn gọi là pan-mi) đến 

hyommi (căm ghét Mỹ). Các tâm lý này đã cùng tồn tại, phát triển và 

đối kháng lẫn nhau kể từ những ngày đầu hai nước thiết lập quan hệ; tuy 

nhiên, trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, tâm lý banmi, song hành 

cùng với tâm lý chinmi, nổi lên trở thành một trong những chủ lưu trong 

thái độ chính trị đối với Hoa Kỳ của những người Hàn Quốc. 

Ở chiều ngược lại, người dân Hoa Kỳ nói chung không có thái độ 

chính trị cụ thể nào về Hàn Quốc. Các thái độ tiêu cực chỉ dừng ở mức 

dư luận, chứ chưa thể xem là một thái độ chính trị cụ thể. 

3.2 Quan hệ an ninh – quân sự  

3.2.1 Thực trạng quan hệ an ninh – quân sự Hàn Quốc – Hoa Kỳ 

3.2.1.1 Giai đoạn 1993 – 2008 

So với các thời kỳ trước, quan hệ an ninh – quân sự song phương 

giai đoạn 1993 – 2008 nổi bật lên một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ tiếp tục được duy trì và củng 

cố, đồng thời bắt đầu hiệu chỉnh để thích nghi với môi trường an ninh mới. 

Thứ hai, Hàn Quốc tăng cường mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự 

từ Hoa Kỳ nhằm phát triển một nền quốc phòng độc lập. Thứ ba, Hoa Kỳ 

và Hàn Quốc mâu thuẫn trong lập trường đối với nguy cơ an ninh từ 

CHDCND Triều Tiên. Thứ tư, liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ nâng cấp 

lên trạng thái “linh hoạt chiến lược”. 

3.2.1.2 Giai đoạn 2008 – 2012 

Hai đặc điểm nổi bật của giai đoạn này là (1) Hàn Quốc – Hoa Kỳ 

đồng thuận phối hợp chính sách an ninh, đưa quan hệ an ninh- quân sự 

song phương bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất và sau đó 



(2) quan hệ an ninh – quân sự Hàn Quốc – Hoa Kỳ đã được nâng cấp 

lên cấp độ liên minh chiến lược toàn diện. 

3.2.2 Một số vấn đề khác trong quan hệ an ninh – quân sự Hàn 

Quốc – Hoa Kỳ 

3.2.2.1 Vấn đề chuyển giao Quyền chỉ huy quân đội 

Quyền chỉ huy quân đội thời bình đã được chuyển giao lại cho Hàn 

Quốc vào năm 1994. Tuy nhiên, đàm phán về quyền chỉ huy quân đội thời 

chiến không đạt được tiến bộ nào lớn mãi cho tới năm 2007 khi Hàn Quốc 

và Hoa Kỳ đạt được một hiệp định, theo đó Hoa Kỳ sẽ chuyển giao 

OPCON cho Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 4 năm 2012. Tuy nhiên cho 

đến nay, việc chuyển giao vẫn đang bị trì hoãn. 

3.2.2.2 Vấn đề Hiệp định Quy chế Lực lượng vũ trang (SOFA) 

Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã chính thức ký kết SOFA vào năm 1967. 

Hiệp định này sau đó  được chỉnh sửa  hai lần, vào năm 1991 và 2001. 

Nội dung SOFA bao hàm hai vấn đề quan trọng: quyền xét xử binh 

lính Hoa Kỳ phạm tội trên lãnh thổ Hàn Quốc và vấn đề chia sẻ chi phí 

quốc phòng. Dù đã sửa đổi 2 lần, khả năng trong thời gian tới SOFA 

Hàn Quốc – Hoa Kỳ buộc phải được điều chỉnh một lần nữa do áp lực 

từ dư luận vẫn tồn tại. 

3.2.2.3. Đàm phán tên lửa Hoa Kỳ - Hàn Quốc 

Sau một thời gian dài thảo luận, yêu cầu được tham gia MTCR của 

Hàn Quốc nhận được sự đồng thuận từ phía Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 

2000. Hàn Quốc sau đó đã trở thành thành viên của MTCR, theo đó Hàn 

Quốc có thể phát triển loại tên lửa có tầm bắn xa 300km..Vấn đề nâng 

cấp giới hạn tên lửa lại quay trở lại trong bối cảnh căng thẳng ở khu 

vực Đông Bắc Á leo thang kể từ năm 2010. Đầu tháng 10 năm 2012, 

Lee Muyng Bak đã thành công khi đạt được một thỏa thuận với Hoa 

Kỳ, cho phép Hàn Quốc vượt các giới hạn của MTCR. 

3.2.2.4. Các cuộc diễn tập quân sự và kế hoạch quân sự chung giữa 

hai nước 

Quan hệ an ninh – quốc phòng giữa hai bên cũng được củng cố định 

kỳ bằng các cuộc diễn tập quân sự trên thực địa cũng như việc xây dựng 



các kế hoạch quân sự chung như Operation Plan 5027 (OPLAN 5027), 

CONPLAN 5029 và OPLAN 5015. 

3.3. Quan hệ kinh tế 

3.3.1. Thực trạng quan hệ thương mại và đầu tư Hàn Quốc và Hoa 

Kỳ 

3.3.1.1. Quan hệ thương mại 

Hơn một thập kỷ kể từ sau Chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ liên tục là đối 

tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng 

trong việc phát triển nền kinh tế thị trường Hàn Quốc. Việc giao lưu 

buôn bán với Hoa Kỳ đã được Hàn Quốc đặt làm trọng tâm trong chính 

sách kinh tế đối ngoại. 

Một trong những thành công lớn nhất trong quan hệ kinh tế giữa 

hai nước dưới hai đời Tổng thống Roh Tae Woo và Lee Muyng Bak là 

việc ký kết và phê chuẩn thành công KORUS FTA. KORUS FTA đi 

vào hiệu lực vào năm 2012 đánh dấu sự ràng buộc và phát triển sâu sắc 

trong thương mại song phương. 

3.3.1.2. Quan hệ đầu tư 

Có sự chênh lệch rất lớn trong con số FDI Hoa Kỳ ở Hàn Quốc 

và FDI Hàn Quốc ở Hoa Kỳ. Dù tổng lượng đầu tư của Hoa Kỳ tại 

Hàn Quốc luôn đứng ở vị trí hàng đầu, chính phủ cùng các tập đoàn 

và doanh nghiệp Hoa Kỳ từ lâu đã bày tỏ sự không hài lòng đối với 

môi trường đầu tư của Hàn Quốc do những rào cản pháp lý và sự 

đối xử bất công bằng đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 

3.3.2. Một số tranh chấp thương mại nổi bật giữa hai nước 

3.3.2.1. Viễn thông 

Trước khi khủng hoảng tiền tệ châu Á nổ ra vào năm 1997, Hoa Kỳ 

đã đàm phán một loạt các thỏa thuận thương mại song phương về lĩnh 

vực viễn thông với Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến năm 2004, vấn đề này lại 

gây tranh cãi gay gắt giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. 

3.3.2.2. Xe hơi 

Hàn Quốc hiện là nước sản xuất xe hơi lớn thứ tư thế giới nhưng trong 

một thời gian dài từng duy trì rất nhiều rào cản đối với việc nhập khẩu xe 

hơi vào nước mình. Tình hình này là nguồn gốc dẫn tới các xung đột song 

phương về thương mại giữa Hàn Quốc với nhiều nước. 



3.3.2.3 Thép 

Xuất khẩu thép của Hàn Quốc vào thị trường Hoa Kỳ từ lâu đã là 

một trong những vấn đề bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị trong chương 

trình nghị sự kinh tế song phương, đặc biệt là kể từ sau năm 1997. Dù 

có một số tiến bộ thông qua KORUS FTA, sắt thép sẽ vẫn tiếp tục là 

một điểm nóng trong tranh cãi thương mại giữa hai nước bởi tầm quan 

trọng của lĩnh vực này. 

3.3.2.4 Quyền sở hữu trí tuệ 

Việc Hoa Kỳ cáo buộc Hàn Quốc không bảo vệ đầy đủ quyền sở 

hữu trí tuệ cũng thường khiến cho quan hệ thương mại giữa hai bên trở 

nên căng thẳng. Việc ký kết KORUS FTA giữa hai nước đã đánh dấu 

một bước tiến trong việc dàn xếp các tranh cãi về việc vi phạm quyền 

sở hữu trí tuệ giữa hai nước. 

