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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Sự thành công của Singapore trong việc chuyển mình từ một đảo quốc nhỏ bé 

với nhiều hạn chế về diện tích, dân số, tài nguyên thiên nhiên để “hoá rồng” và nâng 

tầm vị thế trong khu vực cũng như trên trường quốc tế là những chủ đề thu hút sự 

quan tâm của nhiều ngành, nhiều giới nghiên cứu. Với diện tích vỏn vẹn khoảng 700 

km2, chỉ tương đương bằng diện tích đảo Phú Quốc của Việt Nam, tài nguyên gần 

như không có, thậm chí nước ngọt sinh hoạt hằng ngày cũng phải nhập khẩu, 

Singapore đã “cất cánh thần kỳ” trở thành một trong số các quốc gia phát triển bậc 

nhất khu vực châu Á với mức thu nhập bình quân đầu người cao, và là trung tâm tài 

chính – dịch vụ, thương cảng của thế giới với các chỉ số phát triển hàng đầu. Kỳ tích 

của Singapore trở thành mô hình cho các quốc gia khác, đặc biệt là ở châu Á, học tập. 

Để lý giải cho sự thành công này, có những nguyên nhân được nhiều nghiên 

cứu đề cập như: chính sách công hiệu quả, nhân tố con người, tầm nhìn và quyết sách 

của lãnh đạo… Trong đó, một nhân tố quan trọng đưa đến sự thành công của 

Singapore là Singapore đã áp dụng một chính sách đối ngoại rất khôn khéo và thực 

dụng, thiết lập quan hệ ngoại giao sâu rộng và tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài làm 

động lực để phát triển. Đặc biệt, dựa trên việc phát huy lợi thế địa chiến lược hợp lý, 

Singapore đã tận dụng những mưu cầu địa chính trị, kinh tế của Hoa Kỳ tại Đông 

Nam Á, từ đó thực hiện hiệu quả chiến lược vay mượn sức mạnh chính trị, quân sự 

của cường quốc này để tạo bệ phóng cho sự cất cánh của Singapore. Bài học hoá rồng 

của Singapore cũng như quan hệ Singapore – Hoa Kỳ qua các thời kỳ lịch sử… luôn 

thôi thúc các nhà nghiên cứu tìm hiểu, tuy nhiên hầu hết mới chỉ dừng lại ở một số 

bài viết đăng báo, tạp chí tìm hiểu từng khía cạnh của mối quan hệ, đến nay vấn đề 

này chưa được nghiên cứu có hệ thống ở Việt Nam, nhất là về cách ứng xử của 

Singapore trong quan hệ với Hoa Kỳ. 

Trong bối cảnh mới, những nhân tố nào tác động đến mối quan hệ hai nước? 

Mục tiêu chiến lược của Singapore và Hoa Kỳ trong mối quan hệ song phương này 

là gì? Diễn biến quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ năm 1990-2012 trên các lĩnh vực 

và những thành tựu, hạn chế? Bản chất, đặc điểm của mối quan hệ? Tác động của 

mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ đối với từng nước và đối với khu vực Đông Nam 

Á như thế nào?... là những câu hỏi lớn được đặt ra cho các nhà chính trị, kinh tế, 

khoa học. Nghiên cứu quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2012, 
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trong khuôn khổ của một Luận án Tiến sĩ, sẽ góp phần cung cấp một cách nhìn 

tương đối hệ thống và toàn diện về quan hệ giữa hai chủ thể có vai trò, vị trí quan 

trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau Chiến tranh lạnh và góp phần giải 

đáp các câu hỏi trên. Việc nghiên cứu này không chỉ để hiểu động cơ, sự lựa chọn, 

cách thức triển khai của cặp quan hệ này, mà quan trọng hơn là hiểu thêm chính 

sách đối ngoại của Singapore và Mỹ - hai đối tác hàng đầu của Việt Nam, điều đó 

có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn vô cùng sâu sắc. 

Về phía Hoa Kỳ, sau Chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ trở thành siêu cường duy nhất 

của thế giới. Để thực hiện chiến lược toàn cầu mới và đặc biệt để duy trì sự hiện diện 

ở Đông Nam Á, Hoa Kỳ cần những đối tác chiến lược như Singapore. Quan hệ 

Singapore – Hoa Kỳ là quan hệ đối tác chiến lược điển hình giữa một siêu cường thế 

giới cả trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh với một quốc gia nhỏ nhưng phát triển 

(tính từ thập niên 90 của thế kỷ XX) và có vị trí chiến lược ở Đông Nam Á. Singapore 

là đối tác an ninh chiến lược của Hoa Kỳ nhưng không phải là đồng minh. Mối quan 

hệ song phương này có nhiều nét đặc trưng riêng biệt thú vị cần nhiều phân tích, luận 

giải. Đồng thời, các đối sách của Singapore trong quan hệ với Hoa Kỳ cũng là những 

kinh nghiệm gợi mở cho các nhà hoạch định chính sách nhiều nước trong việc bảo 

vệ, mở rộng không gian an ninh và phát triển đất nước, cũng như trong quan hệ với 

các cường quốc. Đối ngoại với nước lớn, đặc biệt là siêu cường Mỹ, giữ vai trò vô 

cùng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Dựa trên những kết quả 

nghiên cứu, có thể rút ra những kinh nghiệm về thành công của Singapore và đưa ra 

một số gợi mở cho việc hoạch định, triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam. 

Nghiên cứu quan hệ Singapore – Hoa Kỳ, vì thế, có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và cả 

tính thời sự.  

Mặc dù vậy, do nhiều nguyên nhân, đến nay vẫn chưa có nhiều công trình 

nghiên cứu chuyên sâu về quan hệ song phương Singapore – Hoa Kỳ sau Chiến tranh 

lạnh trong phạm vi Việt Nam. Mối quan hệ này mới chỉ được đề cập một phần nhỏ 

trong các công trình tổng thể và ở một số tạp chí chuyên ngành về quan hệ quốc tế, 

lịch sử… Xuất phát từ nhu cầu đó và cũng từ sự đam mê của người nghiên cứu, được 

sự gợi ý của người hướng dẫn khoa học, tôi mạnh dạn chọn vấn đề: Quan hệ 

Singapore – Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2012 làm đề tài Luận án Tiến sĩ, chuyên 

ngành Lịch sử thế giới. 
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2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận án làm rõ tiến trình vận động, phát triển cũng như bản chất của quan hệ 

Singapore – Hoa Kỳ giai đoạn 1990 – 2012 trong mối liên hệ so sánh, qua đó rút ra 

những nhận xét, đánh giá độc lập về mối quan hệ song phương khá đặc biệt này. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được những mục đích nêu trên, đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ 

chủ yếu sau đây: 

- Làm rõ những nhân tố tác động hình thành mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ 

từ năm 1990 đến năm 2012. 

- Phân tích diễn biến nội dung quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ năm 1990 đến 

năm 2012 trên các lĩnh vực hợp tác cụ thể: Chính trị - ngoại giao; an ninh - quốc 

phòng; kinh tế. 

- Đánh giá thành tựu, hạn chế; phân tích tính chất, đặc điểm và tác động của 

mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh – 

quốc phòng, kinh tế giữa Singapore và Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2012, bao gồm 

các nhân tố tác động, tiến trình quan hệ, thành tựu, hạn chế đồng thời rút ra đặc điểm, 

tính chất và tác động của mối quan hệ này đối với từng chủ thể và khu vực. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về thời gian, đề tài giới hạn thời gian nghiên cứu quan hệ Singapore – Hoa Kỳ 

giai đoạn 1990 - 2012. Tuy nhiên, để đảm bảo tính logic của đề tài, giai đoạn trước 

năm 1990 cũng được tác giả nghiên cứu trong một phần nội dung chương 1. Sở dĩ lấy 

năm 1990 làm mốc khởi đầu cho việc nghiên cứu mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ 

bởi đây là mốc thời gian Chiến tranh lạnh đi đến hồi kết (sự kiện bức tường Berlin 

sụp đổ vào ngày 9/11/1989, Liên Xô tan rã vào năm 1991), thời điểm cuối năm 1989 

đầu năm 1990 chứng kiến sự chuyển biến lớn trong quan hệ quốc tế. Đồng thời, về 

phía Singapore, năm 1990 đánh dấu cuộc chuyển giao quyền lực lần thứ nhất: ngày 

28/11/1990, ông Lý Quang Diệu từ chức Thủ tướng sau 30 năm cầm quyền và ông 

Goh Chok Tong lên thay [53, tr.55]. Luận án dừng lại ở năm 2012 - năm kết thúc 

nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Mỹ Barrack Obama, nước Mỹ bước vào cuộc bầu 
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cử tổng thống tiếp theo. Đồng thời năm 2012, hai nước tổ chức Đối thoại Đối tác 

chiến lược Hoa Kỳ - Singapore cấp bộ trưởng lần đầu tiên, đánh dấu một bước phát 

triển mới trong quan hệ hai nước. 

Về không gian: Để việc nghiên cứu luận án “Quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ 

năm 1990 đến năm 2012” đạt kết quả tốt nhất, tác giả tập trung tìm hiểu quan hệ song 

phương về chính trị - ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế giữa Singapore và Hoa 

Kỳ - với tư cách là các thực thể chính trị - xã hội đơn nhất. Qua đó, chỉ ra đặc điểm, 

tính chất, và ảnh hưởng của mối quan hệ này đối với Singapore, Hoa Kỳ và khu vực 

Đông Nam Á. 

Về tên gọi: “Quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2012” hiểu 

một cách trọn vẹn là quan hệ giữa nước Cộng hoà Singapore và Hợp chúng quốc Hoa 

Kỳ hay Hợp chúng Quốc Mỹ. Trong luận án, tác giả gọi tắt Cộng hoà Singapore là 

Singapore và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là Hoa Kỳ hoặc Mỹ. Luận án chỉ tập trung 

nghiên cứu quan hệ Singapore và Hoa Kỳ trong khuôn khổ song phương, quan hệ 

theo cơ chế đa phương không nằm trong phạm vi nghiên cứu chủ yếu dù vẫn được đề 

cập khi nghiên cứu mối quan hệ trong tương quan hoặc bối cảnh chung. 

4. Nguồn tư liệu  

Để thực hiện luận án, chúng tôi sử dụng chủ yếu các nguồn tư liệu sau: 

- Tài liệu gốc:  

+ Các văn kiện chính thức của Chính phủ Singapore và Chính phủ Hoa Kỳ 

trong đó có đề cập chính sách đối ngoại, được tìm thấy nhiều nhất là về an ninh, chính 

trị. Các bài phát biểu, các Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Singapore và Hoa 

Kỳ về hợp tác an ninh, chính trị.  

+ Các Hiệp định, Thoả thuận được ký kết giữa hai bên: Hiệp định Thương mại 

Tự do Hoa Kỳ - Singapore (USSFTA), Hiệp định khung chiến lược (SFA). 

+ Nghiên cứu thống kê lưu trữ của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 

(VCCI), Thông cáo báo chí của Chính phủ Singapore và Hoa Kỳ. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Các sách chuyên khảo về lịch sử thế giới hiện đại, lịch sử quan hệ ngoại 

giao, lịch sử quan hệ quốc tế, lịch sử Singapore, lịch sử Hoa Kỳ có liên quan đến các 

vấn đề nghiên cứu của đề tài. 

+ Các bài nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo 

trong nước và quốc tế. 
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+ Các nguồn tài liệu tham khảo đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam, tài liệu lưu 

trữ tại một số trường đại học lớn trên thế giới, Thư viện quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu châu Mỹ, Học viện 

Ngoại giao… 

+ Các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ trong nước và quốc tế. 

Ngoài các nguồn tài liệu nêu trên, người viết còn cố gắng tìm tòi, khai thác thông 

tin, nguồn tư liệu từ mạng internet, tại các trang web uy tín. 

Do tài liệu sử dụng để nghiên cứu phần lớn bằng tiếng Anh, nhiều từ ngữ, đặc biệt 

là tên các cơ quan công quyền, đảng phái, doanh nghiệp, nhân vật, địa danh... không có 

những khái niệm tương ứng giữa Singapore và Việt Nam, nên nhiều từ được tác giả chuyển 

ngữ sang tiếng Việt là chỉ để sử dụng trong luận án, mọi trích dẫn vào mục đích khác và ở 

nơi khác không liên quan đến tác giả. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận:  

Để thực hiện luận án này, chúng tôi luôn tuân thủ phương pháp luận Sử học 

Macxit trong phân tích, đánh giá các sự kiện, hiện tượng, các nội dung và sự kiện lịch 

sử, đồng thời luôn quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh và đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ quốc tế và 

chính sách đối ngoại. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu:  

Đây là một đề tài lịch sử nghiên cứu về quan hệ quốc tế nên phương pháp lịch 

sử (lịch đại và đồng đại), phương pháp logic và sự kết hợp giữa chúng được sử dụng 

như dòng mạch chính trong đề tài này. Với phương pháp lịch sử, đề tài xem xét và 

trình bày quá trình phát triển quan hệ Singapore – Hoa Kỳ theo một trình tự liên tục 

về mặt thời gian, trong mối liên hệ với bối cảnh, các sự kiện quốc tế, khu vực và trong 

mỗi nước; làm rõ điều kiện, đặc điểm và biểu hiện của mối quan hệ. Với phương pháp 

logic, quan hệ của Singapore – Hoa Kỳ được xem xét, nghiên cứu dưới dạng tổng 

quát, nhằm tìm ra bản chất, khuynh hướng, quy luật vận động của các sự kiện trong 

mối quan hệ trên. 

Đi vào từng phần một, tác giả nghiên cứu sử dụng lập luận quy nạp để chọn 

lọc và tập hợp các thông tin cần thiết, từ đó rút ra những suy nghĩ và kết luận cá nhân. 

Ngoài ra, đề tài còn sử dụng một số phương pháp khoa học liên ngành như các 

phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, thống kê... khi trình bày một số 

nội dung cụ thể. Đặc biệt, tác giả áp dụng các lý thuyết về chủ nghĩa hiện thực và chủ 
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nghĩa tự do của chuyên ngành quan hệ quốc tế để nghiên cứu các lựa chọn chính sách 

đối ngoại của Singapore và Hoa Kỳ, cụ thể, chủ nghĩa hiện thực lý giải các vấn đề về 

sự tồn tại và an ninh của Singapore, việc theo đuổi lợi ích quốc gia, tối đa hoá quyền 

lực của cả hai quốc gia, hệ thống cân bằng quyền lực và xây dựng liên minh để duy 

trì trật tự thế giới. Chủ nghĩa tự do được áp dụng trong các vấn đề về tự do hoá thương 

mại và hợp tác hướng đến các mục tiêu chung, vì hoà bình khu vực và thế giới. Nhìn 

chung, cả Hoa Kỳ và Singapore đều có thiên hướng nghiên về chủ nghĩa hiện thực 

trong các chính sách đối ngoại của mình. 

6. Đóng góp của luận án 

6.1. Về mặt khoa học 

Qua những cứ liệu lịch sử chân thực, luận án góp phần cung cấp một cách nhìn 

khách quan khoa học để nhận xét, đánh giá một cách đầy đủ về mối quan hệ giữa 

Singapore và Hoa Kỳ trong thời gian 22 năm (1990 -2012). Trên cơ sở đó rút ra những 

đặc điểm, tác động của nó đối với hòa bình, an ninh và sự phát triển của khu vực. 

6.2. Về mặt thực tiễn 

- Trên cơ sở nghiên cứu nội dung của luận án, có thể gợi mở một số đúc kết cho 

chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với các cường quốc cũng như các 

nước trong khu vực trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Những kết quả của luận án 

trong chừng mực nhất định góp phần cung cấp các cứ liệu khoa học cho thực tiễn chính 

sách đối ngoại của Việt Nam, nhất là trong quan hệ với Hoa Kỳ và Singapore (đều là 

những đối tác quan trọng của Việt Nam). 

- Luận án là một tài liệu tham khảo có giá trị trong việc nghiên cứu, giảng dạy 

và học tập ở các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu liên quan đến các lĩnh 

vực như Lịch sử thế giới hiện đại, quan hệ quốc tế ở châu Á – Thái Bình Dương nói 

chung, về chính sách đối ngoại và nền ngoại giao của Singapore, Hoa Kỳ nói riêng. 

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 tình hình nghiên cứu 

Chương 2. Những nhân tố tác động đến quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ 

năm 1990 đến năm 2012 

Chương 3. Những nội dung chủ yếu trong quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ 

năm 1990 đến năm 2012 

Chương 4. Một số nhận xét, đánh giá về quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ 

năm 1990 đến năm 2012.  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Trong khi thực hiện đề tài, tác giả luận án đã tiếp cận được những nguồn tài 

liệu phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung, đa chiều về quan điểm, trong đó, 

số lượng các nghiên cứu ở nước ngoài chiếm phần lớn. Để tiện cho việc nhận xét, tác 

giả trình bày theo tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước. 

1.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

Qua các tài liệu tiếp cận được, tác giả nhận thấy nghiên cứu ở trong nước về 

quan hệ Singapore – Hoa Kỳ còn khá khiêm tốn. Một số hướng nghiên cứu về sự 

thành công của Singapore trong phát triển kinh tế, quan hệ Singapore – Trung Quốc, 

chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á (ĐNA), mặc dù không trực 

tiếp nghiên cứu quan hệ Singapore – Hoa Kỳ, nhưng đã đề cập hoặc khai thác một số 

khía cạnh, vấn đề luận án quan tâm, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, nhóm nghiên cứu ít nhiều đề cập trực tiếp đến quan hệ Singapore – 

Hoa Kỳ: 

Tác giả Trần Khánh trong cuốn sách “Thành công của Singapore trong phát 

triển kinh tế”, 1993, khi phân tích các nguyên nhân thành công của nền kinh tế 

Singapore, đã nhấn mạnh vai trò của Hoa Kỳ trong hợp tác kinh tế, giúp Singapore 

trở thành “trung tâm tài chính quốc tế”, phát triển “ngành lọc dầu và chế biến thực 

phẩm” và “rảnh tay xây dựng kinh tế” nhờ “sử dụng cái ô che chở” về mặt an ninh 

của Mỹ (trang 62). Khi đề cập đến những thách thức và triển vọng của nền kinh tế 

Singapore trong thập niên 90, tác giả cũng cho thấy sự phụ thuộc sâu sắc của kinh tế 

Singapore vào yếu tố nước ngoài, đặc biệt về thị trường cung cấp nguyên liệu và tiêu 

thụ sản phẩm của Hoa Kỳ và Nhật Bản (trang 74-75). Nghiên cứu dừng lại ở năm 

1993, cung cấp nền tảng cho tác giả luận án nghiên cứu cơ sở lịch sử của mối quan 

hệ này. Ngoài ra, tác giả Trần Khánh và Trịnh Hải Tuyến trong bài báo “Bàn về hành 

động địa chiến lược của Cộng hoà Singapore”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 

12/2020 đã phân tích những kế sách hành động của Singapore trong việc mở rộng 

không gian an ninh và phát triển, trong đó phần 2 tác giả nhấn mạnh chiến lược cân 

bằng giữa các nước lớn và Singapore coi trọng hàng đầu cặp quan hệ Mỹ - Trung. 