3.3.2.5 Dược phẩm 

Trong nhiều năm, phía Hoa Kỳ đã bày tỏ thái độ không hài lòng với 

một loạt các quy định của Hàn Quốc trong ngành công nghiệp dược, đặc 

biệt là về những đòi hỏi kiểm định được Hoa Kỳ đánh giá tính “phiền 

hà” và “không có cơ sở khoa học” của phía Hàn Quốc. Việc KORUS 

FTA bắt đầu có hiệu lực vào 15 tháng 3 năm 2012 đã cải thiện khả 

năng tiếp cận đến các dược phẩm gốc và cải tiến an toàn và hiệu quả 

hơn. 

3.3.2.6 Nông nghiệp 

Vấn đề cấm thịt bò nhập khẩu từ Hoa Kỳ của Hàn Quốc 

Chính phủ Hàn Quốc đã phân biệt đối xử đối với thịt bò nhập khẩu 

theo nhiều cách, ngăn cản những nỗ lực nhằm tiếp thị thịt bò Mỹ trực tiếp 

đến người tiêu dùng. Hoa Kỳ đã nhiều lần đưa vụ việc ra WTO phân xử 

để buộc Hàn Quốc phải nhượng bộ. Tuy nhiên sau đó có một thời gian 

thịt bò Mỹ đã bị cấm ở thị trường Hàn Quốc do dịch bò điên. 

Về vấn đề hạn sử dụng (Shelf life) 

Vấn đề này nổ ra vào tháng 2 năm 1994 liên quan đến lĩnh vực nhập 

khẩu các loại thịt và thực phẩm khác. Vấn đề hạn sử dụng về cơ bản 

đã được giải quyết ổn thảo sau thỏa thuận về vấn đề hạn sử dụng vào 

tháng 7 năm 1995. 



3.3.2.7 Vấn đề chống bán phá giá 

Trong hơn một thập niên, Hàn Quốc đã không hài lòng về việc Hoa 

Kỳ sử dụng Luật chống bán phá giá và thuế đối kháng (CVD) để nâng 

thuế đánh vào hàng xuất khẩu của Hàn Quốc. Điều này dẫn tới hàng 

loạt các vụ kiện tụng thương mại và đàm phán nhằm dàn xếp mâu 

thuẫn giữa hai nước. 

3.3.2.8 Vấn đề thuế áp dụng cho các dạng rượu cất: 

Các loại thuế rượu của Hàn Quốc ưu đãi loại rượu soju truyền thống 

của nước này, đồng thời phân biệt đối xử rượu whisky hoặc các loại 

rượu cất khác của phương Tây. Khiếu nại cuả EU và Hoa Kỳ lên WTO 

đã buộc Hàn Quốc phải cân bằng các dạng thuế đánh vào các loại rượu 

sản xuất nội địa lẫn nhập khẩu từ bên ngoài. 

3.3.2.9 Vấn đề thủ tục thông quan nhập khẩu 

Trong một thời gian dài, quy trình thông quan nhập khẩu (Import 

Clearance Procedure) bị đánh giá là chậm và phức tạp của Hàn Quốc 

là một trong những rào cản thương mại đáng kể nhất đối với các mặt 

hàng nông nghiệp xuất khẩu của Hoa Kỳ. 

 

   CHƯƠNG 4 

MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ 

QUAN HỆ HÀN QUỐC – HOA KỲ GIAI ĐOẠN 1993 – 2012 

 

4.1. Đặc điểm, tính chất của quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ 

4.1.1 Đặc điểm 

Thứ nhất, đặc điểm nổi bật nhất của quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ 

trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh là sự hợp tác chiến lược giữa hai 

nước. Thứ hai, quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ vẫn là trọng tâm của 

chính sách đối ngoại Hàn Quốc. Thứ ba, quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ 

không tồn tại mâu thuẫn bản chất, chỉ tổn tại những mâu thuẫn chủ 

yếu. Thứ tư, sự song trùng về lợi ích an ninh của cả hai nước là chất 

kết dính chủ yếu của quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh. 

Thứ năm, hai nước đều tranh thủ và lợi dụng quan hệ này để vừa tối 

ưu hóa lợi ích của mình Cuối cùng, quan hệ song phương được đặc 



trưng bởi quan hệ “trung tâm – ngoại vi” kéo dài từ sau Chiến tranh 

thế giới thứ hai cho tới nay. 

4.1.2 Tính chất 

Thứ nhất, kể từ sau Chiến tranh lạnh, tính chất của liên minh Hàn 

Quốc – Hoa Kỳ vẫn đang thay đổi theo xu hướng chuyển dịch từ bất 

đối xứng (asymmetric) đến đối xứng hơn. Thứ hai, tính chất và mức 

độ phụ thuộc lẫn nhau giữa hai quốc gia ngày càng gia tăng, đặc biệt 

là về mặt an ninh và kinh tế. Thứ ba, sau Chiến tranh lạnh, tính khu 

vực của quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ đã dần dần trở thành liên khu 

vực, định hướng toàn cầu. Thứ tư, Thứ tư, trong giai đoạn sau Chiến 

tranh lạnh, quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ đã dần đạt được tính chất toàn 

diện. Thứ năm, tính dân chủ và đa nguyên trong quan hệ song phương 

Hàn Quốc – Hoa Kỳ được phát huy nhiều hơn so với trước. Cuối cùng, 

tính thực dụng cũng là một đặc trưng nổi bật của quan hệ song phương 

Hàn Quốc – Hoa Kỳ. 

4.2. Những thành tựu và hạn chế của quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ 

4.2.1 Những thành tựu 

4.2.1.1 Trong lĩnh vực hợp tác an ninh chung 

Ba thành tựu đáng chú ý nhất là (1) sự tiến lên trạng thái “linh 

hoạt chiến lược” của liên minh an ninh song phương, (2) sự gia tăng 

vai trò của Hàn Quốc trong quan hệ an ninh Hàn Quốc – Hoa Kỳ và  

(3) sự thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương. 

4.2.1.2 Trong xây dựng chính sách chung 

Hàn Quốc và Hoa Kỳ cũng đạt được thành tựu nhất định trong việc 

xây dựng một tầm nhìn chung về chính trị, thể hiện trên hai khía cạnh: 

(1) đồng thuận chính sách về CHDCND Triều Tiên và (2) đồng thuận 

về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. 

4.2.1.3 Trong quan hệ kinh tế song phương 

Có lẽ thành tựu lớn nhất trong quan hệ kinh tế song phương giữa 

hai nước là việc hai bên đã gác lại những bất đồng và đồng thuận 

nhượng bộ vì việc hiện thực hóa thành công Hiệp định Thương mại Tự 

do Hàn Quốc – Hoa Kỳ (KORUS FTA). 



4.2.2 Những tồn tại 

4.2.2.1 Sự tiếp diễn của tình trạng phụ thuộc Hoa Kỳ về mặt an ninh 

của Hàn Quốc 

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, những người cầm quyền quyền 

ở Hàn Quốc đã có nhiều nỗ lực nhằm vượt thoát khỏi sự phụ thuộc 

quá lớn vào Hoa Kỳ và cố gắng xây dựng một đường lối đối ngoại 

độc lập, tự chủ. Tuy nhiên, trong lúc khả năng quốc phòng chưa đủ 

đáp ứng nhu cầu an ninh, Hàn Quốc sẽ vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ 

của Hoa Kỳ để bù đắp sự chênh lệch trong tương quan quân sự giữa 

hai miền Triều Tiên. 

4.2.2.2 Những xung đột về lợi ích kinh tế 

Đối với quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ, quá trình tương tác kinh tế 

đã làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn và những mâu thuẫn này đã được 

khuếch đại trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh. Mâu thuẫn đầu tiên 

đến từ cán cân thương mại hai chiều. Điều này dẫn đến những mâu 

thuẫn tiếp theo trên từng lĩnh vực buôn bán cụ thể giữa hai nước. 

4.2.2.3. Những bất đồng về chính trị 

Lợi ích chính trị của mỗi bên đôi khi cũng có những chỗ không 

tương hợp với nhau trong bối cảnh mới sau Chiến tranh lạnh. Thứ nhất, ý 

chí của một bộ phận đáng kể trong giới chính trị Hàn Quốc là muốn nước 

này có vị thế xứng đáng với địa vị kinh tế, tăng cường sự độc lập tự chủ, 

tránh phụ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ. Thứ hai, giữa hai bên vẫn tồn tại 

một số bất đồng về vấn đề Trung Quốc. 

4.3. Những tác động của quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ 

4.3.1. Đối với hai chủ thể quan hệ 

4.3.1.1. Đối với Hàn Quốc 

Thứ nhất, giúp cho an ninh của Hàn Quốc tiếp tục được củng cố và 

đảm bảo. Thứ hai, giúp nâng cao vị thế và uy tín chính trị của Hàn 

Quốc trên các diễn đàn song phương và đa phương cũng như với các 

quốc gia lân cận. Thứ ba, có tác động tích cực và dài hạn đối với sự 

phát triển của Hàn Quốc. Cuối cùng, tạo ra những hạn chế nhất định 

đối với Hàn Quốc. 