Cũng đăng trên tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á còn có các bài báo của Trịnh Hải 
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Tuyến với đề tài “Chiến lược cân bằng của Singapore trong quan hệ với Mỹ và Trung 

Quốc những năm 90 của thế kỷ XX” (số 4/2019) và “Quan hệ Singapore – Mỹ giai 

đoạn 2004 – 2017” (số 11/2019) đã tái hiện khái quát một số diễn biến chính của 

quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh – quốc phòng, kinh 

tế và phân tích chiến lược của Singapore cũng như vai trò của Hoa Kỳ trong chính 

sách đối ngoại của đảo quốc này. 

Tác giả Dương Văn Quảng (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Singapore) trong 

cuốn sách “Singapore đặc thù và giải pháp”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia (2007), 

đã phân tích nhiều mặt về đất nước Singapore từ những đặc thù về địa lý, diện tích, 

lịch sử, con người cho đến những giai đoạn phát triển, các thế hệ lãnh đạo, hệ thống 

chính trị, chiến lược phát triển kinh tế, chiến lược đối ngoại và nghiên cứu quan hệ 

với một số nước tiêu biểu. Đây là những tư liệu giúp người nghiên cứu hiểu rõ hơn 

về đất nước Singapore, về cơ sở để Singapore đề ra chiến lược đối ngoại trong quan 

hệ song phương với Hoa Kỳ. Đặc biệt, trong chương 6, từ trang 173 đến 192, tác giả 

đã có những phân tích bước đầu về quan hệ Singapore – Hoa Kỳ trong và sau Chiến 

tranh lạnh, bao gồm bối cảnh và nội dung mới của quan hệ Singapore – Hoa Kỳ (cuộc 

chiến chống khủng bố, quan hệ chiến lược, quan hệ kinh tế). Tuy nhiên, do phạm vi 

nghiên cứu của tác giả khá rộng nên phần phân tích về quan hệ Singapore – Hoa Kỳ 

khá khái lược, chưa có những kết luận đầy đủ về quan hệ hai nước. Mặc dầu vậy, 

công trình này đã giúp người nghiên cứu không chỉ về mặt tư liệu mà cả phương pháp 

nghiên cứu và quan điểm nhìn nhận, đánh giá vấn đề. 

Thứ hai, nhóm nghiên cứu các mối quan hệ song phương mà chủ thể là một 

trong hai nước Singapore/Hoa Kỳ với một nước thứ ba, tiêu biểu có: Luận án Tiến sĩ 

Lịch sử “Quan hệ Singapore – Trung Quốc từ năm 1990 đến 2010” (2016) của tác 

giả Tôn Nữ Hải Yến; Đề tài nghiên cứu độc lập cấp nhà nước “Quan hệ Việt Nam – 

Hoa Kỳ” (2007) của tác giả Nguyễn Mại và nhóm thực hiện đề tài của Văn phòng 

Chính phủ. Hai công trình trên là nguồn tư liệu đối sánh giúp luận án định hình góc 

nhìn tổng thể sâu sắc hơn về bối cảnh, chính sách, chiến lược mỗi nước, qua đó góp 

phần giải thích động cơ, bản chất, mục đích của Singapore, Hoa Kỳ trong mối quan 

hệ song phương giữa hai nước. 

Thứ ba, nhóm nghiên cứu khai thác một số vấn đề luận án quan tâm như 

nghiên cứu về Singapore nói chung, về chính sách đối ngoại, quan hệ Hoa Kỳ - 

ASEAN, tiêu biểu có: Ngô Thị Bích Lan (2018) với bài viết “Vai trò địa chính trị của 
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khu vực Đông Nam Á đối với Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI” đăng trên Tạp chí 

Khoa học trường Đại học Cần Thơ; Hồ Sỹ Quý (2015), “Singapore: Nghịch lý phát 

triển”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 7; Trần Khánh (2008), “Kinh nghiệm 

phát triển sức mạnh quốc gia của Cộng hoà Singapore”, Tạp chí Nghiên cứu Đông 

Nam Á; “Hồ Sơ Thị Trường Singapore” của Ban Quan hệ quốc tế Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI (2015); Trần Thị Hợi (2014), “Những kinh 

nghiệm của Singapore trong việc thực hiện chính sách và các biện pháp phòng chống 

tham nhũng", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế, số 2. Các công trình trên là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích giúp tác giả luận 

án trong việc đi sâu tìm hiểu và đánh giá tổng thể về quan hệ Singapore – Hoa Kỳ. 

Nhìn từ phạm vi Việt Nam, tác giả chưa tìm thấy công trình nào đi sâu nghiên 

cứu một cách hệ thống và toàn diện về đề tài quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ năm 

1990 đến năm 2012. Các nghiên cứu tuy có đề cập đến vấn đề, nhưng mới chỉ dừng 

lại ở một, hai lĩnh vực và thường trong một giai đoạn ngắn, chưa đi sâu phân tích, 

đánh giá. Mặc dù vậy, các công trình trên đã gợi mở một số vấn đề cần thiết, là nền 

tảng để tác giả luận án nghiên cứu các tài liệu tiếng Anh chuyên sâu, là nguồn tư liệu 

tham khảo quý giá đối với luận án. 

1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

Quan hệ Singapore – Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối 

ngoại mỗi nước cũng như trong quan hệ quốc tế, vì thế đề tài này thu hút sự quan tâm 

của nhiều nhà khoa học, học giả, và cả các nhà lãnh đạo, quan chức chính phủ 

Singapore. Tác giả đã khai thác được nhiều tài liệu ở các trường đại học ở Singapore 

và Mỹ, ngoài ra có một số công trình nghiên cứu tại các nước Malaysia, Australia, 

Canada, New Zealand. Phân loại tài liệu cũng bao gồm đa dạng các luận văn thạc sĩ, 

luận án tiến sĩ, sách chuyên khảo, bài viết trên các tạp chí. Nhiều vấn đề được gợi mở 

và nghiên cứu chuyên sâu của nhiều tác giả mang lại cách nhìn đa chiều, toàn diện 

cho tác giả luận án. 

Thứ nhất, các nghiên cứu có giá trị tham khảo về tình hình Singapore, Hoa 

Kỳ, và chính sách đối ngoại mỗi quốc gia: 

Carroll C.C. (2011) trong U.S.-ASEAN Relations under the Obama 

Administration, 2009-2011, Luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học nhân văn, Georgetown 

University, Washington D.C., Mỹ, đã nghiên cứu mối quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN 

dưới thời Tổng thống Obama từ năm 2009 đến 6 tháng đầu năm 2011. Chương 5 
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Luận văn nghiên cứu quan hệ Hoa Kỳ với từng nước trong ASEAN và phần 6 đánh 

giá tổng quan về chiến lược can dự sâu của Hoa Kỳ đối với khu vực ĐNA. Luận văn 

đã cung cấp nhiều cứ liệu quan trọng về mối quan hệ Hoa Kỳ với Singapore – quốc 

gia có vị trí quan trọng trong ASEAN. 

Tác giả John Wong với bài viết “Twelve Points on Singapore’s Foreign 

Policy” in trong cuốn sách The Rise of Singapore (2016) đã tổng hợp và phân tích 

12 đặc điểm của chính sách đối ngoại Singapore – những điểm được xem là thiết yếu 

cho sự sống còn của đảo quốc nhỏ bé, đó là tôn trọng luật quốc tế, ổn định an ninh 

chính trị trong nước, cân bằng quyền lực, có giá trị đối với thế giới, khác biệt, không 

ảo tưởng, chủ nghĩa hiện thực, đón đầu toàn cầu hoá, sự lãnh đạo nhìn xa trông rộng, 

kết nối khu vực ASEAN, có khả năng cạnh tranh, dễ tổn thương nhưng không bao 

giờ bị quên lãng. Mỗi điểm, John Wong phân tích với các ví dụ thực tế, đặc biệt có 

những vấn đề trong quan hệ Singapore – Hoa Kỳ được tác giả dẫn chứng trong bài. 

Garry Rodan (1993), Singapore Changes Guard: Social, Political and 

Economic Directions in the 1990s, St. Martin’s Press, New York, Hoa Kỳ nghiên cứu 

sự thay đổi của Singapore trong những năm 1990 trên các phương diện chính trị - hệ 

tư tưởng (phần 1) và kinh tế - xã hội (phần 2). Trong đó, các phân tích về quyền công 

dân, tự do báo chí và sự hội nhập của Singapore vào nền kinh tế quốc tế là nguồn tư 

liệu tham khảo hữu ích đối với tác giả luận án. 

Ho Khai Leong (2003), Shared Responsibilities, Unshared Power: The 

Politics of Policy-Making in Singapore, Eastern Universities Press, Singapore nghiên 

cứu chính trị và sự hoạch định chính sách của Singapore, trong đó, chương 3 đã phân 

tích tình hình đất nước dưới thời Thủ tướng Lý Quang Diệu và Thủ tướng Goh Chok 

Tong, đặc biệt là chính sách sử dụng tiếng Anh, vấn đề tranh cử, đảng cầm quyền, 

chính sách xây dựng thành phố xanh… qua đó giải thích những điểm tương đồng và 

mâu thuẫn của Singapore – Hoa Kỳ. 

Ngoài ra, cùng với hướng tiếp cận này, có thể kể tên một số công trình tiêu 

biểu sau: Amitav Acharya (2008), Singapore’s Foreign Policy: The Search for 

Regional Order, World Scientific Publishing, Singapore; Alan Chong (2016), Lee 

Kuan Yew and Singapore’s Foreign Policy: A Productive Iconoclasm, Reflections – 

The Legacy of Lee Kuan Yew; Brandon J. Weichert (2017), The High Ground: The 

Case for US Space Dominance, Foreign Policy Research Institute; David Shambaugh 

and Michael Yahuda (2008), International Relations of Asia, Rowman & Littlefield 
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Publisher, Maryland, USA; J. Boone Bartholomees, Jr. (2010), National Security Policy 

and Strategy Volume I&II, Strategic Studies Institute, The US Army War College, USA. 

Các nghiên cứu này, tuy không đi sâu phân tích quan hệ Singapore – Hoa Kỳ 

nhưng đã góp phần cung cấp cơ sở bối cảnh cũng như chính sách và chiến lược mỗi 

nước, qua đó giải thích động cơ mỗi bên trong mối quan hệ song phương này. 

Thứ hai, các nghiên cứu tổng thể về quan hệ Singapore - Hoa Kỳ: 

Tác giả Asad-ul Iqbal Latif, trong cuốn sách “Three Sides in Search of a 

Triangle: Singapore – America - India Relations” xuất bản năm 2009 tại Singapore, 

đã trình bày về các mối quan hệ song phương giữa hai trong ba nước Singapore, Hoa 

Kỳ, Ấn Độ kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh. Nghiên cứu tập trung phân tích ba 

vấn đề quan trọng trong quan hệ ba nước này là cuộc chiến chống khủng bố, sự nổi 

lên của Trung Quốc và vấn đề dân chủ. Ngoài ra, các mối quan hệ này bị tác động 

bởi các nhân tố kinh tế, xã hội, vấn đề an ninh năng lượng và các thể chế khu vực, 

chẳng hạn ASEAN, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu 

Á – Thái Bình Dương (APEC)… Trong công trình này, tác giả nghiên cứu khái quát 

quan hệ song phương Singapore – Hoa Kỳ trong chương 2 (tr.44-50), tác giả khẳng 

định: Singapore là đối tác an ninh thân cận nhất của Hoa Kỳ ở ĐNA (Singapore is 

America’s closest security partner in Southeast Asia). Cuối cùng, cuốn sách đề xuất 

một số xu hướng mà các mối quan hệ này có thể phát triển trong tương lai. 

David Adelman (Đại sứ của Hoa Kỳ tại Singapore) trong “The US-Singapore 

Strategic Partnership: Bilateral Relations Move Up a Weight Class” (2012) đăng 

trên tạp chí The Ambassadors Review, đã phân tích mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ 

trên nhiều phương diện, đặc biệt hai trụ cột chính là an ninh và thương mại được phát 

triển và nâng tầm theo chiều dài lịch sử. Năm 2012, một trụ cột thứ ba trong quan hệ 

hai nước được thiết lập là hình thức đối thoại chiến lược về an ninh và kinh tế thường 

niên (SPD), thể hiện tầm nhìn chung trong việc bảo vệ lợi ích của hai nước một cách 

dài hạn, quốc tế hoá quan hệ song phương, trách nhiệm và ảnh hưởng đối với các vấn 

đề khu vực. Tài liệu này khái quát các điểm chính trong quan hệ Singapore – Hoa Kỳ 

theo thời gian dưới góc nhìn của một cán bộ ngoại giao liên quan trực tiếp đến quan 

hệ song phương hai nước, đặc biệt phần trình bày về SPD 2012 bao hàm nhiều thông 

tin hữu ích, tác giả kế thừa kết quả này khi triển khai luận án. 

Cùng phân tích hai lĩnh vực kinh tế và quốc phòng, Emma Chanlett-Avery trong 

“Singapore: Background and U.S. Relations” (2013) trích từ Báo cáo của 
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Congressional Research Service (CRS) lên Quốc hội, đã có những phân tích và tổng 

hợp chi tiết về hợp tác thương mại, đầu tư, quốc phòng giữa Singapore – Hoa Kỳ. Ngoài 

ra, Emma Chanlett-Avery còn đề cập đến bối cảnh chính trị, thể chế nhà nước của 

Singapore, mối quan hệ Singapore – Trung Quốc, các vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, 

vì là một báo cáo lên Quốc hội nên nghiên cứu chỉ trình bày ngắn gọn các sự thật khách 

quan theo từng phần độc lập với nhau, các phân tích chuyên sâu, và quan điểm, đánh 

giá của tác giả về những tác động này, cũng như giải thích động cơ mỗi nước trong các 

quyết sách chưa được luận giải. 

Graham Allison, Robert D. Blackwill và Ali Wyne (2012), Lee Kwan Yew: 

The grand Master’s Insights on China, the United States, and the World, Belfer 

Center for Science and International Affairs và phiên bản tiếng Việt (Allison G., 

Blackwill R.D., Wyne A. (2013), Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thế 

giới, NXB Thế giới) đã tổng hợp các bài viết, bài phỏng vấn và phát biểu của Thủ 

tướng Singapore Lý Quang Diệu, cuốn sách được trình bày theo các chủ đề về Trung 

Quốc, Hoa Kỳ và các vấn đề thời sự của thế giới như chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, 

sự tăng trưởng kinh tế quốc gia, địa chính trị và toàn cầu hoá. Cuốn sách là công trình 

nghiên cứu chi tiết, có chọn lọc, bao hàm các phân tích, lập luận sâu sắc của ông Lý 

Quang Diệu. 

Cũng là lời tự thuật của ông Lý Quang Diệu có cuốn sách From Third World 

to First: The Singapore Story: 1965-2000 (bản dịch tiếng Việt của Đoàn Khắc Xuyên 

và Trần Hữu Quang với tự đề “Bí quyết hóa rồng”) đã phân tích sự cất cánh kinh tế 

của bốn con rồng Đông Á, trong đó có Singapore “một thị tứ mở cửa”. Đối với sự 

phát triển của Singapore, Hoa Kỳ có sự tác động rất lớn, xét ở cả hai khía cạnh tích 

cực và tiêu cực (từ thập niên 70-80 cho đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX). Nhiều 

diễn biến trong quan hệ Singapore – Hoa Kỳ được Lý Quang Diệu thuật lại trong 

phần 2, trang 437-474 (bản tiếng Việt).  

Alan Chong, trong cuốn sách “Goh Chok Tong: Singapore’s New Premier”, 

Pelanduk Publications, Malaysia, đã nghiên cứu quá trình chuyển giao quyền lực giữa 

Thủ tướng Lý Quang Diệu và Thủ tướng Goh Chok Tong trong những năm cuối 

1980, đầu 1990. Đứng trước “cái bóng khổng lồ” của Thủ tướng tiền nhiệm Lý Quang 

Diệu, ông Goh Chok Tong phải thể hiện tư duy, tầm nhìn và đường lối lãnh đạo của 

mình ở một giai đoạn mới nhiều biến động. Qua đó, tác giả luận án tiếp cận được 

cách nhìn nhận, quan điểm đánh giá tình hình khu vực và thế giới của ông Goh Chok 
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Tong cũng như đường lối đối ngoại của Singapore dưới sự lãnh đạo của ông. Chương 

7 của cuốn sách trình bày cụ thể về nền tảng, hành động và các phát biểu quan trọng 

của ông Goh Chok Tong. 

Cuốn sách “The Little Nation that can – Singapore’s Foreign Relations and 

Diplomacy”, Commentary: The National University of Singapore Society, Singapore 

của tác giả Gillian Koh đã tổng hợp nghiên cứu của nhiều tác giả về quan hệ đối ngoại 

của Singapore với các khu vực, quốc gia, tổ chức trên thế giới như châu Âu, Trung 

Đông, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Mỹ, Liên Hợp Quốc… 

đặc biệt trong đó, chương 3, từ trang 30-37 là bài viết của Daniel Chua về 

“Singapore’s Relations with the United States of America”. Bài viết đã khái quát 3 

nguyên tắc định hướng quan hệ Singapore với Hoa Kỳ, phân tích lợi ích kinh tế và 

chiến lược chung của 2 nước trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, tổng hợp mối 

quan hệ quốc phòng và kinh tế song phương. Ngoài ra, chương 21, “Singapore and 

the Preponderance of Power” của Khong Yuen Fong đã phân tích chủ trương của 

Singapore muốn cân bằng lực lượng Hoa Kỳ - Trung Quốc để duy trì trật tự khu vực 

ổn định, tuy nhiên Singapore vẫn dành ưu tiên cho quan hệ với Hoa Kỳ - quốc gia có 

nhiều quyền lực, sức mạnh và ưu thế vượt trội. 