4.3.1.2. Đối với Hoa Kỳ  

Trước hết, có tác dụng tích cực trong việc duy trì và củng cố phạm 

vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở khu vực Đông Bắc Á và châu Á – Thái 

Bình Dương. Thứ hai, đóng vai trò là biện pháp truyền thống của Hoa 

Kỳ nhằm thực hiện ổn định chiến lược ở khu vực Đông Bắc Á và giữ 

ưu thế trước các đối thủ như Trung Quốc hay LB Nga. Thứ ba, góp 

phần hiệu quả vào việc bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ từ xa. Thứ tư, là 

một trong những trụ cột cần thiết củng cố cho hệ thống kinh tế quốc tế 

mà Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục chi phối. 

4.3.2 Đối với quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Bắc Á 

4.3.2.1 Đối với quan hệ Liên Triều 

Tác động từ quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ đối với quan hệ 

Liên Triều bao hàm cả hai mặt tiêu cực và tích cực, trong đó tác động 

tiêu cực là mặt nổi bật. Quan hệ giữa Hàn Quốc với Hoa Kỳ tạo những 

tác động tích cực nhất định đối với quan hệ Liên Triều, nhất là trong 

giai đoạn Bill Clinton cầm quyền ở Nhà Trắng (1993 - 2000).  

Tuy nhiên, việc liên minh an ninh Hàn Quốc – Hoa Kỳ tiếp tục 

tồn tại và phát triển sau Chiến tranh lạnh đã tạo ra một áp lực rất lớn 

đối với sự tồn tại của CHDCND Triều Tiên. 

4.3.2.2 Đối với quan hệ ba bên Hàn Quốc – Nhật Bản – Hoa Kỳ 

Những mâu thuẫn sâu sắc giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là trở ngại 

chính trong quan hệ ba bên Hàn Quốc – Nhật Bản – Hoa Kỳ trong một 

suốt một thời gian dài. Quan hệ hợp tác ba bên vẫn gặp khủng hoảng 

nghiêm trọng khi Lee Muyng Bak lên cầm quyền ở Hàn Quốc, nguyên 

nhân là do tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải giữa Hàn Quốc và Nhật Bản 

gia tăng. Sự lớn mạnh của quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ dưới thời Lee 

Muyng Bak cũng khiến Nhật Bản lo ngại đánh mất vai trò ưu tiên số 1 

của mình trong chính sách của Hoa Kỳ. 

4.3.2.3 Đối với cạnh tranh chiến lược Hoa Kỳ - Trung Quốc 

Từ thời Kim Young Sam cho tới Roh Moo Huyn, tam giác quan hệ 

Hàn Quốc – Hoa Kỳ - Trung Quốc đã chứng kiến xu hướng sau: Hàn 

Quốc tiến lại gần Trung Quốc trong nỗ lực trở nên độc lập cũng như 

hạn chế sự ảnh hưởng truyền thống của Hoa Kỳ. Dưới thời kỳ cầm 

quyền của Kim Dae Jung và Roh Moo Huyn, trong khi quan hệ Hàn 



Quốc – Hoa Kỳ đối diện với nhiều trục trặc và căng thẳng thì quan hệ 

Hàn Quốc – Trung Quốc lại phát triển mạnh mẽ.  

Kể từ năm 2008, quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ đột ngột phát triển 

mạnh mẽ chưa từng thấy, trong khi đó quan hệ của Hàn Quốc với 

Trung Quốc trở nên căng thẳng bởi nhiều vấn đề. 

                                    

 

                                  KẾT LUẬN 

 

1. Chiến tranh lạnh kết thúc đã mở ra một kỷ nguyên mới cho quan 

hệ quốc tế với những đặc điểm mới, những khuynh hướng lịch sử mới. 

Tuy nhiên, những di sản của quá khứ trên thực tế vẫn còn rất tương đối 

nặng nề ở nhiều khu vực trên thế giới khi các nước vẫn chưa thể dàn 

xếp hiệu quả những nguy cơ an ninh truyền thống kéo dài hàng thập 

kỷ, tiêu biểu là hiện trạng trên Bán đảo Triều Tiên. Các cường quốc đã 

luôn khéo lợi dụng mâu thuẫn thể chế và ý thức hệ giữa hai miền Triều 

Tiên để can thiệp vào công việc nội bộ của hai thực thể chính trị này, 

gián tiếp chi phối thế cân bằng chiến lược ở phạm vi khu vực. Nhưng 

mặt khác, thông qua những mối quan hệ đa diện và đan xen này, các 

nước đã giữ được thế cân bằng chiến lược ở khu vực, kìm hãm được 

nguy cơ chiến tranh và bất ổn bùng phát. Vì vậy, quan hệ song phương 

Hàn Quốc – Hoa Kỳ là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất 

trong cấu trúc quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Bắc Á nói riêng và 

châu Á – Thái Bình Dương nói chung.  

2. Về tiến trình quan hệ, có thể chia quan hệ song phương ra làm 3 

giai đoạn chủ yếu: 1993 – 1998, 1998 – 2008 và 2008 – 2012 với 

những đặc điểm và nội dung khác nhau. 

Mối quan hệ này đã xuất hiện những dấu hiệu đổi khác dưới thời 

Kim Young Sam khi quan hệ an ninh giữa hai bên bước vào một giai 

đoạn chuyển đổi trong đó Hàn Quốc phài dần dần đảm đương việc 

phòng thủ quốc gia và Hoa Kỳ chuyển sang vai trò hỗ trợ chứ không 

phải là lãnh đạo như trong Chiến tranh lạnh, đồng thời Hàn Quốc cũng 

mất đi vị trí ưu tiên trước đây trong quan hệ thương mại song phương 

với Hoa Kỳ khi phía Hoa Kỳ giờ đây đòi hỏi một nền thương mại “công 



bằng”, có qua có lại dựa trên nhân nhượng và thỏa hiệp giữa cả hai 

bên, dẫn đến một số lượng lớn các vụ tranh cãi và tranh chấp thương 

mại chưa từng thấy. Tuy nhiên, quan hệ song phương giai đoạn này 

nhìn chung vẫn ổn định. 

Sau đó, quan hệ song phương đã bước vào một giai đoạn với những 

dao động mạnh trong giai đoạn Kim Dae Jung cầm quyền ở Seoul. Tư 

tưởng chính trị cấp tiến của Kim Dae Jung cùng với chính sách Ánh 

Dương của ông đã nhiều lần va chạm với lập trường của chính phủ 

Hoa Kỳ trong nhiều vấn đề, nhất là trong thái độ đối với CHDCND 

Triều Tiên. Điều này dẫn tới những rạn nứt trong quan hệ chính trị 

song phương. Nhưng khi Tổng thống George W.Bush với lập trường 

cứng rắn lên cầm quyền ở Hoa Kỳ và Tổng thống Roh Moo Huyng với 

lập trường kế tục của người tiền nhiệm Kim Dae Jung lên cầm quyền 

ở Hàn Quốc, tình hình quan hệ song phương rơi vào một giai đoạn tiêu 

cực, có thể xem như đã chạm đến đáy của mối quan hệ kéo dài từ sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai này. Cuộc chiến tranh chống khủng bố của 

chính phủ Hoa Kỳ đã khiến cho quan hệ với Hàn Quốc trở nên xấu đi 

trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là về quan hệ chính trị - ngoại giao và an 

ninh – quân sự. Các phong trào đấu tranh của nhân dân chống Hoa Kỳ 

phát triển rầm rộ ở các đô thị Hàn Quốc, trong lúc đó, nhiều tiếng nói 

có uy tín ở Hoa Kỳ đòi hỏi phải cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc. Quan 

hệ kinh tế dù vẫn phát triển nhưng tiếp tục xuất hiện nhiều tranh chấp 

kinh tế, đặc biệt trong vấn đề nông sản, sắt thép và xe hơi. 

Sau khi Lee Muyng Bak và Barrack Obama lên cầm quyền ở Hàn 

Quốc và Hoa Kỳ, quan hệ hai nước đột ngột phục hồi mạnh mẽ, nhảy 

vọt vào một giai đoạn phát triển đỉnh cao, ít nhất là trên khía cạnh chính 

trị - ngoại giao và quân sự. Sự đồng thuận trong hợp tác chính sách là 

điều hoàn toàn có thể nhận thấy trong giai đoạn này với mức độ phụ 

thuộc lẫn nhau ngày càng tăng trong quan hệ song phương. Quan hệ 

hai nước cũng chuyển dịch từ một mối quan hệ dựa trên hợp tác về an 

ninh – quốc phòng sang một mối quan hệ mang tầm “chiến lược” và 

“toàn diện”, tức là mở rộng từ địa hạt quân sự sang kinh tế, chính trị, 

văn hóa và mở rộng vai trò từ giải quyết các sự vụ mang tầm khu vực 

sang liên khu vực và quốc tế. 