Wei Sheng Damien Lim với Luận văn Thạc sĩ đề tài “Sources of Stability in 

U.S. – Singapore Relations 2001-2016” bảo vệ năm 2017 tại Naval Postgraduate 

School, Monterey, California đã nghiên cứu mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ dưới 

thời Tổng thống George W. Bush và Barrack Obama (2001-2016) trên hai lĩnh vực 

chính là an ninh quốc phòng và kinh tế. Tác giả chỉ ra rằng đó là một mối quan hệ 

“ổn định, nhất quán và tích cực, với sự hợp tác rộng khắp nhiều lĩnh vực”, tuy nhiên 

mối quan hệ ổn định này không phải là ngẫu nhiên, bởi giai đoạn này quan hệ của 

Hoa Kỳ với các nước ĐNA khác thường xuyên biến động và đặc biệt Singapore còn 

chưa phải là một đồng minh của Hoa Kỳ. Luận văn đã phân tích, so sánh những đặc 

trưng giữa hai thời kỳ của hai Tổng thống (chương II và III) và cho rằng mối quan hệ 

song phương tốt đẹp giữa hai nước là dựa trên những lợi ích chung về an ninh, kinh 

tế và tầm nhìn chung về thế giới, tôn trọng cao đối với trật tự quốc tế theo luật lệ 

(chương IV). Tuy giai đoạn 1990-2000 chưa được đề cập và các lĩnh vực quan hệ 

khác như chính trị ngoại giao chưa được đi sâu phân tích nhưng luận văn này là công 

trình nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống về an ninh quốc phòng và kinh tế của 

Singapore – Hoa Kỳ giai đoạn 2001 - 2016. Tác giả luận án đã kế thừa có chọn lọc 
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các kết quả nghiên cứu của Wei Sheng Damien Lim trong luận án của mình. 

Ben Dolven và Emma Chanlett-Avery (2019), “U.S. – Singapore Relations”, 

Congressional Research Service, ngày 20/5/2019 đã đánh giá tổng quan quan hệ 

Singapore – Hoa Kỳ trên đa dạng các phương diện: hợp tác an ninh, thực thi luật lệ, 

kinh tế, ngoài ra, bài viết còn đề cập đến chính trị Singapore và vai trò của Singapore 

tại khu vực ĐNA. Bài viết dừng lại ở việc hệ thống hoá các đặc điểm nổi trội nhất, 

chưa đi sâu phân tích và đánh giá tổng thể mối quan hệ song phương đặc biệt này. 

Cùng với hướng tiếp cận này, phải kể đến Kenneth J. Conboy với bài viết The U.S. – 

Singapore Relationship: A Model for Southeast Asia đăng trên Backgrounder: Asian 

Studies Center, Heritage Foundation, Washington D.C. 

Thứ ba, các nghiên cứu chuyên sâu quan hệ Singapore - Hoa Kỳ trên từng lĩnh 

vực cụ thể: 

- Nghiên cứu quan hệ chính trị - ngoại giao Singapore – Hoa Kỳ: 

Robyn Klingler Vidra trong “The Pragmatic ‘Little Red Dot’: Singapore’s US 

Hedge Against China” in trong “The New Geopolitics of Southeast Asia”, LSE 

IDEAS London (2012) chỉ ra rằng điểm mấu chốt trong chính sách đối ngoại của 

Singapore đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc là các mối quan tâm về an ninh, tự do kinh 

tế và Singapore áp dụng chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ ngoại giao với hai cường 

quốc này để tránh trở thành con tốt trong một cuộc đụng độ địa – chính trị (nếu xảy 

ra) giữa hai nước. Về mặt chính trị và đối ngoại, Singapore chủ trương trung lập, 

Singapore không trở thành vệ tinh của Trung Quốc và cũng không trở thành đồng 

minh của Hoa Kỳ, tuy nhiên Singapore vẫn tăng cường các liên kết kinh tế, an ninh 

và khai thác lợi ích trong quan hệ song phương với các quốc gia này. Đối với Hoa 

Kỳ, Singapore chú trọng tăng cường mối quan hệ đối tác chặt chẽ về kinh tế, quân sự 

và ngoại giao. Sự hiện hiện của Mỹ ở biển Đông đóng vai trò như hàng rào chống lại 

những tham vọng của Trung Quốc tại khu vực. 

Tác giả Wei Boon Chua đã có một số công trình nghiên cứu quan hệ Singapore 

– Hoa Kỳ, bao gồm Luận án Tiến sĩ, bài báo và sách. Luận án Tiến sĩ “Intimacy at a 

Distance: A History of United States – Singapore Foreign Relations from 1965 to 

1975” bảo vệ năm 2014 tại Australian National University, đã nghiên cứu toàn diện 

mối quan hệ Hoa Kỳ - Singapore trong giai đoạn 10 năm sau khi Singapore tuyên bố 

độc lập từ Malaysia. Luận án được trình bày theo từng luận điểm mỗi phần: Phần 1 

phân tích quan hệ song phương hai nước từ những mâu thuẫn và phong trào chống 
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Hoa Kỳ trên truyền thông của Thủ tướng Lý Quang Diệu trong giai đoạn đầu 

Singapore mới độc lập, chuyển biến dần sang mối quan hệ tin cậy nhau, nhờ tìm thấy 

các lợi ích chung và xoá bỏ những nghi ngờ; Phần 2 nghiên cứu mối quan hệ 

Singapore Hoa Kỳ trên các lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao kinh tế; Phần 3 phân 

tích những trở ngại và thuận lợi trong mối quan hệ Hoa Kỳ - Singapore. Có thể nói 

đây là một công trình mang tính hệ thống, đầy đủ, logic và khoa học về mối quan hệ 

song phương Hoa Kỳ - Singapore. Tuy nhiên, luận án chỉ tập trung nghiên cứu giai 

đoạn 1965-1975 nên giai đoạn sau Chiến tranh lạnh không được đề cập. Đồng thời, một 

phần nhỏ của luận án được phân tích chuyên sâu trong bài báo “Becoming a “Good 

Nixon Doctrine Country”: Political Relations between the United States and Singapore 

during the Nixon Presidency”, Australian Journal of Politics and History (2014). Đây là 

những tài liệu hữu ích cho tác giả luận án nghiên cứu cơ sở lịch sử của mối quan hệ 

Singapore – Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2012. 

Tommy Koh, Chang Li Lin (2005) với cuốn sách “The Little Red Dot: 

Reflections by Singapore’s Diplomats”, do World Scientific Publishing xuất bản năm 

2005 đã phân tích vai trò của Bộ Ngoại giao Singapore trong sự thành công của đảo 

quốc về mặt đối ngoại. “Không ai có thể hình dung vào năm 1965, thời điểm khai 

sinh đất nước, rằng 40 năm sau, đảo quốc nhỏ bé này có thể trở thành một thành viên 

ổn định, hoà bình, thịnh vượng và được tôn trọng bởi cộng đồng thế giới”. Cuốn sách 

là những câu chuyện của chính những nhà ngoại giao Singapore, từ Tổng thống 

(President), Bộ trưởng (Minister), Tổng trưởng (Permanent Secretary), các Đại sứ 

(Ambassador), các nhà ngoại giao thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai (Diplomat) về 

những thách thức đã vượt qua, những chiến dịch thành công, cả những thử nghiệm 

thất bại, những sáng kiến và những cuộc đàm phán quan trọng. Đây là tài liệu tham 

khảo đầy đủ và rất hữu ích khi nghiên cứu chính sách đối ngoại của Singapore và tác 

giả luận án đã có những cứ liệu quan trọng khi phân tích động cơ, mục đích của 

Singapore trong quan hệ song phương với Hoa Kỳ.  

Bài viết A Case for American Studies: The Michael Fay Affair, Singapore-US 

Relations, and American Studies in Singapore của Joel Hodson (2003) đăng 

trên American Studies International đã nghiên cứu sự khác biệt về hệ tư tưởng giữa 

Singapore và Hoa Kỳ, thể hiện qua trường hợp Michael Fay 1994 (công dân Mỹ bị 

chính phủ Singapore phạt vì hành vi vẽ bậy nơi công cộng vi phạm luật của Singapore 

mặc dù được đích thân Tổng thống Bill Clinton can thiệp) – đây được xem là một nốt 
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trầm trong quan hệ ngoại giao hai nước dẫn đến hàng loạt chỉ trích công khai lẫn nhau 

và các cuộc tranh luận về giá trị châu Á. Joel Hodson đã phân tích chi tiết sự khác 

biệt về quan niệm của các nhà lãnh đạo Singapore và Hoa Kỳ về cách quản lý của 

chính phủ, quyền tự do chính trị, nhân quyền… và những tác động đến quan hệ hai 

nước. Đây là tài liệu hữu ích cho tác giả luận án nghiên cứu quan hệ Singapore – Hoa 

Kỳ trên lĩnh vực chính trị ngoại giao và giáo dục. 

Ong Keng Yong (2015) trong bài viết “Pursuing Mutual Strategic Interests: 

Lee Kuan Yew’s Role in Singapore–US Relations”, S. Rajaratnam School of 

International Studies, NTU khẳng định rằng “Mối quan hệ song phương gần gũi giữa 

Singapore và Hoa Kỳ tập trung vào tình bạn giữa ông Lý Quang Diệu với các nhà 

lãnh đạo Hoa Kỳ”. Theo đó, ông Lý Quang Diệu là một nhà phân tích và diễn giải 

các sự kiện ở châu Á một cách chuẩn xác, đồng thời kiến thức uyên bác và tầm nhìn 

xa trông rộng của ông khiến lãnh đạo Hoa Kỳ và các nước nể phục. “Những phân tích 

của ông có chất lượng và sâu sắc đến mức những người đồng cấp coi việc gặp gỡ 

ông là một cách để giáo dục bản thân” (phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Henry 

Kissinger). Ảnh hưởng của ông Lý tạo nền tảng tiến tới những cuộc đàm phán, đối 

thoại, hợp tác bình đẳng, dựa trên những lợi ích chiến lược chung, điều mà thông 

thường khó có thể xảy ra giữa một đảo quốc nhỏ bé với siêu cường toàn cầu. 

Anthony L. Smith (2005), “Singapore and the United States 2004-2005: 

Steadfast Friends”, Asia – Pacific Center for Security Studies, Hawaii, Hoa Kỳ, 

nghiên cứu quan hệ Singapore – Hoa Kỳ giai đoạn 2004-2005. Tác giả khẳng định 

Singapore và Hoa Kỳ chưa từng là đồng minh chính thức của nhau nhưng mối quan 

hệ với Singapore là mối quan hệ gần gũi nhất về mặt chính trị, ngoại giao, thương 

mại và quân sự mà Hoa Kỳ có ở ĐNA. Mặc dù sự khác biệt trong quan điểm có tồn 

tại, đặc biệt là vấn đề nhân quyền và tự do chính trị - cách quản lý của chính phủ ở 

Singapore, nhưng không phải là mâu thuẫn lớn, có thể ngăn cản sự phát triển chung. 

Tác giả đã tổng hợp các đặc điểm nổi bật trong quan hệ hai nước. Về chính trị, 

Singapore nhất quán quan điểm sự hiện diện của Hoa Kỳ ở châu Á - Thái Bình Dương 

(CA – TBD) là thiết yếu đối với ổn định khu vực, hai nước cùng nhận định khủng bố 

là mối đe doạ an ninh chính nhưng khác quan điểm về cộng đồng Hồi giáo. Về an 

ninh, Singapore tham gia các sáng kiến an ninh của Mỹ và hơn 100 tàu quân sự Hoa 

Kỳ ghé Singapore mỗi năm. Về kinh tế thì Hiệp định Thương mại tự do Hoa Kỳ - 

Singapore là FTA đầu tiên Hoa Kỳ ký với một nước châu Á. Nhìn chung, nghiên cứu 
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mang tính đặt vấn đề, chưa phân tích và đánh giá sâu. Mặc dù vậy, nghiên cứu đã 

cung cấp khá nhiều tư liệu quý về quan hệ song phương Singapore – Hoa Kỳ. 

Lynn Kuok (2016), “The U.S. – Singapore Partnership: A Critical Element of 

U.S. Engagement and Stability in the Asia – Pacific”, Order from Chaos, Asian 

Alliances Working Paper Series phân tích mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ trong hai 

bối cảnh chính: vấn đề an ninh với các quốc gia láng giềng liền kề Malaysia, Indonesia 

và sự cân bằng quyền lực Mỹ - Trung trong sự ổn định chung của khu vực CA – TBD. 

Nghiên cứu khẳng định “Singapore luôn nhất quán ủng hộ sự hiện diện lâu dài của 

Hoa Kỳ tại khu vực vì hoà bình và thịnh vượng”, hai phương diện “hoà bình” và 

“thịnh vượng” được Lynn Kuok phân tích tương ứng bằng hai phần: các thoả thuận - 

hợp tác an ninh và các mối liên kết kinh tế. Ngoài ra, mối quan hệ Singapore – Hoa 

Kỳ còn mang tính chất xúc tác thúc đẩy các liên kết đa phương, biểu hiện rõ ở 

ASEAN. Cuối nghiên cứu, tác giả chỉ ra những hạn chế và đặc điểm chính của quan 

hệ hai nước trong mối tương quan với tình hình khu vực, thông qua góc nhìn và đánh 

giá vấn đề mới mẻ của tác giả Lynn Kuok. 

- Nghiên cứu quan hệ an ninh – quốc phòng Singapore – Hoa Kỳ: 

Barry Desker và Cheng Guan Ang (edited) (2015), “Perspectives on the 

Security of Singapore: The First 50 Years”, World Scientific Publishing. Cuốn sách 

tổng hợp các bài viết của nhiều tác giả khác nhau, trong đó Khong Yuen Foong với 

“Singapore and the Great Powers” (chapter 12) và Rohan Gunaratna với “The 

Changing Terrorist Threat Landscape in Singapore” (chapter 13) đã phân tích quan 

hệ an ninh Singapore – Hoa Kỳ. Khong Yuen Foong đối sánh quan hệ Hoa Kỳ - 

Singapore – Trung Quốc và lập luận rằng Singapore theo đuổi chính sách “không 

muốn chọn (not wanting to choose)” để cân bằng lực lượng giữa hai cường quốc, 

thực tế thì Singapore nghiêng về phía Hoa Kỳ hơn, vì có lợi cho Singapore về mặt an 

ninh quốc phòng. Ở một góc độ khác, Rohan Gunaratna phân tích mối đe doạ khủng 

bố đối với an ninh Singapore và cuộc chiến chống khủng bố giúp tăng cường mối 

quan hệ song phương Singapore – Hoa Kỳ trên nhiều phương diện. 

Maj Cai Dexian trong “Hedging for Maximum Flexibility: Singapore’s 

Pragmatic Approach to security Relations with the US and China” đăng trên Pointer 

ngày 23/7/2013 (Journal of the Singapore Armed Forces - Tạp chí chuyên đề của lực 

lượng vũ trang Singapore) trình bày tổng quan mối quan hệ chiến lược an ninh 

Singapore - Hoa Kỳ. Bài viết phân tích sự tranh giành ảnh hưởng của Trung Quốc và 
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Hoa Kỳ trong khu vực ĐNA và những đối sách của Singapore trong việc duy trì một 

mối quan hệ tốt đẹp với cả hai quốc gia này. 

William T. Tow (Phó giáo sư Quan hệ quốc tế, Giám đốc Trung tâm nghiên 

cứu Quan hệ quốc tế và Chính trị châu Á, Đại học Queensland) trong công trình 

Assessing U.S. Bilateral Security Alliances in the Asia Pacific’s “Southern Rim”: 

Why the San Francisco System Endures, đã dành một phần để phân tích quan hệ an 

ninh song phương Singapore – Hoa Kỳ (trang 12-14). Trong đó, tác giả đã trình bày 

lịch sử phát triển mối quan hệ an ninh giữa hai nước, quan điểm mỗi bên về một số 

vấn đề khu vực trong nhiều thời kỳ. 

See Seng Tan, trong “Singapore's View of the United States’ Engagement in 

the Asia-Pacific”, đăng trên Asian Affairs số tháng 3/2011 đã đưa ra những luận điểm 

quan trọng trong quan hệ Singapore – Hoa Kỳ, trong đó Hoa Kỳ được coi như một 

yếu tố quyết định trật tự an ninh khu vực CA - TBD và Singapore đã rất nỗ lực trong 

suốt thời kỳ sau Chiến tranh lạnh để củng cố mối quan hệ này. Lãnh đạo Singapore 

nhìn thấy hợp tác với Hoa Kỳ là một trong những con đường chủ yếu để hoàn thành 

ba mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Singapore là trở thành một thành phố toàn 

cầu, tạo ra khoảng không gian vượt ra ngoài những giới hạn của khu vực ĐNA và 

bảo đảm một sự cân bằng quyền lực ổn định ở khu vực CA - TBD. Nhân tố cơ bản 

gắn kết Singapore và Hoa Kỳ là sự song trùng lợi ích chiến lược giữa hai nước trên 

các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao và an ninh quốc phòng. 

Evelyn Goh (2005), “Singapore and the United States: Cooperation on 

Transnational Security Threats”, Paper prepared for 26th Annual Pacific Symposium 

(hội nghị chuyên đề), Honolulu, Hawaii. Nghiên cứu sự hợp tác Singapore – Hoa Kỳ 

trong đối phó với các mối đe doạ an ninh xuyên quốc gia. Phần đầu của bài tham luận 

thảo luận về các ưu tiên và quan tâm về mặt an ninh của Singapore kể từ sự kiện 11/9 

và phân tích sự song trùng với các ưu tiên an ninh của Mỹ, đó cũng là những yếu tố 

chính thúc đẩy quan hệ an ninh hai nước. Phần hai bàn luận các phương thức nâng 

cao hợp tác quốc phòng hai nước, bao gồm các vấn đề như an ninh biển và chống 

khủng bố khu vực. Phần ba mở rộng phân tích ra bối cảnh toàn khu vực ĐNA. Tác 

giả kết luận “Singapore là đối tác an ninh thân cận nhất của Hoa Kỳ tại khu vực 

Đông Nam Á”. Trong khuôn khổ một bài tham luận ở Hội thảo chuyên đề, nghiên cứu 

của Evelyn Goh đã đặt ra một số vấn đề khái quát trong quan hệ an ninh hai nước và 

chưa phân tích, đánh giá sâu. Mặc dù vậy, đây là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích 

giúp tác giả luận án đánh giá tổng thể quan hệ an ninh Singapore – Hoa Kỳ. 
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Cùng hướng tiếp cận này, còn có các bài viết như: Center for Security Studies 

ETH Zurich (2013), Singapore and the US: Security Partners, not Allies; Felix K. 