Nói tóm lại, về diễn trình, từ giai đoạn bản lề dưới thời Roh Tae 

Woo, sự ổn định trong quan hệ song phương có xu hướng suy thoái 

dần trong 3 đời tổng thống tiếp theo trước khi đột ngột bước vào “trạng 

thái tốt đẹp nhất trong hàng thập niên” dưới thời Lee Myung Bak và 

Barrack Obama. Về nội dung, liên minh phát triển từ  hợp tác an ninh 

– quân sự đến hợp tác “chiến lược toàn diện”, trở thành khuôn mẫu 

mới cho quan hệ liên minh trong giai đoạn hiện nay. 

3. Về mặt chính trị, quan hệ song phương sau Chiến tranh lạnh đã 

vượt thoát khỏi mô hình phụ thuộc cũ và đang dần tiến đến chỗ xây 

dựng một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Vị thế quốc tế mới của 

Hàn Quốc sau Chiến tranh lạnh cùng với quá trình dân chủ hóa chính 

trị - xã hội đã đưa đến động lực mới cho quá trình thay đổi tính chất 

quan hệ: sự bất đối xứng trong quan hệ song phương, từng chỉ chú 

trọng vào vấn đề an ninh, đang được thay thế bằng sự cân bằng hơn và 

đa diện. Hai bên đã trải qua một giai đoạn chứng kiến nhiều thăng trầm 

trong việc xây dựng đồng thuận chính sách với những va chạm tranh 

chấp, nhưng cuối cùng đã đi đến chỗ phối hợp chặt chẽ trong việc ứng 

phó với các nhân tố cạnh tranh. Kết quả là quan hệ hai bên đã đạt tới 

giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong nhiều thập niên và Hàn Quốc 

đã trở thành đồng minh thân cận nhất, dù chưa phải là quan trọng nhất, 

của Hoa Kỳ ở châu Á - Thái Bình Dương. 

4. Trên địa hạt an ninh – quân sự, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đánh giá 

rằng quan hệ mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc cùng với cam kết an 

ninh vững chắc của Hoa Kỳ là hòn đá tảng trong chính sách của Hoa 

Kỳ đối với Bán đảo Triều Tiên. Dù vai trò của Hàn Quốc trong chính 

sách an ninh của Hoa Kỳ ở Đông Á – Thái Bình Dương có phần hạn 

chế hơn so với Nhật Bản, tuy nhiên, nhìn từ tư duy an ninh truyền 

thống, Hàn Quốc, cũng như Bắc Triều Tiên, lại đóng vai trò nhạy cảm 

trong cân bằng lực lượng trong khu vực Đông Bắc Á. Vì vậy, trước 

môi trường an ninh mới trong khu vực sau Chiến tranh lạnh, Hàn Quốc 

đã được khuyến khích để phát triển một nền quốc phòng tự chủ dựa 

trên sự hỗ trợ chủ yếu của quân đội Hoa Kỳ. Đe dọa an ninh càng gia 

tăng từ phía các thực thể chính trị cạnh tranh như CHDCND Triều Tiên 

hay Trung Quốc thì quan hệ hợp tác an ninh - quốc phòng giữa hai 



nước càng có cơ sở để củng cố và phát triển, đi cùng với những hiệu 

chỉnh phù hợp trong hợp tác phòng thủ chung. Trạng thái “linh hoạt 

chiến lược” của đồng minh hiện nay là một bước phát triển lớn của 

quan hệ an ninh – quốc phòng song phương, trực tiếp nâng quan hệ hai 

bên lên tầm chiến lược toàn diện ở tầm quốc tế. 

5. Về mặt kinh tế, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã duy trì được mối giao 

lưu kinh tế trong suốt hơn 6 thập kỷ cho đến nay. Quan hệ kinh tế giữa 

hai nước đã phát triển từ mối quan hệ bất đối xứng giữa một quốc gia 

nghèo đói với một siêu cường kinh tế sang một mối quan hệ cân bằng 

hơn. Hàn Quốc hiện đang đối tác kinh tế lớn thứ 6 đối với Hoa Kỳ, 

trong khi đó Hoa Kỳ là đối tác kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc. Mặc 

dù xảy ra thâm hụt thương mại do sự mất cân bằng tất yếu về cán cân 

xuất nhập khẩu, quan hệ kinh tế quan trọng này mang lại lợi ích to lớn 

cho hai nước, đem về nguồn thu, giải quyết nhu cầu việc làm của người 

dân, đóng góp to lớn vào sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Cả hai nước 

đều đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của khu vực 

châu Á Thái Bình Dương trong giai đoạn hiện nay. 

6. Quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ có thể xem là một mẫu hình quan 

hệ giữa một nước bậc trung với một siêu cường/cường quốc. Mặc dù 

quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ có những đặc điểm, tính chất đặc thù như 

đã phân tích ở các phần trước, những thăng trầm trong quan hệ song 

phương này để lại những bài học và những kinh nghiệm hữu ích cũng 

như những gợi ý cho các quốc gia trong việc hoạch định chính sách 

đối ngoại, nhất là các nước nằm ở khu vực các cường quốc xác định 

có lợi ích chiến lược. 

Thứ nhất, chính sách đối ngoại cần chủ động hướng đến việc đa 

phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và hội nhập để tạo ra những tiền đề 

thuận lợi cũng như những cơ hội cho sự phát triển và đảm bảo an ninh 

của đất nước. 

Thứ hai, quá trình hoạch định chính sách đối ngoại trong giai đoạn 

hiện nay cần chú ý nhiều hơn tới các nhân tố phi nhà nước, trong cũng 

như ngoài nước, nói cách là tăng cường tính dân chủ trong việc hoạch 

định chính sách đối ngoại cũng như nội dung đối ngoại. 



Thứ ba, trong hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại cần đặt 

lợi ích quốc gia lên hàng đầu nhưng phải căn cứ vào nội lực quốc gia, 

tức là vừa cần có tính thực dụng nhưng cũng phải thực tế trong quan 

hệ đối ngoại. Cần chú trọng đến việc phát triển sức mạnh tổng hợp, 

đặc biệt là sức mạnh kinh tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia 

đảm bảo được sự độc lập, tự chủ trong thi hành chính sách đối ngoại. 

Thứ tư, chính sách đối ngoại ngoài ra cần có sự linh động, tùy thuộc 

vào từng trường hợp đối ngoại và nội dung đối ngoại cụ thể. Nhất là 

với các nước có vị trí địa chiến lược đặc biệt, cần phải sáng suốt quan 

sát và đánh giá tình hình quốc tế để thực hiện đảm bảo sự cân bằng ảnh 

hưởng của các cường quốc hay lựa chọn “ngả về một bên./. 
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INTRODUCTION 

 



1. Purposes of Research: 

Understanding ROK – U.S. relations after the Cold War has a 

scientifically meaningful importance, not only fulfilling in-depth 

research on two subjects of the relationship but also clarify interactions 

and transformations in international relations in the post-Cold War 

Asia – Pacific region. Particularly in term of Vietnam, studying and 

understanding ROK – U.S. relations, recognizing strategies of foreign 

policy of each one is a necessary activity in respect to reality, which 

helps us to draw on vital historical experiences and anticipate regional 

security-political situation to set out appropriate decisions. Thus, with 

these scientific and practical purposes, I decided to choose “ROK- U.S. 

relations (1993 - 2012)” as my doctoral research topic. 

2. Research aims and objectives 

Research Aims: Systematically and objectively depicting the 

relationship between ROK and U.S. after the Cold War in some major 

domains: politics-diplomacy, security- military and economy during the 

course from 1993 to 2012, thereby shedding light on features, natures and 

impacts of this relationship on the two subject entities and North East 

Asian region. 

 Research objectives: First of all, analyzing the foundations and 

external and internal factors influencing the relationship between 

ROK- U.S. in the duration 1993 - 212. Secondly, analyzing the reality 

of the relationship between ROK and U.S. after the Cold War in some 

major domains. Thirdly, analyzing progress, assessing achievements and 

shortcomings as well as multidimensional influences of ROK-U.S. 

relationship to other international relationships. 

3. Object and scope of the study 

3.1 Object of the study 



The object of the study of this dissertation is the relationship 

between ROK and U.S. after the Cold War in some major domains: 

politics-diplomacy, security- military and economy. 