Chang (2003), In Defense of Singapore, Foreign Policy Research Institute, Elsevier 

Science; Sam Bateman, Catherine Zara Raymond and Joshua Ho (2006), Safety and 

Security in the Malacca and Singapore Straits: An Agenda for Action, Institute of 

Defence and Strategic Studies Policy Paper; Damien D. Cheong and Kumar 

Ramakrishna (2013), Singapore – US Cooperation on Counterterrorism and 

National Security, RSIS Commentarie, NTU; Tim Huxley (2006), Singapores 

strategic outlook and defence policy… 

- Nghiên cứu quan hệ kinh tế Singapore – Hoa Kỳ: 

Pang, Eul-Soo trong cuốn sách “The U.S.-Singapore Free Trade Agreement: 

an American Perspective on Power, Trade, and Security in the Asia Pacific” (2011) 

đã nghiên cứu về Hiệp định thương mại tự do Singapore – Hoa Kỳ (USSFTA), tác 

giả lấy một số học thuyết về kinh tế như IPE kinh tế chính trị quốc tế làm cơ sở để 

phân tích và so sánh. Trong cuốn sách này, tác giả không viết về quan hệ hai nước 

dưới góc nhìn kinh tế đơn thuần, tác giả lập luận rằng hiệp định thương mại tự do 

(FTA) không phải chỉ riêng về thương mại, mà xa hơn đó là một hệ thống phức tạp 

của quan hệ quốc tế mà an ninh và phát triển đóng một vai trò quan trọng. 

Andrew D. Lugg trong Luận văn thạc sĩ khoa học “Interests and Anxieties: 

U.S. Foreign Policy and Economic Integration Agreements” bảo vệ năm 2012 tại 

Oklahoma State University, Mỹ, đã nghiên cứu chuyên sâu về thoả thuận hội nhập 

kinh tế Economic Integration Agreements (EIAs), quan hệ kinh tế gắn liền các mục 

tiêu an ninh, địa chính trị giữa Hoa Kỳ và các nước. 

Seongho Sheen trong Luận án Tiến sĩ Luật quốc tế và ngoại giao với đề tài 

“Trade, Technology and Security: U.S. Bilateral Export-Control Negotiations with 

South Korea, Taiwan, Singapore and Australia” bảo vệ năm 2001 tại trường Luật và 

Ngoại giao Fletcher, Đại học TUFTS, Massachussetts, Mỹ đã nghiên cứu chiến lược 

kiểm soát xuất khẩu của Mỹ nhằm làm suy yếu Liên Xô và chống lại sự mở rộng chủ 

nghĩa cộng sản trong Chiến tranh lạnh, Mỹ đã tìm cách thiết lập các thoả thuận song 

phương cùng kiểm soát xuất khẩu với các đối tác chiến lược ở CA - TBD. Tác giả đi 

sâu nghiên cứu điển hình 4 quốc gia, lãnh thổ bao gồm Hàn Quốc, Đài Loan, 

Singapore và Australia trong kế hoạch này của Mỹ. Trong đó, quan hệ giữa Mỹ với 
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Singapore trong lĩnh vực thương mại, công nghệ và an ninh là một phần chính của 

Luận án.  

Luận án Tiến sĩ ngành Quốc tế học với đề tài “Interest Groups and the Politics 

of Trade after the Cold War: The Case of the U.S. - Jordan, Singapore and Chile 

Free Trade Agreements” của Antonio Garrastazu bảo vệ năm 2008 tại Đại học 

Miami, Florida, Mỹ đã nghiên cứu chính sách kinh tế quốc tế và ngoại giao thương 

mại của Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh, trong đó Hoa Kỳ không ngừng mở rộng đàm 

phán ký kết các FTA như là một phương pháp duy trì ảnh hưởng chiến lược. Đề tài 

này nghiên cứu chuyên sâu về mặt kinh tế, trong đó Antonio Garrastazu đã dành một 

phần luận án nghiên cứu quá trình đàm phán ký kết FTA Hoa Kỳ - Singapore giúp 

tác giả có nhiều cứ liệu quan trọng trong nghiên cứu quan hệ Singapore – Hoa Kỳ 

trên lĩnh vực kinh tế. 

Tommy Koh (Giáo sư, Giám đốc Viện nghiên cứu chính sách của Singapore, 

Đại sứ đặc biệt của Singapore tại Hoa Kỳ, trưởng đoàn đàm phán USSFTA), trong 

bài viết “USSFTA: The Year in Review” đăng trên Business Times, số ngày 29/1/2005 

(trang 14) phân tích những thành công mà USSFTA đã đạt được trong một năm đầu 

tiên sau khi Hiệp định được ký. Trong đó, nhấn mạnh lợi ích về mặt thuế quan, tăng 

cường thương mại song phương, tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 

những lợi ích của các công ty Hoa Kỳ ở Singapore và ngược lại, lợi ích của cơ chế quyền 

sở hữu trí tuệ, thủ tục hải quan và lợi ích cho người dân Singapore. Đi kèm theo từng 

luận điểm, tác giả đưa ra những dẫn chứng và các con số cụ thể để chứng minh quan 

điểm của mình. 

Tommy Koh and Chang Li Lin (2004) với cuốn sách “The United States‐

Singapore Free Trade Agreement: Highlights and Insights”, Institute of Policy 

Studies Singapore and World Scientific Publishing là bức tranh toàn diện về 

USSFTA. Phần 1 cuốn sách phân tích những quan điểm về quá trình đàm phán, kết 

quả, những bài học, bối cảnh chính trị xã hội của USSFTA. Phần 2 phân tích chi tiết 

một số chương của FTA như về quản lý thuế quan, thương mại điện tử viễn thông, 

quản lý vốn và dịch vụ tài chính, chính sách cạnh tranh, quyền sở hữu trí tuệ, môi 

trường… Phần 3 và 4 phân tích quá trình đàm phán, thực hiện USSFTA và những tác 

động của USSFTA lên các điều luật, quy định hiện hành, các công ty tư nhân và công 

ty quốc doanh của Singapore. Một điểm đặc biệt là tác giả Tommy Koh là trưởng 

đoàn đàm phán USSFTA của Singapore - người có công đầu trong quá trình hiện thực 
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hoá hiệp định, vì thế nội dung cuốn sách được xây dựng rất chi tiết và phân tích sâu 

sắc từ góc nhìn của chính người trong cuộc. Các kết quả đúc kết của cuốn sách được 

tác giả luận án kế thừa. 

Laurence A. Green và James K. Sebenius (2014), “Tommy Koh and the U.S. – 

Singapore Free Trade Agreement: A Multi-Front “Negotiation Campaign”, Working 

Paper, Havard Business School phân tích quá trình đàm phán FTA Singapore – Hoa 

Kỳ, từ lúc hình thành ý tưởng năm 2000 đến lễ ký kết 2003, Đại sứ Singapore tại Hoa 

Kỳ Tommy Koh nhận xét: “Việc đàm phán với Hoa Kỳ là một quá trình hoàn toàn 

khác với các đàm phán khác trên thế giới”. Nếu như FTA với các nước khác, đoàn 

của ông sẽ làm việc với văn phòng Tổng thống hoặc Thủ tướng thì FTA với Hoa Kỳ 

được giao cho Văn phòng Đại diện Thương mại (Office of the Trade Representative 

– USTR), sau đó phải được Nghị viện thông qua, ngoài ra còn có sự tham gia tác 

động của nhiều cơ quan và tổ chức khác nhau (nhóm lợi ích, doanh nghiệp, hội đoàn 

về quyền công dân, môi trường, nhân quyền…), mang tính chất đa phương trong các 

quyết sách, ông gọi đó là một “chiến dịch đàm phán đa mặt trận” (“multi-front 

negotiation campaign”), thể hiện sự phức tạp và khó khăn từ phía Singapore khi đàm 

phán FTA với một siêu cường kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những lợi ích chung về 

kinh tế đã đưa đến sự thành công của FTA đầu tiên Hoa Kỳ ký với một nước châu Á. 

Đây là một tư liệu tham khảo quý giá về diễn biến quá trình đàm phán FTA, giúp tác 

giả hiểu rõ được bản chất FTA và động cơ từ hai phía khi ký kết hiệp định lịch sử 

này. Tuy nhiên, nghiên cứu đứng trên quan điểm về kinh tế học nên chưa được phân 

tích chuyên sâu dưới góc độ lịch sử. 

Eul Soo Pang (2007), trong bài viết Embedding Security into Free Trade: The 

Case of the United States-Singapore Free Trade Agreement, Contemporary Southeast 

Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, ISEAS – Yusof Ishak Institute, 

Pang lập luận rằng Hoa Kỳ gắn các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu an ninh và 

USSFTA là một phần thưởng Hoa Kỳ dành cho Singapore vì những ủng hộ của 

Singapore đối với Hoa Kỳ tại khu vực. 

Ramkishen S. Rajan (University of Adelaide), Rahul Sen và Reza Siregar 

(NUS) trong nghiên cứu Singapore and the New Regionalism: Bilateral Economic 

Relations with Japan and the US” (2001) đã khẳng định Khu vực mậu dịch tự do 

(Free Trade Areas - FTAs) trở thành một phần không thể thiếu trong chính sách 

thương mại của Singapore đối với Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ngoài ra, công trình còn 
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phân tích một số lý do đằng sau “chủ nghĩa khu vực mới” của Singapore và nhiều 

khía cạnh khác nhau của quan hệ thương mại Singapore với hai siêu cường kinh tế 

này. Chương 3 nghiên cứu về xuất khẩu hàng hoá của Singapore sang Hoa Kỳ, Nhật 

Bản và đánh giá tác động của việc xuất khẩu này lên nhu cầu tổng thể của Singapore. 

Chương 4 thảo luận về mối liên kết đầu tư và thương mại dịch vụ song phương giữa 

Singapore với Mỹ và Nhật. Góp phần lý giải thêm về vấn đề này phải kể đến công 

trình của Ingrid J. Schenk (1995), The State and Economic Growth in a Changing 

Global Political Economy: A Case Study of Singapore, Luận văn Thạc sĩ, University 

of Guelph, Canada. 

Ngoài ra, còn phải kể đến các bài viết liên quan: Ramkishen S. Rajan and 

Shandre M. Thangavelu (2009), Singapore: Trade, Investment and Economic 

Performance, World Scientific Publishing, Singapore; Ong Ye Kung, An Intuitive 

Guide to the Services Chapter of the United Stated-Singapore Free Trade Agreement; 

Barry Desker, Margaret Liang, C.L. Lim and See Chak Mun với Singapore Economic 

Diplomacy: An Introduction, Economic Diplomacy. 

Cuốn sách “Heart Work”, Singapore Economic Development Board and EDB 

Society, Singapore của tác giả Chan Chin Bock (2002) đã phân tích vai trò của Uỷ 

ban Phát triển kinh tế Singapore (Singapore Economic Development Board – EDB), 

trong việc xây dựng một nền kinh tế Singapore hiện đại, cạnh tranh và công nghệ kỹ 

thuật cao, đặc biệt là những nỗ lực của cơ quan này trong việc kiến tạo các chương 

trình thu hút đầu tư toàn cầu và tạo lập một môi trường kinh doanh sáng tạo, hiệu quả 

cho các doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy phát triển ngoại thương cho Singapore. Quan 

hệ kinh tế song phương Singapore – Hoa Kỳ tuy chưa được nghiên cứu chuyên sâu 

nhưng được đề cập trong một số vấn đề thông qua câu chuyện của EDB trong quá 

trình hình thành và phát triển. 

Liew Li Lin (2005), “(Re)Organizing Production Geographies: Shifting 

Production Networks in the US-Singapore Free Trade Agreement”, Luận văn Thạc 

sĩ, NUS, nghiên cứu những tác động của USSFTA đối với mạng lưới sản xuất, theo 

đó USSFTA là một hình thức thay đổi không gian địa lý và kinh tế (mở rộng quy 

mô), dẫn đến kết quả là các doanh nghiệp tái định hướng chiến lược, tái cấu trúc, 

đồng thời mở ra những cơ hội mới nâng cao năng lực. Trong chương 1 của Luận văn, 

tác giả đã khái quát quan hệ kinh tế song phương Singapore – Hoa Kỳ trên 2 lĩnh vực 

thương mại và đầu tư, đồng thời chương 4 đã có những phân tích sơ bộ USSFTA về 
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mở rộng không gian kinh tế, thương mại hàng hoá, luật về nguồn gốc xuất xứ và các 

sáng kiến hội nhập. Nhìn chung, luận văn đã khai thác một số vấn đề trong quan hệ 

kinh tế Singapore – Hoa Kỳ. Tuy nhiên Luận văn được phân tích dưới góc nhìn địa 

lý và kinh tế, còn về mặt lịch sử, nhiều vấn đề chưa được đề cập nghiên cứu. Cùng 

hướng tiếp cận này có: Dick K. Nanto (2003), Singapore – U.S. Free Trade 

Agreement, CRS Report for Congress, Congressional Research Service. 

1.3. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu và những vấn đề luận án cần 

tập trung giải quyết 

Nhìn chung, qua việc tìm hiểu và tiếp cận tài liệu liên quan đến đề tài trên 

nhiều khía cạnh khác nhau, tác giả luận án thấy rằng:  

Trước hết, đã có các nghiên cứu về quan hệ Singapore – Hoa Kỳ trong một 

thời kỳ nhất định hoặc ở một lĩnh vực cụ thể, gần như chưa có một công trình hệ 

thống, toàn diện về quan hệ hai nước trong những năm 1990 – 2012: 

- Các nghiên cứu trong nước: Đối với Singapore thì nghiên cứu thiên về quá 

trình phát triển kinh tế, những đặc thù của một quốc gia non trẻ và hạn chế nhiều mặt 

nhưng có chiến lược độc đáo để cất cánh thần kỳ vươn lên trở thành nền kinh tế hàng 

đầu khu vực; đối với Hoa Kỳ thì chủ yếu nghiên cứu chính sách đối ngoại với các 

khu vực trọng yếu nhằm thực thi chiến lược toàn cầu. Các nghiên cứu phần lớn mang 

tính chất khái quát, chưa đi sâu và hệ thống hoá. 

- Các nghiên cứu ở nước ngoài: Đã khai thác các lĩnh vực chính trị, an ninh, 

kinh tế trong quan hệ Singapore – Hoa Kỳ, trong đó có một số phân tích chuyên sâu 

ở từng lĩnh vực. Nguồn tư liệu phong phú này là cơ sở quan trọng cho tác giả thực 

hiện luận án. 

Hai là, đa phần các công trình, bài viết nghiên cứu về quan hệ Singapore - 

Hoa Kỳ ở góc độ quan hệ quốc tế, chính trị học, kinh tế học… gần như chưa có một 

công trình sử học chuyên sâu về vấn đề này. Trong quá trình tiếp cận tài liệu, tác giả 

luận án đã khai thác được một số nghiên cứu về quan hệ Singapore – Hoa Kỳ trong 

chuyên ngành Chính trị học, Kinh tế học, Quốc tế học, Nghiên cứu chính sách và 

nhiều nhất là Quan hệ quốc tế. Các công trình nói trên đã đi sâu phân tích nhiều vấn 

đề dưới góc độ quan hệ quốc tế, chính trị, kinh tế… với những phương pháp chuyên 

ngành và cách tiếp cận, đánh giá riêng. Ở góc độ lịch sử thế giới, trong khả năng tiếp 

cận của mình, tác giả nhận thấy vẫn chưa có một công trình nào về vấn đề này. 
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Ba là, dưới góc độ Sử học, còn khá nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, luận 

giải sâu hơn do tồn tại những quan điểm khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Có 

thể nhận thấy mỗi tác giả có một cách tiếp cận riêng khi nghiên cứu: Các công trình 

chuyên khảo thì thường tiếp cận vấn đề theo hướng tổng quát, các bài nghiên cứu thì 

chọn cách tiếp cận cụ thể, riêng từng lĩnh vực với một thời gian ngắn hoặc mang tính 

thời điểm, thời sự. Các công trình chuyên khảo có tính toàn diện, hệ thống, có cách 

nhìn tổng quan. Các bài nghiên cứu đi sâu về một lĩnh vực cụ thể, mang tính cập nhật. 

Hơn nữa, mỗi nghiên cứu gắn liền với cách nhìn nhận, đánh giá của bản thân tác giả 

nên tồn tại những quan điểm khác nhau, thậm chí trái ngược nhau giữa các công trình 

nghiên cứu. Do vậy nên quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2012 vẫn 

còn nhiều vấn đề, khía cạnh, quan điểm cần được phân tích làm sáng tỏ. 

Ngoài ra, một điểm đặc biệt khi tổng hợp các tài liệu nghiên cứu về quan hệ 

Singapore – Hoa Kỳ đó là nhiều bài báo khoa học, sách, công trình nghiên cứu do 

chính nguyên thủ quốc gia, các quan chức trong bộ máy lãnh đạo chính quyền 

Singapore là tác giả, trong đó phải kể đến Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu với đầu sách 

nổi tiếng Bí quyết hoá rồng – Lịch sử Singapore 1965-2000, Hồi ký Lý Quang Diệu, 

hay Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới (do G. Allison và các 

đồng tác giả biên soạn nhưng nội dung sách là lời tự thuật của chính ông Lý Quang 

Diệu), Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, Đại sứ Singapore tại 

Hoa Kỳ Tommy Koh (đồng thời ông cũng là trưởng đoàn đàm phán USSFTA, Giám 

đốc Viện nghiên cứu chính sách của Singapore)… Đặc biệt, cuốn sách The Little Red 

Dot: Reflections by Singapore’s Diplomats của Tommy Koh và Chang Li Lin là tổng 

hợp các bài viết của chính các nhà lãnh đạo các cấp của Singapore từ Tổng thống, Bộ 

trưởng, Tổng trưởng, các Đại sứ, các nhà ngoại giao thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai 

– như phân tích ở trên. Việc xuất hiện rất nhiều các công trình khoa học mang tên các 

nhà lãnh đạo Singapore khiến tác giả luận án nhớ đến quan điểm “không ngừng học 

hỏi” và “tiên phong trong nghiên cứu tiếp thu các ý tưởng mới tiến bộ” của ông Lý 

Quang Diệu, như lời ông mô tả về khoảng thời gian ông học tại Đại học Harvard, như 

sau: “Ở Harvard, tôi là đối tượng của sự tò mò (đối với sinh viên, học giả, cán bộ ở 

trường), một nhà hoạt động chính trị châu Á dành thời gian để “sạc lại bình điện”, 

tìm kiếm kiến thức trong học thuật khi đã bước vào tuổi 45, sau 10 năm ở nhiệm sở” 

(năm 1968 ông giao lại việc và rời Singapore sang Mỹ theo học 1 khoá học 3 tháng) 

[12, tr.448]. Điều đó, thể hiện sự cầu tiến và kiến thức uyên bác của nhiều lãnh đạo 
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Singapore khi đóng cùng lúc vai trò của một nhà chính trị và của một học giả. Đồng 

thời, thể hiện vai trò quan trọng của nghiên cứu khoa học trong việc hoạch định chiến 

lược và chính sách vĩ mô của đất nước, thông qua việc nghiên cứu hiện tại để tiên 

đoán tương lai tình hình quan hệ quốc tế.  

Nhìn chung cho đến nay, đã có một số nghiên cứu đề cập các lĩnh vực khác 

nhau trong mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2012. Tuy nhiên, 

tác giả luận án nhận thấy chưa có công trình nghiên cứu lịch sử chuyên biệt, mang 

tính toàn diện và có hệ thống về đề tài này. Với việc chọn vấn đề “Quan hệ Singapore 

– Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2012” làm đề tài luận án Tiến sĩ Sử học, tác giả hy 

vọng sẽ khỏa lấp được những khía cạnh chưa được nghiên cứu của những công trình 

trước đây, cụ thể: Thứ nhất, luận án sẽ phục dựng mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ 

xuyên suốt khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2012 (chưa có nghiên cứu xuyên 

suốt mối quan hệ trong 22 năm này); Thứ hai, luận án hệ thống hoá quan hệ song 

phương trên đầy đủ 3 lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh – quốc phòng 

và đề cập một số lĩnh vực khác như giáo dục, khoa học – công nghệ ở phần phụ lục 

(tổng hợp xâu chuỗi các nghiên cứu về từng phần riêng biệt kinh tế/quân sự/chính 

trị… thành một công trình đa diện); Thứ ba, luận án dựa trên phương pháp sử học để 

khai thác các tài liệu chuyên ngành khác (như quan hệ quốc tế, kinh tế học, chính 

trị…) để xây dựng một công trình mang tính sử học về mối quan hệ Singapore – Hoa 

Kỳ trong giai đoạn 1990 - 2012; Thứ tư, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các quan điểm 

nghiên cứu khác nhau của các học giả khác, luận án sẽ đi sâu phân tích, lý giải các sự 

kiện, động cơ, chính sách và rút ra những luận điểm riêng dựa trên phương pháp logic, 

làm nổi bật tính khác biệt và những đóng góp mới về mặt khoa học của luận án.  

Từ việc tiếp thu có chọn lọc những thành quả nghiên cứu của người đi trước 

cũng như hệ thống hóa các tài liệu thu thập được, tác giả luận án sẽ tái hiện một cách 

trung thực và sinh động quan hệ Singapore – Hoa Kỳ nhằm hoàn thành tốt mục tiêu 

và nhiệm vụ nghiên cứu của mình. 
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CHƯƠNG 2 

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN  

QUAN HỆ SINGAPORE – HOA KỲ TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2012 

 

2.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực 

2.1.1. Bối cảnh quốc tế 

Thứ nhất, sự hình thành một thế giới đa trung tâm. Liên Xô tan rã kéo theo sự 

sụp đổ của trật tự hai cực Yalta khiến thế giới bước vào trạng thái “nhất siêu đa 

cường” với vai trò và sức mạnh vượt trội của Mỹ. Mỹ có tham vọng thiết lập trật tự 

thế giới đơn cực do Mỹ chi phối. Tuy nhiên, trật tự mới hình thành không hoàn toàn 

là thế một cực do vị thế của Tây Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, đặc biệt là Trung Quốc ngày 

càng gia tăng và cạnh tranh mạnh mẽ với Mỹ. Để thực hiện chiến lược của mình, Hoa 

Kỳ tăng cường tập hợp lực lượng dưới những ngọn cờ khác nhau qua các thời kỳ như 

“dân chủ, nhân quyền”, “cuộc chiến chống khủng bố”, tăng cường mở rộng hệ thống 

đồng minh, đối tác và duy trì sự hiện diện của mình ở hầu khắp các khu vực trên thế 

giới. Trong bối cảnh đó, Singapore nằm trong nhu cầu tập hợp lực lượng của Hoa Kỳ 

để thực hiện chiến lược toàn cầu. Có thể nói, diễn biến chính trị mới của quan hệ quốc 

tế tác động có lợi cho quan hệ Singapore – Hoa Kỳ. 

Đồng thời, bối cảnh chính trị thế giới hậu Chiến tranh lạnh chứng kiến chủ 

trương đối thoại hoà bình, hợp tác, cạnh tranh - kiềm chế lẫn nhau giữa các nước, 

nhưng tránh đối đầu, xung đột và chiến tranh. Tổng thống Bush trong bài phát biểu 

trước Quốc hội ngày 11/9/1990 nói rằng một trật tự thế giới mới đang hình thành, 

một thế giới mà sự tuân thủ luật pháp thay thế cho quy luật kẻ mạnh uy hiếp kẻ yếu, 

thế giới mà các quốc gia chia sẻ trách nhiệm về sự tự do và công lý. Đó là tầm nhìn 

mà ông chia sẻ với Tổng thống Gorbachev ở cuộc gặp Helsinki và là một kỷ nguyên 

trong đó các quốc gia của thế giới, Đông và Tây, Nam và Bắc, có thể phát triển và 

chung sống trong hoà bình [125, tr.91].  

Thứ hai, xu thế ưu tiên phát triển kinh tế và xu thế toàn cầu hoá tác động mạnh 

mẽ đến đời sống quốc tế. Khi đối đầu quân sự Đông - Tây và ý thức hệ không còn, 

các quốc gia có điều kiện tập trung phát triển kinh tế, hiện đại hoá đất nước và kinh 

tế nổi lên thành nhân tố quan trọng trong quan hệ quốc tế. Cùng với đó, quá trình toàn 

cầu hoá gia tăng mạnh mẽ với sự phát triển của các tổ chức như ASEAN, APEC, Tổ 
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chức Thương mại thế giới (WTO), các FTA giúp thị trường rộng mở, lưu thông tiền 

tệ, FDI gia tăng, các công ty xuyên quốc gia (TNC), đa quốc gia (MNC) mở rộng trên 

phạm vi thế giới, quá trình chuyển giao khoa học, công nghệ được thúc đẩy làm gia 

tăng sự phụ thuộc lẫn nhau của các nước [18, tr.55]. Quá trình toàn cầu hoá tạo điều 

kiện cho hai nước tăng cường hợp tác, thâm nhập thị trường lẫn nhau, phát huy lợi 

thế mỗi nước.  

Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế là thời cơ để Singapore phát huy lợi thế của 

mình. Bởi xét về mặt an ninh hay chính trị, Singapore là quốc gia nhỏ bé, nhân lực ít 

nên rất khó để cạnh tranh với các nước khác. Tuy nhiên, về mặt kinh tế, Singapore từ 

lâu đã chủ trương hướng kinh tế phát triển ra thị trường bên ngoài, xem tiến trình khu 

vực hóa, toàn cầu hóa là “chiếc cánh thứ hai” của nền kinh tế Singapore [114, tr.40]. 

Ưu tiên phát triển của Singapore là mở cửa thu hút vốn FDI và phát triển kinh tế dựa 

trên xuất khẩu, nền kinh tế và khoa học công nghệ có trình độ cao. Nhờ thế, Singapore 

đón đầu được các cơ hội phát triển kinh tế và trở thành trung tâm tài chính thương mại 

– một thành phố toàn cầu (global city) – một đối tác tiềm năng của các nền kinh tế lớn. 

Hoa Kỳ, bên cạnh việc phát huy vai trò trong các tổ chức kinh tế có quy mô 

toàn cầu thì các TNC, MNC Hoa Kỳ ngày càng chiếm vai trò to lớn trong nền kinh 

tế thế giới và không ngừng mở rộng chi nhánh ra nhiều khu vực. Cùng với đó, ngoài 

xu thế tập hợp các quốc gia gần gũi về địa lý thành những khu vực mậu dịch tự do thì 

thế kỷ XXI chứng kiến sự ra đời của các liên kết nhỏ hơn nhưng hiệu quả, đó là các 

hiệp định thương mại tự do song phương FTA. Singapore là nước đề xuất và tiên 

phong về tự do hoá thương mại, Singapore có 99% sản phẩm miễn thuế, chỉ bia và 

một số đồ uống có cồn mới phải chịu thuế nhập khẩu [104, tr.3]. Bối cảnh này giúp 

Singapore và Hoa Kỳ tìm thấy tiếng nói chung trong thúc đẩy tự do hoá thương mại 

khu vực và toàn cầu. 

Nền kinh tế thế giới chuyển dần sang phát triển theo chiều sâu cùng với cuộc 

cách mạng khoa học và công nghệ tạo điều kiện hình thành nền kinh tế tri thức. Lúc 

này, lợi thế so sánh ngày càng dựa trên kiến thức và sự sáng tạo hơn là các yếu tố 

đầu vào truyền thống [109, tr.7]. Hoa Kỳ và Singapore là hai nước có nền kinh tế 

dựa trên tri thức có giá trị gia tăng cao, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), 

vì thế có thể nói về mặt kinh tế, quan hệ hai nước có điều kiện phát triển sâu rộng 

và toàn diện trong bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập sâu sau Chiến tranh lạnh. 
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Thứ ba, lắng dịu chạy đua quân sự và bước ngoặt cuộc chiến chống khủng bố sau 

tấn thảm kịch của nước Mỹ - 11/9/2001. Sau Chiến tranh lạnh, Mỹ và Nga đã hợp tác 

giải quyết các vấn đề cắt giảm vũ khí với thoả thuận START ký vào tháng 1/1993 và 

cam kết về việc chấm dứt phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1994 [18, tr.49]. Thế giới 

chứng kiến một thời kỳ “lắng dịu” trong việc chạy đua vũ trang giữa các quốc gia. 

Hoa Kỳ cắt giảm lực lượng và rút quân khỏi nhiều căn cứ quân sự khu vực. Sự đối 

đầu về hệ tư tưởng kết thúc, song những mâu thuẫn sắc tộc, dân tộc, tôn giáo lại bùng 

lên làm xuất hiện chủ nghĩa ly khai và nghiêm trọng hơn là chủ nghĩa khủng bố và 

Hồi giáo cực đoan [18, tr.55]. Sau sự kiện 11/9, cuộc chiến chống khủng bố do Hoa 

Kỳ phát động trên phạm vi toàn cầu được nhiều quốc gia ủng hộ mạnh mẽ. Trong 

tình hình đó, Singapore có sự thận trọng đối với các thành phần Hồi giáo cực đoan ở 

các quốc gia láng giềng xung quanh (Indonesia, Malaysia, Philippines), và vì an ninh 

là vấn đề tối quan trọng đối với Singapore nên Singapore ủng hộ triệt để Hoa Kỳ 

trong cuộc chiến này. Dưới góc độ này, cuộc chiến chống khủng bố có tác động tích 

cực thúc đẩy quan hệ Singapore – Hoa Kỳ hợp tác sâu rộng hơn. 

2.1.2. Bối cảnh khu vực 

Về bối cảnh khu vực châu Á – Thái Bình Dương: 

“Kể từ khi ra đời, Hoa Kỳ đã là một quốc gia Thái Bình Dương” – tuyên bố 

của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert tại Đối thoại Shangri-La tháng 7/2007 thể hiện 

sự gắn bó mật thiết của Hoa Kỳ với khu vực này [26, tr.186]. Trong "Chiến lược quốc 

gia cho thế kỷ XXI", Mỹ xác định CA - TBD1 là một nhân tố quan trọng đối với lợi 

ích quốc gia, Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu từ châu Âu sang khu vực CA 

- TBD [21]. Nhờ đó, các mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực được Mỹ chú 

trọng hơn. Quan hệ Singapore – Hoa Kỳ cũng nằm trong xu thế phát triển đó.  

- CA – TBD là một khu vực nhạy cảm về chính trị bởi sự đan xen và mâu 

thuẫn lợi ích chiến lược của nhiều nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. 

Trong đó, Trung Quốc phát triển nhanh chóng và có tham vọng mở rộng ảnh hưởng 

cả sức mạnh cứng và sức mạnh mềm ra toàn thế giới. Mỹ xem Trung Quốc là đối thủ 

chiến lược trước hết của mình. Trước tham vọng của Trung Quốc, Singapore chủ 

                                           
1 CA – TBD có hai thành tố hợp lại là châu Á và Thái Bình Dương. Nhìn từ góc độ địa lý, hiện nay có nhiều 

cách hiểu về CA - TBD. Tác giả luận án nghiêng về quan điểm cho rằng CA - TBD là lòng chảo Thái Bình 

Dương (Pacific Rim) bao gồm tất cả các quốc gia, lãnh thổ nằm bao quanh Thái Bình Dương và trong lòng 

chảo đó. 



29 

 

trương kêu gọi Mỹ ở lại khu vực nhằm cân bằng lực lượng giữa hai cường quốc, tạo 

thế ổn định khu vực. Cạnh tranh Trung – Mỹ, ở một mức độ nhất định, có tác động 

tích cực thúc đẩy mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ. Ngược lại, với lợi ích to lớn trong 

quan hệ kinh tế với Trung Quốc, Singapore cũng không thể ngả chiều hoàn toàn theo 

Mỹ. Trong một số vấn đề, Singapore vẫn thể hiện chính sách linh hoạt, bối cảnh này 

có tác động như lực đẩy tách rời mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ. 

Ở một góc nhìn khác, trong giai đoạn đầu sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, CA 

– TBD là khu vực nóng của phong trào “dân chủ, nhân quyền” do Mỹ khởi xướng. Sự 

khác biệt về văn hoá, định chế xã hội dẫn đến những quan niệm khác nhau trong phản 

ứng của các nước. Cùng với một số nước châu Á khác, Singapore đã chống đối Mỹ 

trong phong trào này, gây những tác động tiêu cực lên quan hệ hai nước. 

- CA – TBD là khu vực kinh tế mạnh và phát triển năng động. Dân số ở đây 

chiếm khoảng 1/2 dân số thế giới [21]. Khu vực này tập trung khoảng 65% GDP của 

thế giới, 50% tổng giá trị nguồn FDI [28, tr.26]. Sự tăng trưởng liên tục với nhịp độ 

cao khiến CA – TBD được các MNC quan tâm mở rộng kinh doanh nên dòng vốn 

đầu tư đổ vào đây không ngừng tăng, trong đó có các MNC Hoa Kỳ với số lượng và 

nguồn vốn dồi dào. Singapore có chính sách thu hút MNC ưu việt, đã trở thành địa 

điểm lý tưởng đặt chi nhánh, thậm chí là trụ sở chính cho toàn khu vực châu Á 

(regional economic hub) của các MNC. Đây có thể coi là điểm nhấn thúc đẩy mối 

quan hệ đầu tư Singapore – Hoa Kỳ. 

CA – TBD chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của Nhật Bản - “tượng đài kinh 

tế phương Đông”, sự trỗi dậy của Trung Quốc và bốn con rồng châu Á - Hàn Quốc, 

Đài Loan, Hong Kong, Singapore. Nửa đầu những năm 1990 là thời hoàng kim của 

“Giấc mơ Thái Bình Dương”, và không có nước nào, nhất là Mỹ, muốn mất phần 

trong “thế kỷ Thái Bình Dương sắp tới” [4, tr.6]. Năm 1991, thương mại của Hoa Kỳ 

với Thái Bình Dương (316 tỷ USD) lớn hơn 43% so với thương mại với Tây Âu (221 

tỷ USD) [37]. Xu thế phát triển kinh tế năng động khiến CA – TBD chuyển mình trở 

thành thị trường thương mại lớn nhất thế giới, đây là cơ hội cho thương mại song 

phương Singapore – Hoa Kỳ. Đồng thời, cuộc hội đàm Bộ trưởng APEC tháng 

11/1989 tạo cơ sở cho tự do hoá thương mại, trao đổi kinh tế giữa các nước, đặc biệt 

thúc đẩy hình thành mạng lưới đầu tư và công nghệ thông tin, thành lập các “công viên 

công nghệ” (techno-parks) [36]. Đây là tiền đề quan trọng cho sự hợp tác kinh tế sâu 

rộng của Singapore – Hoa Kỳ, đặc biệt là phát triển nền kinh tế tri thức, trao đổi nghiên 

cứu và chuyển giao công nghệ cao. 
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- CA – TBD còn tồn tại những điểm nóng quân sự và các mối đe doạ an ninh 

phi truyền thống như ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, cướp biển… Các cơ chế đa 

phương như Diễn đàn ARF, Hội đồng Hợp tác an ninh CA - TBD (CSCAP) chưa 

thực sự hiệu quả và các nước chưa có một cơ chế hợp tác an ninh chính thức và thống 

nhất của khu vực [33, tr.74]. Về phía Hoa Kỳ, việc dính líu chặt chẽ hơn vào công 

việc của khu vực CA – TBD trong khi cục diện an ninh ở đây chưa định hình, tranh 

thủ chớp thời cơ chiếm địa vị chủ đạo đã trở thành việc lớn hàng đầu của Mỹ trong 

thế kỷ XXI [23]. Tình hình này có tác động tích cực lên mối quan hệ Singapore – 

Hoa Kỳ do trước nay Singapore luôn nhất quán quan điểm ủng hộ sự hiện diện của 

Hoa Kỳ như một cơ chế cân bằng, ổn định khu vực.  