3.2 Scope of the study 

- Time limitation: from 1993 to 2012. 

- Spatial scope: two political entities, namely Republic of South 

Korea (ROK) and the United States of America (U.S.) 

-Content limitation: this research analyzes and synthesizes the 

progress of the relationship between ROK and U.S. after the Cold War in 

domains of politics-diplomacy, security- military and economy. 

4. Resources 

Resources exploited in this dissertation comprise of primary 

sources and secondary sources. 

5. Research methods: 

5.1 Methodology: 

The primary method used to identify historical events is direct 

method (inductive method), together with comparative method. 

Afterwards, the analysis and evaluation over contents, features and 

natures of historical events will follow Marxist historical 

methodology. This dissertation also abides by Marxist methodology of 

international relations and applies some geopolitical and geo-

economics theories. 

5.2 Specific research method: 

Historical method and logical method are two primary methods of 

research, in association with diachronic method, synchronic method, 

periodization method, comparative method, synthesis and 

generalization method, system-analyzing method, strategy-analyzing 

method, statistical method, structural method. 

6. Contributions of the thesis 



* Scientific aspects: Firstly, putting forth analyses, interpretations 

of foundations and influencing factors to ROK – U.S. relationship in 

the period 1993 – 2012. Secondly, depicting according to the 

chronological order an overall picture of political – diplomatic, 

security – military and economic relations between ROK and the 

United States after the Cold War objectively and precisely. Thirdly, 

contributing to the study on the system and order of international 

relations in Northeast Asian region. 

* Practical aspects: The thesis provides necessary basis to 

recognize and anticipate political and security situation in Northeast 

Asia in incoming decades and is also valuable historical experiences 

in foreign policy- making of our country. 

7. Thesis structure 

Besides Introduction, Conclusion, Bibliography, Appendix, the 

main content of the thesis comprises of 4 chapters: 

 Chapter 1: Literature Review 

Chapter 2: Foundations and influencing factors to ROK – U.S. 

relationship in the period 1993 – 2012. 

Chapter 3: Main contents of ROK – U.S. relationship in the period 

1993 – 2012. 

Chapter 4: Some comments and assessment on ROK – U.S. 

relationship in the period 1993 – 2012. 



CHAPTER 1 

LITERATURE REVIEW 

 

1.1. Current research situation of Vietnamese scholars 

First of all is the group of research works concerning some overall 

problems in relation to the bilateral relationship, notably “South Korea 

in the threshold of the XXI” (1999)  edited by Duong Phu Hiep and Ngo 

Xuan Binh, “Strategies, policies of nations and territories in Northeast 

Asia on several prominent issues of the region in the period  2011 – 2020” 

(2013) edited by Tran Quang Minh,  “Some theoretical problems about 

international relations from a historical viewpoint” (2014) of  Hoang 

Khac Nam, “The world after the Cold War” (2006) of Quang Loi, Tran 

Nhung and Kieu Trang, “Politics of Northeast Asian region after the Cold 

War” (2007) edited by Tran Anh Phuong… 

In addition, there is the group of general research works on foreign 

policies of South Korea and United States, notably “The role of the United 

States in Asia: Interests and policies” (1993) of the research group of the 

Asian Basic Researching Center over Asian-Pacific Issues, “United States- 

economic strategic trends since the end of the Cold War” (1998) of Do Loc 

Diep, “Economic sanction issue in U.S. foreign policy” (2003) edited by 

Nguyen Thai Yen Huong, “The United States’ economy and international 

relations” (2004) of Nguyen Thiet Son … 

Beside are scientific works related to some contents and periods of 

the bilateral relationship. Notable are the doctoral thesis “ROK-U.S. 

relations (1961 - 1993)” of Bui Thi Kim Hue, the master theses “ROK-

U.S. relations from 1991 to 2005” of Pham Trung Trieu and “Security 

- political relation between ROK and U.S (2001 - 2012)” of  Le Đinh 

Kien. 

1.2. Current research situation of international scholars 



In term of research on general relationship between ROK and the 

United States, Larry A.Niksch and his co-workers directly composed a 

large number of annual Congressional Reports whose contents 

emphasizing on outstanding issues of ROK – U.S. since 1996 up to now 

at least. Besides, some authors can be listed such as Gi-Wook Shin (2010) 

with “One Alliance, Two Lenses: U.S.-Korea Relations in a New Era” or 

“The U.S - South Korean Alliance: Time for a Change” edited by Doug 

Bandow (1992)… 

In-depth study on political-diplomatic relationship between South 

Korea and United States has also attracted a scores of scholars, notably 

Katherine Moon with “Protesting American: Democracy and the U.S 

– South Korea Alliance” and Victor D.Cha with “Powerplay: The 

Origins of the American Alliance System in Asia”. In addition, there 

are some scholars who contributed considerably to the study on 

bilateral political – diplomatic relationship such as Robert G. Sutter 

who edited “The United States and East Asia: Dynamics and 

Implications” (2003), or Hahm Chaibong (2008) with “South Korea’s 

Progressives and the US – ROK Alliance”. 

Another group of scholars focuses on studying security-military 

relationship between South Korea and United States in and after the Cold 

War, notably Kwang Sub Kwak with “The US-ROK Alliance, 1953-

2004: Alliance Institionalization”, Sun Min Kim with “ROK - U.S 

Security Relations: “The China Factor” and a turning point”… 

Concerning ROK- U.S. economic relationship, eminent are Mark E. 

Manyin with yearly Congressional Reports, C. Fred Bergsten and Il 

SaKong with “The Korea-United States Economic Relationship”… 

1.3. Achievement, shortcomings and problems 

In general, domestic and international works have provided source 

knowledge and resolutions to some major research questions which the 

thesis raised. However, there still does not exist systematic and 



throughout research work about relations between South Korea and 

United States in the period 1993 – 2012 in both domestic and 

international scope. 

CHAPTER 2 

FOUNDATIONS AND INFLUENCING FACTORS TO ROK – 

U.S. RELATIONSHIP IN THE PERIOD 1993 – 2012 

2.1 Foundations of ROK – U.S. relationship 

2.1.1 Interest foundation 

2.1.1.1. South Korea’s interests in its relations with U.S. 

Security interests are deemed the most imperative which cause 

South Korea attached to the United States, making the relationship 

stabilized and not deviating from orbit despites significant 

vicissitudes. In respect to economy, relationship with the United States 

is one of most foundation of South Korea’s prosperity. In term of 

politics, a solid relation with United States is the first priority of South 

Korea in order to remain stable and peaceful in complicated political 

and security environment of Northeast Asian region. 

2.1.1.2 United States’ interests in its relations with South Korea 

In respect to security, South Korea has its role as an outpost in 

Northeast Asian mainland and situated in the outer defence belt of the 

United States. Besides, South Korea partly shoulders the burden of  

defence in Korean Peninsula for the United States, concurrently 

opening a supportive communication channel for U.S. government in 

North Korea issue. With regard to politics, sustaining a good 

relationship with South Korea helps the United States fortify its 

position in Asia and maintain its superior vantages over competitive 

opponents as to influence sphere. As for economic aspect, South Korea 

is an essential supplement to the existence and development of 

multilateral economic institutions leaded by the United States. 

2.1.2 Historical foundation 



In 1948, there were two distinctive official governments in the 

territory of Korea - Democratic People's Republic of Korea in the north 

and Republic of Korea in the south. On 25/6/1950, the war between 

two Koreas broke out. In 1954, the sides reached compromise in 

Geneva Conference, agreeing to cease fire in Korea Peninsula and 

divide Korea Peninsula into two along 38th parallel. 

 United States did its best to establish and fortify the position of 

South Korean government in all aspects. With a series of signed and 

ratified diplomatic documents, the relationship between South Korea 

and the United States became particularly profound in the 1950s, 

1960s, building the solid foundation for an asymmetrical alliance 

relationship in which South Korea depended heavily on the United 

States, a situations lasted until 1980s. Under Roh Tae Woo 

administration, the relationship between South Korea and United 

States underwent an important transitional period partnership 

relationship gradually took shape. 

2.2. Factors influencing ROK-U.S. relations 

2.2.1 External factors 

2.2.1.1 International and Northeast Asian region situation after the 

Cold War 

The collapse of Eastern Bloc and Soviet Union in the period 1989 - 

1991 engendered an unstable world after the Cold War with emergence 

of religious and ethnic conflict, extremely nationalism, separatism and 

international terrorism. On the other hand, the collapse of Yalta bipolar 

order also led to new tendencies in international relations after the Cold 

War. Another salient milestones marked changes in international and 

regional security environment was 11/9 event and, then, the war against 

international terrorism led by the United States. Another noticeable 

alternation took place on a world scale is the transition from West to East 

of economic and political power. 