Về bối cảnh khu vực Đông Nam Á: 

Singapore là quốc gia có diện tích lãnh thổ nhỏ bé nhất nhưng phát triển nhất 

ĐNA – khu vực nằm ở vùng tam giác giao nhau của các nước lớn: phía Nam Trung 

Quốc, phía Đông Ấn Độ và phía Bắc Australia. Và ĐNA án ngữ trên nhiều tuyến 

đường thương mại hàng hải quan trọng của thế giới, kết nối Thái Bình Dương với 

Trung Đông, châu Phi, châu Âu [38, tr.601]. Tại đây, Mỹ có hai đồng minh là Thái 

Lan, Philippines và các đối tác thân cận Indonesia, Malaysia đều là các quốc gia láng 

giềng của Singapore.  

ĐNA tồn tại sự tranh chấp lãnh hải tại biển Đông trong một thời gian dài giữa 

Trung Quốc với các quốc gia ASEAN là Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia 

nếu dẫn tới một cuộc xung đột quân sự sẽ ảnh hưởng trực tiếp tất cả các thành viên 

ASEAN và đe doạ tới con đường giao thông huyết mạch trên biển. Viễn cảnh đó sẽ 

đặt an ninh biển bao quanh Singapore trước những thách thức. Singapore đã cố thuyết 

phục các bên kiềm chế, giải quyết tranh chấp trong hoà bình và tuân thủ luật pháp 

quốc tế: “Chúng ta nên nỗ lực ngăn chặn bất cứ một tính toán sai lầm hay một rủi ro 

nào có thể khiến cho khu vực tụt hậu nhiều năm về trước” [96]. Tình hình này có tác 

động tích cực lên quan hệ Singapore – Hoa Kỳ khi Singapore chủ trương kêu gọi một 

cường quốc đủ mạnh tham gia vào an ninh khu vực để kiềm chế Trung Quốc và đa 

phương hoá đối thoại để tìm kiếm giải pháp hoà bình. Hoa Kỳ cũng có những cam 

kết duy trì tự do giao thông tàu bè trên biển Đông, nên nếu có xung đột xảy ra, Hoa 

Kỳ sẽ có những can thiệp nhất định bởi “Tự do hàng hải và quyền đi lại chung ở châu 

Á thuộc “lợi ích quốc gia” của Mỹ” - Khẳng định bởi Ngoại trưởng Hillary Clinton 

tại Diễn đàn ARF [11, tr.212], [15, tr.10]. Mặc khác, ASEAN và ARF cũng chấp nhận 

nhu cầu duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực [27, tr.140].  
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ĐNA có nhiều dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo với văn hoá đa dạng, cũng là nơi 

tiềm tàng nguy cơ xung đột chủng tộc và là nơi trú ẩn của Hồi giáo cực đoan. Việc 

bắt giữ Jemaah Islamiyah có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, cùng với các 

cuộc tấn công ở Bali và Jakarta năm 2002 và 2003 thì ĐNA trở thành Mặt trận thứ 

hai chống khủng bố (the second front) [11, tr.210]. Với chủ trương nhất quán ủng hộ 

Hoa Kỳ, bối cảnh này thúc đẩy Singapore trở thành đối tác thân cận của Hoa Kỳ trong 

cuộc chiến chống khủng bố quốc tế. 

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, sự có mặt về quân sự của hai siêu cường 

Hoa Kỳ, Liên Xô ở ĐNA giảm đi. ĐNA có được không gian thực hiện nền ngoại giao 

tự chủ nhưng đồng thời ở đây cũng xuất hiện “khoảng trống quyền lực”: “Nhật Bản 

sẽ buộc phải tái vũ trang, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ đối đầu Nhật Bản, và một 

chuỗi phản ứng bất ổn sẽ nổ ra… Đó là một viễn cảnh khủng khiếp của châu Á nếu 

không có sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong 20 năm tới” [59, tr.2]. ĐNA từng 

bước hình thành cục diện kiềm chế lẫn nhau giữa các nước lớn Trung Quốc, Hoa Kỳ, 

Nhật Bản, Ấn Độ. Singapore thì luôn chủ trương lợi ích cốt lõi lâu dài để có một trạng 

thái cân bằng giữa các cường quốc thay vì bị thống trị bởi bất kỳ một cường quốc 

nào. Đây là cơ sở và động lực cho chính sách linh hoạt của Singapore trong quan hệ 

với Hoa Kỳ, song song với việc kêu gọi sự dính líu của Hoa Kỳ tại khu vực.  

ĐNA giàu tài nguyên thiên nhiên, rộng 4.494.047 km2 và có số dân ước tính 

600 triệu người năm 2014 [26, tr.24-25]. Tiểu vùng cũng có trữ lượng dầu và khí tự 

nhiên lớn, riêng Biển Đông ước tính chứa khoảng 11 tỷ thùng dầu và 190 nghìn tỉ 

khối trữ lượng khí đốt tự nhiên [102, tr.10] làm tăng tầm chiến lược của khu vực này. 

Năm 1991, thương mại giữa Hoa Kỳ với ASEAN đạt 50 tỷ USD, khiến ASEAN trở 

thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Hoa Kỳ [38, tr.601], [127]. Vị thế của ĐNA 

và xu thế phát triển quan hệ ASEAN – Hoa Kỳ là nhân tố thúc đẩy quan hệ Singapore 

– Hoa Kỳ và làm tăng vị thế của Singapore trong mối quan hệ song phương. Bởi trong 

ASEAN, Singapore là quốc gia đầu tàu và có những đóng góp lớn vào các vấn đề khu 

vực. Xuất phát từ chiến lược “đàn cá”2 và tiềm lực kinh tế vượt trội của mình so với 

các quốc gia khác trong ASEAN, Singapore là một trong những nước đi đầu thúc đẩy 

hợp tác kết nối các nước ĐNA. Với tư cách là thành viên chủ chốt của ASEAN, 

                                           
2 Thủ tướng Goh Chok Tong so sánh Singapore với một con cá nhỏ, cá nhỏ muốn sống phải đi cùng các con 

cá khác, hoà mình vào đàn cá, dựa vào sự kết đàn để bảo vệ mình 
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Singapore có quyền phát ngôn lớn hơn trong công việc quốc tế, nâng cao vị thế quốc 

gia. Ở chiều ngược lại, những lợi ích của ASEAN hay sự đồng thuận chung của các 

quốc gia ĐNA về sự có mặt của Hoa Kỳ ở khu vực, kéo theo những lợi ích về ngoại 

giao, kinh tế đã khiến quan hệ Singapore – Hoa Kỳ có môi trường thuận lợi để phát 

triển. Nhiều thành tựu của mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ đạt được cũng nhờ một 

phần tác động thúc đẩy của các chính sách Hoa Kỳ dành cho ASEAN3. Ngược lại, 

Hoa Kỳ có thể thông qua các cơ chế khu vực để tăng cường ảnh hưởng và tham gia 

vào các sự vụ nội bộ khu vực. Cùng lúc đó, Singapore chủ trương khuyến khích các 

cường quốc ngoài khu vực tham gia Diễn đàn ASEAN và duy trì an ninh thông qua 

ARF, vì thế cũng phù hợp với chiến lược và những cam kết của Hoa Kỳ tại ĐNA. Có 

thể nói, Singapore và Hoa Kỳ có cùng tầm nhìn về việc xây dựng khu vực ĐNA phát 

triển và thịnh vượng chung, ASEAN là cơ chế ổn định để thực hiện mục tiêu đó.  

Như vậy, bối cảnh quốc tế và khu vực ĐNA, CA – TBD có tác động lớn tới 

quan hệ Singapore – Hoa Kỳ. Khi những nhân tố gắn kết với lợi ích của hai quốc gia 

thì sự hợp tác của cặp quan hệ Singapore – Hoa Kỳ sẽ được thúc đẩy, ngược lại những 

nhân tố làm xung đột lợi ích của hai nước thì mối quan hệ này sẽ căng thẳng. Điều 

đó tạo nên nhiều thách thức và cơ hội đan xen lẫn nhau cho mối quan hệ Singapore – 

Hoa Kỳ.  

2.1.3. Nhân tố Trung Quốc 

Trong quan hệ Singapore - Hoa Kỳ có một nhân tố tác động hai chiều, đó là 

Trung Quốc. Sự mâu thuẫn lợi ích chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Hoa Kỳ và 

Trung Quốc4 có thể chia rẽ các quốc gia ĐNA thành các phe đối lập và đặt Singapore 

vào một tình thế không hề dễ chịu. Bất chấp quan điểm nghiêng về phương Tây một 

cách rõ ràng trong nhiều vấn đề quốc tế, việc Singapore đứng về phía Hoa Kỳ trong 

cuộc xung đột hoặc khủng hoảng trong tương lai nếu có với Trung Quốc là điều rất 

khó có thể xảy ra.  

                                           
3 Chẳng hạn, năm 2002, Hoa Kỳ khởi động Sáng kiến Doanh nghiệp vì ASEAN (the Enterprise for ASEAN 

Initiative) để tạo thuận lợi cho FTA giữa Hoa Kỳ và các quốc gia thành viên ASEAN với mục tiêu tự do hóa 

thương mại khu vực. Singapore và Hoa Kỳ nhanh chóng đạt được thỏa thuận USSFTA vào năm 2003 [132, 

tr.47]. 
4 Giai đoạn này, với sự trỗi dậy của Trung Quốc, quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có những mâu thuẫn 

chiến lược về lợi ích, xu hướng chủ đạo trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc là “giấu mình chờ thời” 

với những tham vọng toàn cầu ngày càng lớn song hành với tiềm năng phát triển của mình. Đến năm 2010, sau 

khi vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, Trung Quốc ngày càng có những động thái 

mạnh mẽ hơn gia tăng ảnh hưởng của mình ở Đông Nam Á và mở rộng ra toàn cầu. 
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Singapore có hơn ¾ dân số là người gốc Hoa, và thêm hàng trăm nghìn người 

nhập cư từ Đại lục, cộng với mối quan hệ nhiều mặt với Trung Quốc khiến 

Singapore khó có thể ngả theo Mỹ hoàn toàn và quay lưng với Trung Quốc. FTA 

Trung Quốc – Singapore cũng là FTA toàn diện đầu tiên Trung Quốc ký kết với một 

nước châu Á khác. Trong một vài thời điểm Singapore là đối tác thương mại lớn 

nhất ASEAN của Trung Quốc, ngược lại Trung Quốc cũng là đối tác thương mại 

lớn thứ 3 của Singapore vào năm 2008 [60, tr.3]. Thương mại hai chiều giữa hai 

nước tăng từ 2.9 tỷ đô la Mỹ năm 1990 lên 75 tỷ đô la Mỹ năm 2010 [87, tr.212]. 

Những lợi ích khổng lồ về kinh tế - động lực thúc đẩy chính cho sự phát triển của 

Singapore và cũng là một nhân tố mà chính phủ Singapore sẽ phải cân nhắc trong 

các chính sách với Hoa Kỳ. Đồng thời, Singapore cũng cảm thấy cần thiết phải thể 

hiện một mức độ nhạy cảm đối với các nước láng giềng của mình. Điều đó lý giải 

vì sao Singapore luôn nhất quán chính sách tăng cường hợp tác toàn diện với Mỹ 

nhưng là “quan hệ song phương được nâng lên tầm cao hơn là bạn, nhưng không 

phải là đồng minh”. Mục tiêu của Singapore là có thể duy trì được thế cân bằng giữa 

các nước lớn trong khu vực, theo đúng nguyên tắc từ thuở lập quốc “ngăn cản sự 

thống trị khu vực của bất kỳ một cường quốc nào”. Tất nhiên, trong đối sánh mối 

quan hệ tay ba giữa Mỹ - Singapore - Trung Quốc, Mỹ vẫn chiếm vị trí quan trọng 

hơn Trung Quốc trong chính sách đối ngoại Singapore. 

Về phía Mỹ, trong những năm đầu thế kỷ XXI, sau 20 năm cải cách mở cửa, 

Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trỗi dậy như một cường quốc CA – TBD và dẫn đến 

một tất yếu, đó là xác lập khu vực ảnh hưởng của họ. Sự trỗi dậy của Trung Quốc với 

những nỗ lực xây dựng “trật tự Trung Hoa” sớm muộn cũng thách thức vai trò của 

Mỹ. Trong tình hình đó, theo lý thuyết hiện thực, Mỹ khó có thể từ bỏ vai trò chủ 

đạo. Thực tế chứng minh, trong các vấn đề bất ổn an ninh khu vực, Singapore nhiều 

lần kêu gọi Hoa Kỳ can dự để đa phương hoá trong giải quyết tranh chấp và Hoa Kỳ 

cũng nhiều lần tham dự các diễn đàn an ninh khu vực, thể hiện mối quan tâm chiến 

lược của mình [70, tr.33]. Sự “chung sống hoà bình” và cân bằng quyền lực giữa Hoa 

Kỳ và Trung Quốc là có lợi cho Singapore, điều này thể hiện rõ trong quan điểm của 

Thủ tướng Rajaratnam: “Ở đâu có sự cân bằng quyền lực, ở đó ít có nguy cơ các quốc 

gia nhỏ bị chinh phục bởi một quốc gia lớn” [88, tr.168]. 

Singapore cũng là cầu nối cho Hoa Kỳ và Trung Quốc – thể hiện qua vai trò 

cá nhân ông Lý Quang Diệu. Ở góc độ này, nhân tố Trung Quốc góp phần tăng cường 
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tham vấn, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm cho lãnh đạo hai nước “Những phân tích 

của Lý Quang Diệu làm sáng tỏ thách thức quan trọng nhất mà Hoa Kỳ phải giải 

quyết xét về lâu dài. Và những hiểu biết của ông còn vượt xa hơn cả mối quan hệ Hoa 

Kỳ - Trung Quốc. Bên cạnh vai trò cố vấn đặc biệt cho công cuộc cải cách mở cửa 

của Trung Quốc, ông còn là cầu nối giữa Trung Quốc với phương Tây và ngược lại. 

Chính việc hiểu biết sâu sắc về Trung Quốc khiến cho cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu 

được giới lãnh đạo phương Tây tìm đến xin tư vấn trong các vấn đề liên quan tới Bắc 

Kinh”5 [1, tr.ix]. 

Trên cơ sở quan điểm về lợi ích, sự trỗi dậy của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ 

là một cơ hội (xét trên phương diện khai thác thị trường, động cơ phát triển và tiềm 

năng kinh tế của Trung Quốc) đồng thời là một thách thức không nhỏ đối với Hoa Kỳ 

(xem xét dưới góc độ cạnh tranh kinh tế, quan hệ chính trị ở châu Á và cạnh tranh 

ảnh hưởng cả sức mạnh cứng và mềm trên quy mô toàn cầu). Tuy nhiên, sự trỗi dậy 

mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc là một thực tế khó thay đổi trong tình hình quan hệ 

quốc tế đang theo chiều hướng ưu tiên chú trọng phát triển kinh tế và hội nhập sâu 

rộng: “Tương lai của Trung Quốc sẽ có tác động sâu sắc đến an ninh và thịnh vượng 

của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thế giới” [130]. “Hoa Kỳ phải nhớ rằng 

Hoa Kỳ và Trung Quốc liên kết với nhau đến mức không thể kìm hãm Trung Quốc 

mà không làm tổn thương chính mình” [94, tr.8]. Vì vậy, Hoa Kỳ xây dựng chính 

sách đối với Trung Quốc hài hoà được lợi ích và cạnh tranh: “Đầu tiên, chúng tôi tin 

rằng sự phát triển của Trung Quốc với tư cách là một quốc gia an toàn, cởi mở và 

thành công cũng là lợi ích của Hoa Kỳ. Thứ hai, chúng tôi sẽ hỗ trợ sự hội nhập toàn 

diện của Trung Quốc và sự tham gia tích cực của nước này vào cộng đồng quốc tế. 

Và, thứ ba, trong khi chúng tôi tìm kiếm đối thoại, chúng tôi sẽ không ngần ngại thực 

hiện các hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình” [130, 1996]. 

Trong Hội thảo “Tương lai của châu Á” tổ chức cuối tháng 5/2011 tại Tokyo 

với sự tham dự của đông đảo giới lãnh đạo và chính khách các nước, Cố vấn cao cấp 

Lý Quang Diệu nhận định hiện nay thế lực của Trung Quốc đang tăng lên, làm các 

nước khu vực tỏ ra lo ngại. Nếu cộng Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, thậm chí cộng 

thêm cả Đài Loan và Ấn Độ cũng không đủ sức đối phó với Trung Quốc. Trung Quốc 

hiện quá lớn, nên chỉ có Mỹ với nền khoa học kỹ thuật tiên tiến và tiềm lực kinh tế, 

                                           
5 Lời tựa của Henry Kissinger cho cuốn sách “Lý Quang Diệu bàn về Hoa Kỳ, Trung Quốc và thế giới” 
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quân sự mạnh mẽ mới có thể kiềm chế được Trung Quốc [26, tr.317]. Năm 2012, khi 

trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal, ông Lý Quang Diệu nói: “Thế giới phát triển 

dựa trên sự ổn định do nước Mỹ tạo dựng nên. Nếu điều này bị lung lay, chúng ta sẽ 

rơi vào một trạng thái khác”. Ông cũng nhận xét Mỹ là một “bá quyền hiền lành” 

(benign global power). Tuy nhiên, về thương mại, Mỹ đang bị thụt lùi nhất định so 

với Trung Quốc [26, tr.322]. Ở một khía cạnh ngược lại, Singapore cũng có thể sử 

dụng “lá bài Trung Quốc” để kéo sự chú ý và can dự của Mỹ vào khu vực Đông Nam 

Á nói chung và quan hệ với Singapore nói riêng, bởi với sự lớn mạnh của Trung Quốc 

thì hoặc Mỹ tăng cường dính líu đến khu vực hoặc Mỹ có nguy cơ mất ảnh hưởng 

khu vực vào tay Trung Quốc. 

Đối với Đông Nam Á, Singapore có vị trí địa chiến lược rất quan trọng. Trong 

trường hợp xảy ra chiến sự, tàu chiến xuất phát từ Singapore có thể dễ dàng phong 

toả eo biển Malacca. Đó sẽ là cơn ác mộng đối với Trung Quốc. Nhưng đồng thời, vị 

trí địa lý này cũng là lá bài chiến lược của Singapore với các nước lớn. Ông Lý Quang 

Diệu từng nói: “Chúng ta đang đứng ở giao điểm giữa hai cường quốc, bạn cần phải 

qua Singapore mới có thể từ Ấn Độ Dương tới Thái Bình Dương” [26, tr.318]. 