 Northeast-Asian security situation was, albeit stable, dynamic with 

military and diplomatic movements in Korean Peninsula and, 

furthermore, power structure of East Asian order has not been 

comprehensive in respect to politics, economy and culture, leading to a 

mode of “dynamic” “low balance”  in international relations. 

2.2.1.2 North Korea factor in ROK-U.S. relationship. 

North Korean is a bidirectional factor to the stability of ROK-U.S. 

relationship. Upheavals created by this factor made a crucial influence 

to security – military relation as well as political – diplomatic relation 

between South Korea and the United States in the surveyed period. 

2.2.1.3 Other major powers as factors in ROK-U.S. relationship 

China factor 

Firstly, there have existed both basic contradictions and temporary 

contradictions between China and South Korea – the United States 

alliance. Secondly, South Korea, the United States and China shares 

common economic and security interests. Thirdly, China attempted to 

approach closer to South Korea so as to depreciate ROK- U.S. 

consensus. Finally, China manipulates Korean peninsula issues to 

directly bargain with the United States.  

Japan factor 

Japan has significant security interest in the maintenance and 

development of South Korea- the United States alliance. Japan shares 

common concerns about regional security with South Korea and the 

United States. Besides, Japan plays an important role in sustaining the 

stability and development of South Korea in particular and South 

Korea – the United States in general. Nations with interests in the 

region usually exploit contradictions between South Korea and Japan 

in order to weaken U.S.’ strategic implementations.  

Russia factor 



Regression of Russian influence in Korean Peninsula indirectly 

destabilizes South Korea – the United States relationship. Commencing 

at the beginning of the year 2000, renewed immediacy between Russia 

and North Korea made the United States stress on its political – security 

relationship with Japan and South Korea. Noticeably, South Korea has 

utilized relationship with Russia to form independence from and relative 

proactivity against U.S.’s conservative stance. 

2.2.2 Internal factors 

2.2.2.1 Value sharing between South Korea and the United States. 

In many governmental documents, South Korea and the United 

States identified the persistent existence of shared values from which 

the bilateral relationship emerged and then remain stable, resulting in 

the necessary closeness in the alliance. These values are identified as 

democracy, human rights, market economy, open society and rule of 

law. 

2.2.2.2 Impacts of political, socio – economic and national security 

realities of South Korea and the United States (1993 - 2012) 

As for South Korea 

South Korea politics after the Cold War went through many 

changes which affected South Korea – The United States relationship. 

A market-oriented economy has been formed and consolidated in 

South Korea. Nonetheless, South Korea has maintained a high-level 

protection in favor of domestic products, leading to several trade 

conflicts with the United States. Security- national defence situation of 

South Korea has held a salient impact on the bilateral relationship. 



As for the United States 

Upheavals in political situation in U.S. after the Cold War 

engendered inconsiderable impacts on the stability of South Korea –

the United States alliance. However, the healthiness of the economy as 

well as the budget limitation directly influenced political-military 

relationship as well as economic one between two nations. Changes in 

security – national defence situation of U.S. created significant 

influences on South Korea –the United States relationship. 

2.2.2.3 Influences from adjustments in foreign policies of South 

Korea and the United States (1993 -2012) 

As for South Korea 

In general, foreign policies under the administration of Kim 

Young Sam, Kim Dae Jung and Roh Moo Huyn experience mutual 

successions and developments in every aspect, emphasizing on 

reconciliation and cooperation as well as greater independence form the 

U.S’ foreign policy, meanwhile foreign policies under Lee Muyng Bak 

administration had a reversal tone, which prompted South Korea- the 

United States alliance closer than ever in the history. 

As for the United States 

Even though model of spreading fan has been basically 

sustained since the end of the Cold War up to now, foreign policies of 

the United States under each president had its distinctive aims and 

objectives. South Korea’s compatibility with the foreign policies of the 

United States in every periods influenced greatly stability of the 

bilateral relationship. 



CHAPTER 3 

MAIN CONTENTS OF ROK-U.S. RELATIONSHIP 

 IN THE PERIOD 1993 - 2012 

 

3.1. Political-diplomatic relationship. 

3.1.1. Reality of political-diplomatic relation between ROK and 

the U.S 

3.1.1.1. In the period 1993 -1997 

Multidimensional and close relationship between South Korea and 

the United States focused on a series of security, political and 

economic issues. However, the transition of South Korean politics 

brought about many challenges to the bilateral political cooperation 

compared to the previous period. Noticeable was the movements in  

the ROK – U.S. political relations reflected through  North Korea issue 

in the second half of Kim Young Sam’s tenure. 

3.1.1.2. In the period 1997 – 2008 

This was the duration when ROK – U.S. relationship continued to 

develop at the superficial level; however, at a deeper level, South 

Korea strived to escape from the condition of dependence on the 

United States, calibrating the bilateral relationship to achieve a more 

balanced condition. 

Since the inauguration of George Bush in 2001, it can be said that 

the political relation between South Korea and the United States entered 

a period in which the conflicts and controversies gradually became more 

noteworthy than the consensus.  Many opinions in United States stated 

that the period under Roh Moo Huyn administration was the worst in 

the history of the United States – South Korea relationship. 

3.1.1.3. In the period 2008 – 2012 

Since the end of 2008, the relationship between South Korea and the 

United States was considered to be in it’s the best state in decades. The 

year 2009 marked a development from a security-military alliance against 

DPRK into a regional and international alliance coping with wide ranges 



of issues. The policy coordination between South Korea and the United 

States to deal with DPRK also reached many achievements under Lee 

Muyng Bak. 

3.1.2 Political attitudes of South Koreans and Americans towards 

ROK– U.S. relationship. 

Political attitudes of South Koreans, as pointed out by Chung-in 

Moon, were diverse: from yonmi to chinmi to sungmi to banmi to 

hyommi. These attitudes have all existed, developed and struggled 

against each other since the first day when two nations established the 

relationship; however, in the period after the Cold War, banmi 

sentiment, together with chinmi sentiment, emerged as two main 

streams in South Koreans’ political attitude towards United States. 

In United States, Americans did not have a specific attitude towards 

South Korea. Negative sentiments were just of opinion and could not 

be considered as a specific political attitude. 

3.2 Security-military relationship. 

3.2.1. Reality of security-military relation between ROK and the 

U.S 

3.2.1.1 In the period 1993 – 2008 

In comparison with previous periods, bilateral security-military 

relation 1993 – 2008 featured some problems: 

Firstly, South Korea – the United States alliance continued to be 

sustained and consolidated, calibrated to adapt to new security 

environment. Secondly, South Korea intensified its purchase of weapons 

and military equipment from the United States in order to develop an 

independent national defence. Thirdly, the United States and South Korea 

had conflicting stances on security threat from DPRK. Fourthly, South 

Korea – the United States alliance was upgraded into state of “strategic 

flexibility”. 

3.2.1.2 In the period 2008 – 2012 

Two main features of this period are (1) South Korea and the United 

State agreed to coordinate security policies, thereby helping security – 



military relationship enter the most rigorous development period, and, 

afterwards, (2) security – military relationship between South Korea 

and the United States was upgraded into comprehensive strategic 

alliance level. 

3.2.2 Another problems in security-military relation between 

ROK and the U.S 

3.2.2.1 Operational Control issue 

Peace-time operational control was transferred to South Korea in 

1994. However, negotiations over wartime operational control did not 

gain any considerable achievements until 2007 when South Korea and the 

United States signed an agreement. Accordingly, the United States is 

going to transfer OPCON to South Korea on 17 April 2012. However, up 

to now the transfer has still been being delayed. 

3.2.2.2 Status of Forces Agreement issue 

South Korea and the United States officially signed a SOFA in 

1967.  This agreement was then modified twice, one in 1991 and 

another in 2001. Contents of SOFA comprises of two important 

problems: jurisdiction right over crimes committed on South Korean 

territory and defence cost sharing. Despite modifications, it is likely 

that South Korea – the United States SOFA will have to be modified 

once more time because of the pressure of public opinion. 

3.2.2.3. ROK- U.S. missile negotiations 

After a long duration of controversies, request to join MTCR off 

South Korea received the consensus of the United States in October 

2000. South Korea afterwards became a member of MTCR, thus South 

Korea can develop missiles with fire range of 300km.The problem of 

upgrading fire range of missiles returned in the context in which the 

strains in Northeast Asia escalated since 2010. At the beginning of 

October 2012, Lee Muyng Bak was successful to reach a new 

agreement with the United States which allowed South Korea to go 

beyond the limit of MTCR. 

3.2.2.4. Joint military drills and plans between two nations 



Bilateral security-military relation was periodically strengthened 

by joint field military drills as well as building joint military plans such 

as Operation Plan 5027 (OPLAN 5027), CONPLAN 5029 and OPLAN 

5015. 

3.3. Economic relationship. 

3.3.1 Reality of economic relation between ROK and the U.S 

3.3.1. Trade relation 

Over a decade after the Cold War, the United States continuously 

played the role as the biggest trade partner of South Korea. The U.S. also 

holds a significant role in the development of South Korea market 

economy. Trade exchange with the U.S has been set out as a focal 

priority of South Korean foreign economic policy. 

 One of the greatest successful achievements in the bilateral 

economic relationship under Roh Tae Woo and Lee Muyng Bak 

administration was signing and ratifying KORUS FTA. KORUS FTA 

went into effect in 2012, marking a closer ties and profound 

development in the bilateral trade. 

3.3.1.2. Investment relation 

There was a sharp difference in the amount of U.S. FDI in South 

Korea and South Korea FDI in the U.S. Although aggregate 

investment of the United States has been always of top positions, 

U.S. government and cooperates have long expressed their 

dissatisfaction towards investment environment of South Korea 

because of its legal barriers and unfair treatment to foreign 

investors. 

3.3.2. Several remarkable trade disputes between two nations. 

3.3.2.1. Telecommunication 

Before Asian monetary crisis broke out in 1997, the United States 

had negotiated a score of bilateral trade agreements over 

telecommunication with South Korea. However, in 2004, this problem 

raised a strained debate between South Korea and the United States. 

3.3.2.2. Automobiles 

South Korea is currently the 4th-largest automobile producing nation 

in the world but for a long time this country has maintained many barriers 



against automobiles import. This situation is the root cause leading to 

bilateral conflict in the trade between South Korea and many nations. 

3.3.2.3 Steel 

Steel export of South Korea into U.S. market has long been a 

problem affected by political factors in the bilateral economic agendas, 

particularly since 1997. In spite of some progresses created by KORUS 

FTA, steel would be a trouble-spot in bilateral trade disputes because 

of its magnitude. 

3.3.2.4 Copyrights issue 

That the United States accused South Korea of not thoroughly 

protecting copyrights prompted bilateral economic relation strained. 

The signing of KORUS FTA marked a milestone in compromising 

disputes over copyrights violation between two nations. 

3.3.2.5 Pharmaceuticals 

In many years, the United States has expressed a dissatisfactory 

attitude towards a score of regulations issued by South Korea in the 

pharmaceutical industry, particular South Korea’s testing request that 

the United States regarded “troublesome” and “without scientific basis”. 

That KORUS FTA went into effect on 14 March 2013 improved 

capability to access to original and innovated pharmaceutical products 

more safely and effectively. 

3.3.2.6 Agriculture 

South Korea’s import ban on U.S. beef issue 

South Korean government discriminated imported beef in many ways, 

hindering efforts to promote U.S. beef to South Korean consumers. The 

United States brought the cases to WTO to have them adjudicate on many 

times in order to force South Korea to make concessions. However, U.S 

beef was afterwards banned on South Korea because of mad cow disease. 

Shelf life issue 

This problem broke out in Feb 1994, related to import of meat and 

other sorts of food. Shelf life issues were basically solved successfully 

with an agreement on shelf life matter in July 1995. 

3.3.2.7 Anti-dumping issue 



In more than a decade, South Korea expressed its dissatisfaction 

towards U.S. CVD which raised the tax on South Korean export 

products. This led to a score of trade lawsuits and negotiation to settle 

down bilateral disputes. 

3.3.2.8 Taxes on distilled spirits issue: 

Taxes on alcohol of South Korea were in favor of its traditional 

soju, concurrently discriminating against whisky and other kinds of 

distilled spirits of the West. Complaints of EU and the U.S. to WTO 

forced South Korea to balance taxes on domestically produced as well 

as imported alcohols. 

3.3.2.9 Import clearance procedure issue: 

For a long time, Import Clearance Procedure was considered as 

slow and complicated of South Korea was one of the most significant 

trade barriers against U.S.’s exported agricultural products. 

 

   CHAPTER 4 

SOME COMMENTS AND ASSESSMENTS ON ROK – U.S. 

RELATIONSHIP IN THE PERIOD 1993 -2012 

4.1. Features and natures of ROK-U.S. relationship 

4.1.1 Features 

Firstly, the most noteworthy feature of ROK-U.S. relationship after 

the Cold War was its bilateral strategic cooperation. Secondly, 

maintaining alliance with the U.S. has still been the focal point of 

ROK’s foreign policy. Thirdly, ROK-U.S. relationship does not 

possess nature contradictions but temporary contradictions. Fourthly, 

the overlapping of security interest was the main adhesive of ROK-

U.S. relationship after the Cold War. Fifthly, both of the countries has 

utilized and manipulated this relationship in favor of their own 

interests. Lastly, bilateral relationship has featured a “core-periphery” 

relationship lasting since the end of the Second World War up to now. 

4.1.2 Natures 

Firstly, since the end of the Cold War, the nature of ROK-U.S. 

alliance has transited from an asymmetrical relationship to a more 



symmetrical one. Secondly, nature and level of inter-independence 

between two nations has increased, particularly in respect to security 

and economy. Thirdly, after the Cold War, rationality of ROK-U.S. 

relationship has gradually turned into interregionality with global 

orientation. Fourthly, in the period after the Cold War, ROK-U.S 

relationship has step by step reached the comprehensiveness. Fifthly, 

democraticness and pluralism attributed to ROK-U.S. relationship has 

been promoted more greatly than ever before. Lastly, pragmatism has 

been a noticeable property of bilateral relationship between ROK and 

the U.S. 

4.2. Achievements and shortcomings in ROK-U.S. relationship 4.2.1 

Achievements 

4.2.1.1 In the domain of joint security cooperation 

Three primary achievements were (1) the upgradation into 

“strategic patience” of bilateral security alliance, (2) the increment of 

the South Korea’s position in ROK-U.S security relationship and (3) 

the more intensive closeness of the bilateral relationship. 

4.2.1.2 In building the joint policies 

South Korea and the United States have reached certain 

achievements in building a shared vision in political affairs, reflected 

through two aspects: (1) policy consensus on DPRK and (2) consensus 

on U.S. foreign policy. 

4.2.1.3 In bilateral economic relationship 

Perhaps the most salient achievement of the bilateral economic 

relationship was the fact that both sides left aside disputes and 

compromised to make concessions in favor of the actualization of 

KORUS FTA.  



4.2.2 Shortcomings 

4.2.2.1 South Korea’s continuous dependence on the United States 

in term of security 

After the Cold War ended, many ruling authorities in South Korea 

has attempted to escape from its great dependence on the United 

States and strived to establish dependent and self-controlled foreign 

policies. However, whilst its defence capability has not been able to 

address security matters so far, South Korea has to rely on the United 

States to compensate the difference in military power in comparison 

with DPRK. 

4.2.2.2 Disputes over economic interests 

Regarding ROK – US relationship, the progress of economic 

interaction engendered many disputes and these disputes have been 

intensified after the Cold War. First dispute has been of trade balance, 

leading to specific disputes in each trade sector between two nations. 

4.2.2.3. Political disputes 

     Political interest of each side exposed some incompatibilities in the 

new context of post Cold War era. Firstly, a considerable group of 

South Koreans has expressed its will to possess a position appropriate 

to its economic status, improving independence and autonomy of the 

nation and avoiding dependence on the United States. Secondly, there 

occurred some conflicting viewpoints about the China factor. 

4.3. Influences of ROK-U.S. relationship  

4.3.1. On the two subjects/entities of the relationship 

4.3.1.1. On South Korea 

Firstly, helping South Korea’s security be consolidated and 

ensured. Secondly, raising the status and political prestige of South 

Korea in multilateral and bilateral forums as well as with neighbor 

nations. Thirdly, having a long-term and positive influence on the 

development of South Korea. Lastly, creating certain limitations to 

South Korea. 

4.3.1.2. On the United States 



Firstly, causing a positive impact on the maintenance and 

consolidation of U.S. influence sphere in Northeast Asia and Asia – 

Pacific. Secondly, playing a role in traditional resolution of the U.S. 

to actualize strategic stabilization in Northeast Asia and gain an 

advantage over its competitors such as China or Russia. Thirdly, 

contributing greatly to outer security protection of the United States. 

Lastly, being one of pillars essential to fortify the international 

economic system manipulated by the United States. 