Là một nước nhỏ, bị kẹp giữa các láng giềng lớn hơn và giữa một khu vực 

ĐNA hiện hữu nhiều thế lực nước lớn cạnh tranh ảnh hưởng, Singapore chống lại bất 

kỳ một cường quốc nào thống trị khu vực. Singapore đi với Mỹ để đảm bảo về an 

ninh quốc phòng và đi với Trung Quốc để duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Có thể thấy 

Singapore vẫn rất cẩn thận để không bị cuốn vào vòng xoáy trong cuộc tranh giành 

quyền lực giữa các cường quốc. Sự cạnh tranh Trung - Mỹ trong việc xác lập ảnh 

hưởng đối với khu vực ĐNA ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách của Mỹ đối với 

khu vực này nói chung và Singapore nói riêng. Mặt khác, trong chính sách đối ngoại 

của Singapore, Mỹ luôn được nước này quan tâm đặc biệt hơn so với Trung Quốc. 

2.2. Tình hình của hai nước Singapore và Hoa Kỳ 

2.2.1. Tình hình Singapore 

Từ một đảo quốc nhỏ bé hạn chế về tài nguyên thiên nhiên, Singapore đã có 

sự “cất cánh thần kỳ” về kinh tế, vào những năm 90 Singapore đã trở thành một trong 

4 con rồng châu Á hiện đại năng động với liên kết kinh doanh quốc tế mạnh mẽ và 

GDP bình quân đầu người ngang bằng với các quốc gia hàng đầu của Tây Âu [2, tr.4]. 

Singapore có những chỉ số kinh tế đáng mơ ước: Singapore là môi trường đầu tư tốt 

nhất CA - TBD giai đoạn 2004 - 2008, xếp hạng thứ 3 thế giới về sự chuyên nghiệp 
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trong kinh doanh [28, tr.38]. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự ổn định của thị 

trường: Tỷ lệ lạm phát chỉ dưới 4%, tổng dự trữ ngoại tệ của Singapore tính đến năm 

2006 ước chừng 201 tỷ SGD, nằm trong số 5 quốc gia có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế 

giới [16, tr.72]. Với thành tựu vượt bậc trên lĩnh vực kinh tế, Singapore đứng vào 

hàng ngũ các nước phát triển và là một đối tác sáng giá với những chính sách kinh tế 

ưu việt: 

Thứ nhất, chính sách thu hút MNC. Xuất phát từ sự thiếu hụt nội lực để phát 

triển đất nước, Singapore là một trong những quốc gia đi đầu ở ĐNA “trải thảm đỏ” 

mời các MNC đến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về thuế quan, pháp lý [16, tr.83]. 

Đến đầu thế kỷ XX, Singapore đã thu hút một lượng lớn các MNC Hoa Kỳ đến mở 

văn phòng, chi nhánh hoặc trụ sở châu Á tại Singapore. 

Thứ hai, Singapore xây dựng nền công nghiệp phục vụ tái xuất, có kỹ thuật 

hiện đại, chú trọng các ngành như lọc dầu, điện tử - bán dẫn, sản phẩm công nghệ 

thông tin, chế tạo máy móc, hóa chất, dược phẩm [28, tr.37]. Với đặc điểm hàng hoá 

đó, Singapore có cơ sở đẩy mạnh hợp tác thương mại với các quốc gia phát triển công 

nghệ cao, trong đó Trung Quốc, Hoa Kỳ nằm trong top 3 đối tác thương mại lớn nhất 

của Singapore [39, tr.48]. 

Thứ ba, Singapore cũng đã tạo nên một hệ thống kinh doanh hấp dẫn và linh 

hoạt nhất ĐNA, là trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế, trung tâm dịch vụ hàng hải và 

hàng không quốc tế, đồng thời là đầu mối thông tin và phân phối thị trường khách du 

lịch [3, tr.57-71]. 

Thứ tư, Singapore là một trong những nước đi đầu châu Á trong đầu tư vào 

R&D. Tháng 9/1991, Phó Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo kế hoạch nhân đôi quỹ 

R&D của Singapore lên 2% GDP vào năm 1995, một nửa số đó đến từ lĩnh vực tư 

nhân [59, tr.6]. Nhờ ưu thế cạnh tranh về khoa học và công nghệ trình độ cao, 

Singapore chuyển mình thành một trong những nền kinh tế tri thức hàng đầu, theo 

kịp nhịp độ của Hoa Kỳ.  

Có thể nói, ở cấp độ vĩ mô, Singapore là biểu tượng của nền kinh tế toàn cầu 

hóa nhất trong hệ thống thế giới nhưng đồng thời cũng rất dễ bị tổn thương trước 

những điều chỉnh thay đổi của kinh tế chính trị toàn cầu [113, tr.3]. 

Singapore có tình hình chính trị - xã hội ổn định. Singapore theo thể chế đa 

nguyên, tuy nhiên, từ khi tuyên bố độc lập tách khỏi Malaysia ngày 9/8/1965 đến nay, 

Đảng Hành động Nhân dân (PAP) chiếm ưu thế tuyệt đối trong các cuộc bầu cử [39, 
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tr.45]. Sự cầm quyền liên tục của Đảng PAP cho thấy những ưu việt trong chính sách 

cũng như niềm tin của nhân dân, từ đó tạo sự ổn định về xã hội, tiền đề cho mở cửa 

hội nhập, thu hút đầu tư. Tuy nhiên, sự áp đảo này của PAP làm dấy lên những nghi 

ngại về tự do chính trị và nhân quyền rằng PAP duy trì sự thống trị của mình bằng 

cách hạn chế hoạt động của các đảng đối lập6 [39, tr.47]. Vấn đề này trong một thời 

gian dài gây nên những bất đồng quan điểm trong quan hệ chính trị - ngoại giao 

Singapore – Hoa Kỳ (phân tích chương 2). 

Nhân tố con người được xem là chìa khóa, là bí quyết trong sự phát triển của 

Singapore, “tài sản quý giá nhất của chúng ta luôn luôn là người dân” [112, tr.74]. 

Singapore xây dựng đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, cải cách giáo dục tổng thể 

và mở rộng hợp tác quốc tế [28, tr.38]. Nhiều hình thức hợp tác với các nước có nền 

giáo dục, nghiên cứu và công nghệ hàng đầu như Hoa Kỳ được chính phủ Singapore 

chú trọng đầu tư. Thủ tướng Lý Quang Diệu thường xuyên khuyến khích các sinh viên 

đại học Singapore khao khát những ước mơ lớn hơn trong sự nghiệp, điều này sẽ làm 

tăng giá trị cho Singapore. Ông lập luận rằng một khi các cường quốc và các quốc gia 

châu Á khác có lợi ích và quan tâm đầu tư vào trí tuệ chất xám, các ngành công nghiệp 

đỉnh cao, khoa học và thương mại ở đảo quốc này, an ninh cơ bản của Singapore sẽ 

được đảm bảo vô thời hạn. Với tư tưởng này, Lý Quang Diệu và Bộ trưởng Ngoại giao 

S. Rajaratnam từng bước hoạch định một giấc mơ toàn cầu - Singapore thực sự có thể 

coi thế giới như vùng nội địa của mình (sử dụng nguồn lực vô tận) nếu con người và 

kỹ năng kỹ thuật của họ có khả năng đáp ứng yêu cầu của các cường quốc trong lĩnh 

vực ngân hàng, viễn thông, nghiên cứu và phát triển (R&D) [54, tr.47]. 

Một quyết sách quan trọng mang tầm chiến lược dài hạn của chính phủ 

Singapore từ thuở mới lập quốc là quyết định chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ hành 

chính của quốc gia (vẫn công nhận tiếng Mã Lai, tiếng Hoa, Tamil là ngôn ngữ chính 

thức). Việc sử dụng tiếng Anh trong công sở, trường học, kinh doanh… giúp người 

dân Singapore có công cụ mạnh để hội nhập sâu: “Chúng ta học tiếng Anh để hiểu 

thế giới và để thế giới hiểu chúng ta” [1, tr.48]. Xoá bỏ rào cản ngôn ngữ là một tác 

động tích cực lên mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ trong cả ngoại giao cấp nhà nước 

lẫn ngoại giao nhân dân, và hiệu quả rõ rệt nhất trên lĩnh vực hợp tác giáo dục, nghiên 

cứu và thương mại đầu tư. 

                                           
6 U.S. State Department ‘s 2012 Country Report on Human Rights Practices 
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Về an ninh quốc gia, Singapore có diện tích nhỏ, dân số ít nên khả năng tự vệ 

yếu và rất dễ tổn thương. Môi trường an ninh trong nước và khu vực cực kỳ quan 

trọng đối với Singapore. Vì những lý do đó, Singapore cần có một chiến lược an 

ninh quân sự đặc thù, với các yếu tố chính: chi tiêu quốc phòng cao, nghĩa vụ quân 

sự toàn dân, khả năng sẵn sàng hoạt động, ưu thế công nghệ so với các đối thủ tiềm 

tàng, phát triển các lực lượng tổng hợp cân bằng, và ngoại giao quốc phòng [83, tr. 

142]. Singapore chủ trương vay mượn sức mạnh quân sự từ cường quốc ngoài khu 

vực [75]. Vì thế, quan hệ với Hoa Kỳ - cường quốc quân sự hàng đầu thế giới là 

ưu tiên chiến lược trong các mối  quan hệ an ninh song phương của Singapore. 

Đây là chất keo dính cho mối quan hệ hợp tác an ninh toàn diện giữa hai nước. 

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Rajaratnam từng nói: “Một nước nhỏ như 

Singapore cần một sự ổn định chính trị nội bộ, một nền kinh tế mạnh mẽ và một ý 

thức đoàn kết thống nhất cao để sống sót qua “những cơn bão” của quan hệ quốc 

tế” [58, tr.23]. Thực tế, mặc dù chỉ gấp 3,5 lần diện tích của thành phố Washington 

DC, dân số tầm 3 triệu người (năm 1990) [77, tr.4], [104, tr.2], Singapore đã có sự 

phát triển vươn tầm về cả ảnh hưởng kinh tế và chính trị.  

2.2.2. Tình hình Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 

2008 là 14,266 nghìn tỷ USD, gần gấp 3 lần nền kinh tế thứ hai là Nhật Bản, GDP 

theo đầu người là 47,700 USD [22, tr.53]. Với ít hơn 5% dân số thế giới, khoảng 302 

triệu người, Hoa Kỳ chiếm 20 đến 30% tổng GDP toàn thế giới [25, tr.24]. Hoa Kỳ 

đứng hàng đầu về nhiều ngành công nghiệp quan trọng như điện tử và tin học, hoá 

chất, lọc hoá dầu, chế tạo… Hoa Kỳ là nước cung cấp ngũ cốc lớn nhất thế giới, mặc 

dù Hoa Kỳ chỉ sử dụng chưa đến 8% đất canh tác của thế giới và chỉ có 2% người 

Mỹ làm nông nghiệp [14, tr.16]. Trong thương mại quốc tế, Hoa Kỳ là đối tác “mơ 

ước” của bất cứ nền kinh tế nào.  

Hoa Kỳ có khoảng 30 triệu doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân một thành 

viên đến các công ty xuyên quốc gia TNC [14, tr.59]. Các TNC Hoa Kỳ chiếm tỷ 

trọng lớn trong thương mại hàng hoá của quốc gia này. Năm 2003, các TNC chiếm 

57% hay 412 tỷ USD trong tổng kim ngạch xuất khẩu; chiếm 37% hay 463,3 tỷ USD 

trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ [100]. Với tốc độ phát triển đó, các TNC 

luôn tìm kiếm thị trường mới để đầu tư và phần lớn FDI của Hoa Kỳ là ở các nước 

phát triển, nơi tiền lương, thị trường, ngành công nghiệp và thị hiếu của người tiêu 
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dùng tương tự như ở Hoa Kỳ [85, tr.7]. Đồng thời, các chi nhánh TNC Hoa Kỳ ở 

nước ngoài đóng góp tỷ lệ đáng kể vào GDP của các nước tiếp nhận đầu tư [100]. 

Singapore với những đặc điểm phân tích ở trên, trở thành thị trường tiềm năng cho 

các TNC Hoa Kỳ với vốn lớn, khoa học kỹ thuật hiện đại và động lực thúc đẩy xuất 

nhập khẩu. 

Hoa Kỳ là nước có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới, nhiều tập đoàn lớn đứng 

trong top 500 TNC hàng đầu [14, tr.16]. Hoa Kỳ là nhà đầu tư lớn nhất thế giới và 

cũng là nước nhận đầu tư lớn nhất nhờ sự tăng trưởng mạnh và lạm phát thấp [85, 

tr.1]. Năm 2003, xuất nhập khẩu hàng hóa từ các công ty Hoa Kỳ, kể cả các chi nhánh 

tại nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Hoa Kỳ đạt gần 1,2 nghìn tỷ USD, chiếm 

hơn 1/2 lượng nhập khẩu, hơn 2/3 xuất khẩu của Hoa Kỳ [93, tr.3]. Cả Hoa Kỳ và 

Singapore đều có nguồn vốn lớn, chú trọng FDI và chủ trương phát triển ngoại 

thương, hai nước tìm thấy nhiều điểm chung với nhau trong hợp tác kinh tế. 

Hoa Kỳ có tình hình chính trị - xã hội mang tính đa dạng cao. Hệ thống chính 

trị Hoa Kỳ được hình thành trên cơ sở “tam quyền phân lập” với ba nhánh lập pháp, 

hành pháp và tư pháp độc lập với nhau, nhưng có cơ chế kiểm soát lẫn nhau để tránh 

tình trạng độc quyền chuyên chế. Hoa Kỳ đa đảng, trong đó Đảng Dân chủ và Đảng 

Cộng hoà thay nhau nắm chính quyền và chính sách thay đổi qua từng thời kỳ, mang 

màu sắc của từng đời Tổng thống. Tự do bầu cử, tự do chính trị, tự do báo chí là 

những giá trị Hoa Kỳ quảng bá ra thế giới trong phong trào “dân chủ, nhân quyền” 

của mình. Khi đối sánh với Singapore, những giá trị này lại gây nên tranh cãi. 

Xã hội Hoa Kỳ và xã hội Singapore có điểm chung là đa sắc tộc, đa tôn giáo 

với nguồn gốc cư dân phần lớn là dân nhập cư nên khá khó để xây dựng lòng tự tôn 

truyền thống dân tộc. Nếu như Singapore từng bước xây dựng tính cố kết dân tộc và 

định hình người dân theo khuôn khổ luật pháp thì Hoa Kỳ tôn vinh sự đa dạng và 

công nhận “salad bowl” là đặc trưng văn hoá Mỹ, trong đó quyền tự do cá nhân được 

đặc biệt coi trọng. Hoa Kỳ có 50 bang, luật pháp liên bang được thực hiện trong cả 

nước, trong khi mỗi bang có một số đạo luật riêng thích ứng với đặc điểm tình hình 

kinh tế - xã hội địa phương. Vì thế, ở một mức độ nhất định, các cơ chế điều chỉnh 

xã hội của Hoa Kỳ vẫn mang tính linh động, dễ điều chỉnh. Khi áp dụng hệ quy chiếu 

này lên phương thức quản lý xã hội chặt chẽ và quy củ của Singapore đã gây nên một 

số khác biệt về quan điểm (phân tích ở chương 2). 

Hoa Kỳ có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới. Về mặt quân sự, có thể nói 
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thế giới là đơn cực vì Hoa Kỳ là nước duy nhất có cả vũ khí hạt nhân xuyên lục địa 

cũng như sức mạnh vượt trội về không quân, hải quân và bộ binh, và vẫn luôn chú 

trọng đầu tư và nghiên cứu phát triển khoa học - kỹ thuật. Năm 2003 chi tiêu quốc 

phòng của Hoa Kỳ chiếm 40% tổng chi tiêu quốc phòng của thế giới, gấp 7 lần cường 

quốc thứ hai là Trung Quốc [14, tr.53]. Hoa Kỳ là cường quốc duy nhất có quân đội 

ở cả năm châu lục và có tàu ngầm nguyên tử, tàu sân bay ở cả ba đại dương, Hoa Kỳ 

có vũ khí tối tân, công nghệ thiết bị hiện đại không quốc gia nào sánh kịp. Hoa Kỳ có 

hệ thống đồng minh, đối tác quân sự rộng khắp. Hoa Kỳ là nước lãnh đạo các tổ chức 

liên minh (NATO ở Đại Tây Dương, hệ thống Sanfrancisco ở châu Á…), thiết lập 

các liên minh quân sự song phương (với Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, 

Philippines…) và các thỏa thuận đan xen nhằm thúc đẩy hòa bình, thương mại tự do, 

các nguyên tắc dân chủ, nhân quyền. Hoa Kỳ là trụ cột không thể thiếu của trật tự 

quốc tế. Vị thế đó làm cho Hoa Kỳ đóng góp quan trọng vào nền kinh tế, an ninh thế 

giới, cũng như việc giải quyết các vấn đề có tính chất khu vực và toàn cầu. 

Hoa Kỳ là một siêu cường toàn diện nhiều lĩnh vực và mang tính chất toàn cầu 

chưa từng có trong lịch sử. Những cường quốc như Rome, Byzantium, Trung Quốc, 

Tây Ban Nha, Anh và Pháp đã đạt được sự thành công phi thường về thể chế, văn hóa 

lâu đời, nhưng họ chưa bao giờ đạt được đầy đủ tầm ảnh hưởng toàn cầu như Hoa 

Kỳ. Hoa Kỳ triển khai khoảng 250 cơ quan đại diện ngoại giao dưới hình thức Đại sứ 

quán, Lãnh sự quán và thành viên trong các tổ chức chuyên biệt [42, tr.47]. Hoa Kỳ 

sở hữu một hệ thống chỉ huy quân sự thống nhất bao gồm tất cả các khu vực trên thế 

giới và thậm chí cả ngoài không gian. Hoa Kỳ có tiềm lực kinh tế hùng hậu, ưu thế 

quốc phòng nổi trội, nắm giữ nhiều công nghệ hàng đầu thế giới và có tầm ảnh hưởng 

về giá trị văn hoá đối với toàn cầu. Nếu những gì Singapore cần là “một cường quốc 

vượt trội đứng về phía mình” trong chiến lược phát triển quốc gia thì hàng loạt động 

thái Singapore chủ động thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ là một điều dễ lý giải.  