4.3.2 On international relations in Northeast Asia 

4.3.2.1 On Inter-Korea relationship 

Influences of ROK-U.S. relationship on Inter-Korea relations have 

included both positive and negative sides, in which negative side is 

more perceivable. The ROK-U.S. relationship engendered certain 

positive influences on Inter-Korea relations during the tenure of Bill 

Clinton administration (1993 - 2000). Nevertheless, that ROK-U.S. 

alliance has still existed and developed after the Cold War has 

generated a strong pressure on the existence of DPRK. 

4.3.2.2 On the South Korea – Japan – the United States trilateral 

relationship 

The profound conflicts between South Korea and Japan are the 

main hindrance to South Korea – Japan – the United States trilateral 

relationship for a long period of time. Trilateral cooperation still faced 

severe crisis when Lee Muyng Bak was inaugurated in South Korea. 

The main cause was identified as the increasing territory disputes 

between Japan and South Korea. The appreciation of South Korea – 

the United States relationship under Lee Muyng Bak administration 

prompted Japan worried about its first priority status in U.S. foreign 

policy. 

4.3.2.3 On strategic competition between the United States and 

China 

From Kim Young Sam to Roh Moo Huyn presidency, triangle 

relationship between South Korea, the United States and China 

experienced this tendency: South Korea approached closer to China in 

an endeavor to become independent from and limit traditional 



influence of the United States. Under Kim Dae Jung and Roh Moo 

Huyn administration, meanwhile ROK- U.S relationship confronted 

many troubles and tensions, ROK-Sino relationship vigorously 

developed.  

Since 2008, ROK – U.S. relationship all of the sudden developed 

significantly than ever before, meanwhile ROK’s relations with China 

became strained due to many issues. 

                                    

                                  Conclusion 

 

1. The end of The Cold War opened a new era for international 

relations with new characteristics and trends. However, legacies of the 

past, in fact, has been critical in some regions in the world when many 

countries were still unable to settle down traditional security threats 

lasting for decades, notably the situation in the Korean Peninsula. 

Powers have cleverly manipulated regime and ideology contradictions 

between two Koreas to interfere in internal affairs of these two political 

entities, indirectly controlling the strategic equilibrium at the regional 

level. On the other hand, through these multidimensional and 

interlocking relations, these nations maintained the strategic balance 

in the region, preventing the outbreak of the risk of war and unrest. 

Thus, bilateral relationship between South Korea and the United States 

is among the most imperative in the structure of international relations 

in Northeast Asia in particular and Asia- Pacific in general.  

2. Regarding progress of the relationship, the bilateral relationship 

can be divided into three primary periods: 1993 – 1998, 1998 – 2008 

and 2008 – 2012 with different characteristics and contents each. 

This relationship experienced changes under Kim Young Sam 

administration when security relationship between both sides entered 

a transitional period in which South Korea had to assume its national 

defence and that of the United States turned into supportive role, not 

as a leader during the Cold War, concurrently South Korea lost its 

priority in the trade relationship with the United States when the 

United States then demanded a “fair” and reciprocal trade based on 



compromises and recessions between both parties, leading to a higher 

number of trade disputes than ever before. In general, the bilateral 

relationship, nonetheless, appeared stable. 

Consequently, the bilateral relationship entered a period with 

remarkable fluctuations under Kim Dae Jung administration. Radical 

political thoughts of Kim Dae Jung with his Sunshine policy several 

times collided with the stances of U.S. government in many problems, 

particularly as to the attitude toward DPRK. This led to many cracks 

in the bilateral political relationship. But when George W.Bush with 

his conservative viewpoint and Roh Moo Huyng with his successive 

Kim Dea Jung’s stance both came into power, the situation of the 

bilateral relationship fell into a negative period which can be deemed 

the bottom of the relationship lasting since the end of the Second 

World War. The war on terrorism of U.S. government prompted the 

relationship with South Korea worse in many aspects, especially in 

term of political-diplomatic and security-military relations. South 

Korean’s protest movements emerged in urban areas; meanwhile many 

prestigious voices in the United States expressed their demands to 

divorce from South Korea. Economic relationship still developed but 

confronted many economic disputes, particularly in respect to 

agricultural products, steel and automobiles. 

After the respective inauguration of Lee Muyng Bak and Barrack 

Obama in South Korea and the United States, the bilateral relationship 

all of the sudden dramatically recovered, surging into a period of 

climax, at least in the domain of politics-diplomacy and military. This 

consensus in policy cooperation was easily recognized in this period 

of time with the growth of the level of inter-dependence in the bilateral 

relationship. Bilateral relationship also transformed from a security – 

national defence cooperation based relationship into a 

“comprehensive” and “strategic” one, or in other words, an expansion 

from the realm of military to those of economy, politics and culture as 

well as an expansion in its role, from dealing with regional affairs to 

interregional and international ones. 



To sum up, as for the progress, from the transitional period under 

Roh Tae Woo, the stability of the bilateral relationship had a 

downward pattern in the next three successive presidents before 

suddenly entering “the best state over decades” under Lee Myung Bak 

and Barrack Obama. As for the contents of the relationship, the 

alliance developed from security – military cooperation into 

“comprehensive strategic” cooperation, setting out a new paradigm of 

nowadays alliance. 

3. With regard to politics, the bilateral relationship after the Cold 

War has escaped from the old model of dependence to a 

comprehensive strategic cooperative relationship gradually. The new 

status of South Korea after the Cold War together with the progress of 

political-social democratization engendered many driving forces for a 

nature-changing progress: the asymmetry in the bilateral relationship, 

which used to focus on security issues, has been replaced by a more 

balanced and multidimensional one. Both sides went through a period 

with ups and downs in building policy consensus along with disputes; 

however, the relationship eventually ended up closely cooperating in 

coping with competitive factors. As a consequence, the bilateral 

relationship reached the most developed period over decades and 

South Korea became the closest ally of the United States in Asia – 

Pacific. 

4. In the realm of security – military, the United States kept 

considering a solid ROK – U.S. relationship with its strong security 

commitment was the cornerstone of U.S. policy towards Korean 

Peninsula. Although the position of South Korea in the security policy 

of the United States proved limited to some extents compared to that 

of Japan; however, from a viewpoint in favor of traditional security, 

South Korea, similar to DPRK, played a sensitive role in power 

equilibrium in Northeast Asia. Thus, in face of new security 

environment after the Cold War, South Korea was encouraged to 

develop an independent national defence with the support of U.S. 

forces. The increasing threats from competitive entities like DPRK or 

China has provided the bilateral security – military relationship with a 



foundation from which the relations could be consolidated and develop 

with calibrations appropriate for joint defence cooperation. The current 

state of “strategic flexibility” of the alliance is an impressive leap 

forward in the bilateral security – military relationship, directly 

elevating the bilateral to the globally comprehensive strategic status. 

5. In term of economy, South Korea and the United States have 

maintained their economic exchange over more than 6 decades so far. 

The bilateral economic relationship has transformed from an 

asymmetrical relation between a poor nation with an economic 

superpower to a more balanced ones. South Korea is currently ranked 

6th largest economic partner of the United States, meanwhile the 

United States was among the top economic partners of South Korea. 

Despite trade deficits due to the indispensable export – import 

imbalance, this important economic relationship has brought about 

many enormous benefits to both nations, increasing national incomes, 

addressing employment needs and contributing greatly to the national 

power. Both of the nations play a key role in the development of Asian 

– Pacific region in the current years. 

6. ROK-U.S. relationship might be deemed a paradigm of relation 

between a middle power and a major power/superpower. Although the 

ROK-U.S. relationship possesses many aforementioned distinctive 

features and natures, the vicissitudes of this relationship propose many 

valuable experience and hints to other nations in term of foreign policy 

making, particularly for such nations situated in regions in which 

major power emphasizes their strategic interests. 

Firstly, foreign policies have to actively head to multilateralization 

and diversification of relations as well as integration so as to create 

advantageous premises and seek for opportunities for the development 

and maintenance of national security. 

Secondly, foreign policy making procedures in this period should 

focus more on non-governmental actors, domestic and international, 

or, in other words, intensify democraticness in foreign policy making 

and contents of foreign policies. 



Thirdly, national interests should be prioritized in making and 

implementing foreign policies; however, they should be based on 

national capabilities, or, in other words, should be pragmatic and 

realistic. Also, more emphases should be placed on developing general 

national power, especially in respect to economic power, so as to 

generate advantageous conditions for nation to maintain its 

independence and autonomy in foreign policy implementation. 

Lastly, foreign policies should feature flexibility in accordance 

with specific conditions and contents of foreign affairs. Particularly as 

for such nations with special geopolitical position, they must prudently 

observe and evaluate the international situation in order to choose 

whether to ensure the balance of influences of major powers or to 

implement a biased foreign policy./. 

 

 

 

 