Đối sánh Singapore và Hoa Kỳ sẽ chỉ ra nhiều điểm thú vị, xét trên tổng thể 

thì gần như 2 quốc gia có quy mô hoàn toàn đối lập nhau nhưng lợi ích chiến lược thì 

tương đồng trên nhiều phương diện: 

Bảng 1. Tổng hợp so sánh tình hình hai nước Singapore và Hoa Kỳ 

 Singapore Hoa Kỳ 

Dân số Hơn 3 triệu người (năm 1990) Hơn 250 triệu người (năm 1990) 
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Diện tích 712 km2, gồm 1 đảo chính 604km2 và 

63 đảo nhỏ (chỉ 20 đảo có người ở) 

9,3 triệu km2 

Tài 

nguyên tự 

nhiên 

Gần như không có tài nguyên, đất đai 

cằn cỗi không thể phát triển nông 

nghiệp, không đủ nước ngọt để uống. 

Giàu tài nguyên, thứ 2 thế giới về trữ 

lượng than đá, top những nước đứng 

đầu về trữ lượng dầu mỏ, khí tự nhiên 

Vị trí địa 

lý 

Ngay eo biển Malacca – con đường 

hàng hải quốc tế từ Đông sang Tây, 

nối liền 2 đại dương quan trọng Thái 

Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nằm 

giữa Malaysia và Indonesia. 

- Chiều ngang Đông - Tây: 42km 

- Chiều dài Bắc xuống Nam: 23km 

Trải dài từ Đại Tây Dương sang Thái 

Bình Dương. Giáp Canada phía Bắc và 

Mexico phía Nam, là 3 nước rộng lớn 

của lục địa Bắc Mỹ. 

 

- Chiều ngang Đông - Tây: 4000km 

- Chiều dài Bắc xuống Nam 2400km 

GDP bình 

quân 

người 

55,546 USD (năm 2012) 

- Là 1 trong 4 con rồng châu Á năng 

động hiện đại, Top 5 quốc gia có dự 

trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới 

51,603 USD (năm 2012) 

 

Kinh tế - Nền kinh tế cạnh tranh thứ hai, là môi 

trường đầu tư tốt nhất châu Á – Thái 

Bình Dương giai đoạn 2004-2008 

- Top 3 thế giới về sự chuyên nghiệp 

trong kinh doanh 

- Chính sách ưu đãi đầu tư 

- Dịch vụ tài chính ưu việt  

- Tỷ lệ lạm phát dưới 4% 

- Trung tâm dịch vụ hàng hải và hàng 

không của thế giới: sân bay Changi 

hiện đại bậc nhất, cảng biển nước sâu 

- 30 triệu doanh nghiệp, nhiều tập đoàn 

lớn trong top 500 thế giới 

- Nhiều tỷ phú nhất thế giới 

- TNC và MNC Mỹ đầu tư mở rộng thị 

trường châu Á  

- Chiếm 30% GDP toàn cầu, 10,000 tỷ 

USD hàng năm, bằng tất cả các nước 

EU cộng lại. 

- Dẫn đầu nhiều lĩnh vực: Công nghiệp 

(nhiều ngành quan trọng: điện tử, tin 

học, hoá chất, lọc hoá dầu, chế tạo), 

nông nghiệp (ngũ cốc), tài chính (phố 

Wall sôi động nhất thế giới)… 

An ninh – 

quân sự 

- Địa hình chia cắt gồm các hòn đảo rải 

rác trong eo biển Malacca nên dễ tổn 

thương nếu bị tấn công quân sự 

- Diện tích nhỏ, dân số ít nên khả năng 

tự vệ yếu 

- Cần sự bảo trợ của một cường quốc 

quân sự 

- Chi tiêu quốc phòng chiếm 40% thế 

giới, gấp 7 lần Trung Quốc (năm 2003) 

- Cường quốc duy nhất có quân đội cả 5 

châu lục và tàu ngầm nguyên tử, tàu 

sân bay cả 3 đại dương 

- Hệ thống đồng minh, đối tác rộng 

khắp: lãnh đạo NATO, hệ thống San 

Francisco châu Á, liên minh song 

phương với nhiều nước… 

Chính trị - Đa nguyên nhưng đảng PAP luôn 

thắng cử từ khi độc lập đến nay 

- Đề cao sự nghiêm khắc theo luật lệ 

- Vai trò quan trọng của cá nhân ông Lý 

Quang Diệu trong quan hệ với lãnh 

đạo Hoa Kỳ và phương Tây 

- Đa nguyên với sự cầm quyền thay 

phiên của Đảng Dân chủ, Đảng Cộng 

hoà 

- Phổ biến “giá trị Mỹ” dân chủ, nhân 

quyền trên toàn cầu. 

R&D, 

khoa học – 

- Nền kinh tế tri thức với hàm lượng 

công nghệ kỹ thuật cao trong sản 

- Chi phí cho nghiên cứu phát triển khoa 

học công nghệ 200 tỷ USD, nhiều hơn 
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công 

nghệ, giáo 

dục 

phẩm tái xuất như điện tử bán dẫn, IT, 

máy móc, hoá chất, dược phẩm. 

- Hợp tác với nhiều trung tâm nghiên 

cứu và giáo dục lớn của thế giới 

- Sử dụng tiếng Anh trong hành chính, 

giáo dục 

ngân sách toàn bộ các nước còn lại trên 

thế giới 

- R&D Mỹ chiếm 37,9% thế giới, phát 

minh khoa học của Mỹ chiếm hơn 60% 

toàn bộ số bằng phát minh khoa học thế 

giới 

Số liệu tổng hợp từ nhiều nguồn: [8]; [16]; [28]; [40]; [14]; [100]; [22]; [5]; [25], [80] 

Nếu so sánh về quy mô đất nước diện tích, dân số… thì Singapore chỉ tương 

đương một thành phố của Hoa Kỳ (gấp 3.5 lần Washington D.C.), tuy nhiên những 

thành quả vượt trội về kinh tế, tình hình ổn định chính trị - xã hội, trình độ khoa học 

– kỹ thuật… đã nâng cao vị thế của Singapore trong quan hệ quốc tế, là cơ sở để thiết 

lập quan hệ bình đẳng với các quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ.  

Thực trạng Singapore và Hoa Kỳ cho thấy, kinh tế hai nước sở hữu những yếu 

tố bổ sung lẫn nhau nhiều hơn là những yếu tố cạnh tranh. Singapore phát triển nền 

kinh tế hiện đại, chất xám trong sản phẩm nhiều, hướng vào tinh chế trung gian để 

xuất khẩu, dịch vụ tài chính tốt. Hoa Kỳ có nhu cầu về sản phẩm có hàm lượng khoa 

học cao, dựa trên công nghệ và dịch vụ mà Singapore có thể cung cấp. Singapore cần 

vốn và không gian bên ngoài để phát triển, Singapore duy trì tình hình chính trị xã 

hội ổn định, ưu đãi đầu tư, là môi trường thu hút các MNC Hoa Kỳ đến đặt trụ sở, từ 

đó mở rộng ra khu vực châu Á.  

Về mặt an ninh, Singapore có quy mô nhỏ với khả năng phòng vệ chưa đủ 

mạnh, lại nằm ở khu vực trọng yếu nên Singapore cần vũ khí hiện đại và bảo trợ của 

cường quốc quân sự. Trong khi đó, hợp tác về mặt an ninh – quốc phòng với 

Singapore là lý do hợp lý để Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện quân sự của mình tại ĐNA 

- khu vực tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc mới nổi; Đồng thời, thực hiện 

các mục tiêu chống khủng bố tại khu vực, đặc biệt là các quốc gia láng giềng của 

Singapore (Malaysia, Indonesia) là những điểm nóng Hồi giáo và khủng bố khu vực. 

Nhu cầu hợp tác với Singapore cũng đến từ nhu cầu kiểm soát các vấn đề hàng hải 

tại eo biển Malacca, đảm bảo thông vận tuyến hàng hải quốc tế quan trọng này.  

Về mặt chính trị, tuy cùng theo chế độ đa nguyên nhưng sự cầm quyền của 

PAP và sự quản lý xã hội nghiêm khắc theo luật lệ ở Singapore làm dấy lên những 

trái chiều về quan điểm tự do chính trị và dân chủ nhân quyền ở Hoa Kỳ - những tư 

tưởng thuộc về “giá trị Mỹ” luôn được chính phủ Mỹ chú trọng phổ biến và thực thi. 

Bên cạnh đó, Singapore có Thủ tướng Lý Quang Diệu là chính trị gia kiệt xuất có 
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mối quan hệ thân hữu với các thế hệ lãnh đạo Hoa Kỳ, đây là một nhân tố thúc đẩy 

quan hệ song phương hai nước. 

Trên thực tế, tình hình kinh tế, an ninh, chính trị - xã hội Singapore và Hoa Kỳ 

chứa đựng sự đa dạng phong phú, giàu tiềm năng hợp tác do nguồn lực của hai nước 

là rất khác nhau, tính chất bổ sung lẫn nhau là rất lớn. Trong mối quan hệ Singapore 

– Hoa Kỳ, Singapore đứng trước nhiều cơ hội (thương mại, vốn đầu tư, nghiên cứu 

và phát triển, bảo hộ an ninh, duy trì hoà bình khu vực) và đồng thời cũng nhiều thách 

thức (chế độ chính trị bị chỉ trích, cân bằng lực lượng Hoa Kỳ - Trung Quốc). Đây là 

những bài toán cho chính sách đối ngoại hai nước tìm ra giải pháp khai thác tốt nhất 

những cơ hội hợp tác cùng có lợi cho cả Singapore và Hoa Kỳ. 

2.3. Quan hệ Singapore – Hoa Kỳ trước năm 1990 

Hoa Kỳ công nhận sự độc lập của Singapore vào năm 1965 và có quan hệ 

ngoại giao chính thức với Singapore từ ngày 4/4/1966 [67], [66, tr.1]. Thời gian đầu 

khi Singapore mới lập quốc, mối quan hệ Singapore - Hoa Kỳ không mấy tốt đẹp. 

Singapore tuyên bố độc lập từ Liên bang Malaysia ngày 9/8/1965 và có quan điểm 

ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, quyền tự quyết của các nước, chống đối 

chủ nghĩa thực dân - tư bản và phản đối sự can thiệp của Mỹ vào khu vực ĐNA. 

Singapore vì mới độc lập nên rất cần sự công nhận của cộng đồng quốc tế. Từ tháng 

8 đến cuối năm 1965, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã có hàng loạt phát biểu chống Mỹ 

trên các phương tiện truyền thông, với mục đích là giành sự ủng hộ của các nước Á 

Phi đối với việc Singapore trở thành thành viên Liên Hợp Quốc [56, tr.536], chẳng 

hạn: “Nếu người Anh rút quân, tôi đã chuẩn bị để tiếp tục với người Úc và người New 

Zealand. Nhưng, tôi không chuẩn bị để tiếp tục với người Mỹ” [58, tr.2]. 

Trong lúc đó, Hoa Kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã xác lập vai trò lãnh 

đạo các nước phương Tây và đối đầu với phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu. 

Người Mỹ lo sợ rằng Liên Xô sẽ khai thác khối cộng đồng châu Á và làm gia tăng xu 

hướng bài Mỹ ở đây [111, tr.75]. Sau khi Cách mạng Trung Quốc thành công, nước 

Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời cùng với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở 

ba nước Đông Dương phát triển mạnh, Hoa Kỳ thực thi chính sách “ngăn chặn sự 

bành trướng của cộng sản” và rất cảnh giác với tất cả cộng đồng người Hoa ở ĐNA, 

xem họ là những thành phần thân cộng sản, trong đó bao gồm Singapore – một đảo 

quốc nhỏ bé với hơn 75% dân số gốc Hoa [56, tr.536] [82] (một số tài liệu khác ghi 
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nhận 78% dân số gốc Hoa [95, tr.77]), nhìn nhận Singapore là “đội quân thứ năm 

của Trung Quốc Đại lục” và Hoa Kỳ không ủng hộ Singapore độc lập [16, tr.174]. 

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, mối quan hệ này dần trở nên tốt đẹp khi Mỹ 

mở rộng chiến tranh Việt Nam năm 1966 và Singapore công khai ủng hộ Mỹ. Sở dĩ 

có sự thay đổi lớn này là do Singapore nhìn nhận lại đường lối chiến lược của mình. 

Vấn đề sống còn đối với Singapore là tồn tại với tư cách một quốc gia độc lập và phát 

triển đất nước trong khi tình hình nội bộ Singapore và khu vực vô cùng phức tạp. 

Trong những năm 1960, nếu Singapore tiếp tục kiên quyết ủng hộ quyền tự quyết của 

các dân tộc ở châu Á trong khi Mỹ đang nghi kỵ Singapore “là tay sai của Trung 

Quốc” thì chắc chắn đảo quốc này không thể tồn tại được. Lãnh đạo Singapore hiểu 

rằng quan hệ với Mỹ lúc đó có ý nghĩa sinh tử với Singapore, cách lựa chọn duy nhất 

là chính sách thân Mỹ. Có thể nói Singapore đã áp dụng một chính sách đối ngoại rất 

thực dụng, khi liên quan đến lợi ích dân tộc, Singapore sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc 

“thân Thế giới thứ ba”, chuyển sang hậu thuẫn cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. 

Ngày 26/3/1966, Thủ tướng Lý Quang Diệu yêu cầu gặp Đại sứ Hoa Kỳ mới 

bổ nhiệm, đây là động thái đầu tiên từ ngày Singapore độc lập lãnh đạo Singapore 

muốn gặp gỡ chính thức với một viên chức Hoa Kỳ, là dấu hiệu mở ra “một kỷ nguyên 

mới trong quan hệ Singapore – Hoa Kỳ” theo tuyên bố công khai của Lý Quang Diệu 

ngay sau đó [34, tr.363]. Từ ngày 17 tới 26/10/1967, Thủ tướng Lý Quang Diệu thăm 

chính thức Hoa Kỳ lần đầu tiên, ông gặp gỡ Tổng thống Lyndon Johnson và liên tục 

sau đó có những tuyên bố ủng hộ Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.  

Đầu năm 1966, hai nước thoả thuận rằng lính Mỹ phục vụ ở Việt Nam có thể 

đến Singapore nghỉ ngơi, giải trí. Quân đội Hoa Kỳ có thể quá cảnh tại Singapore 

giữa những cuộc chiến.Trong năm 1966-1967, có khoảng 20,000 lính Mỹ đã đến 

Singapore trong vòng 1 năm, chiếm tới 7% tổng số khách du lịch lúc đó [12, tr.441]. 

Năm 1968, sau khi Singapore chuyển đổi các căn cứ quân sự của Anh tại Singapore 

thành các cơ sở hạ tầng sửa chữa thương mại thì Singapore cũng dần trở thành nguồn 

cung cấp chủ lực sửa chữa tàu thuyền và máy bay chiến đấu cho Mỹ, các nhà đầu tư 

Hoa Kỳ cũng thành lập cơ sở ở Singapore [34, tr.363-369]. 

Nhiều nhà phân tích cho rằng chiến tranh Việt Nam được xem là nhân tố tạo 

bước đột phá trong quan hệ Singapore – Hoa Kỳ khi Singapore chuyển hướng đứng về 

phía Hoa Kỳ hoàn toàn: “Mặc dù sự can thiệp của Mỹ không thành công ở Việt Nam, 

nhưng nó cho phép các nước khác ở Đông Nam Á tranh thủ được thời gian... sắp xếp 
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lại trật tự trong nhà mình. Các nền kinh tế thị trường thịnh vượng mới xuất hiện của 

ASEAN đều được nuôi dưỡng trong những năm chiến tranh Việt Nam” [12, tr.455]. 

Định hướng đối ngoại này mang lại cho Lý Quang Diệu lòng tin của Hoa Kỳ, như là 

một đảng trung lập ủng hộ chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam [106, tr. 51] 

Năm 1968, ông Nixon thắng cử Tổng thống Hoa Kỳ và đưa ra Học thuyết 

Nixon với chủ trương hạn chế sự dính líu trực tiếp về mặt quân sự của Hoa Kỳ đối 

với các mâu thuẫn trong khu vực, để các nước tự xử lý với nhau. Lo sợ bị “bỏ rơi”, 

Singapore nhiều lần thuyết phục Hoa Kỳ tiếp tục cuộc chiến tại Việt Nam: giữa năm 

1969, Thủ tướng Lý Quang Diệu thực hiện chuyến thăm Tổng thống Nixon, ông 

thuyết phục rằng “Không có một nhà lãnh đạo Đông Nam Á nào muốn nhìn thấy Hoa 

Kỳ rút quân khỏi Việt Nam” [58, tr.182] 

Trong giai đoạn này, trước sự giảm dính líu của Hoa Kỳ tại ĐNA, Singapore 

chuyển hướng tăng cường quan hệ với Liên Xô và cho Liên Xô sử dụng các cơ sở 

sửa chữa quân sự tại Singapore. Vấn đề này làm nảy sinh những bất đồng giữa 

Singapore – Hoa Kỳ trong việc sử dụng chung căn cứ của Hoa Kỳ, Liên Xô và nguy 

cơ bị tiết lộ các bí mật quân sự. Căng thẳng giảm đi vào cuối năm 1972 khi hai nước 

thể hiện sự thiện chí tăng cường quan hệ. Singapore bày tỏ quan điểm muốn sự hiện 

diện của Mỹ làm nhân tố quan trọng nhất nhằm cân bằng với Trung Quốc tại khu vực, 

Singapore tăng cường quan hệ với Liên Xô chỉ khi Hoa Kỳ không muốn thực hiện 

vai trò đó [56, tr.541]. 

Về mặt kinh tế, Hoa Kỳ đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển 

của Singapore. Cuối những năm 1960, khi Anh rút quân khỏi Singapore tạo một lỗ 

hổng lớn về kinh tế (các chi tiêu quân sự Anh chiếm đến 20% GDP của Singapore 

và tạo 70,000 việc làm cho dân Singapore), Singapore ngay lập tức đưa ra các chính 

sách ưu đãi về thuế, xây dựng cơ sở hạ tầng để mời các nguồn đầu tư nước ngoài. 

Làn sóng đầu tư cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970 chủ yếu là các công ty 

công nghệ Mỹ như Texas Instruments, National Semiconductor, Hewlett-Packard 

[87, tr.210]. Từ năm 1965 đến năm 1975, các nguồn đầu tư từ Mỹ vào Singapore đã 

tạo nguồn thu lớn và giải quyết vấn nạn thất nghiệp tại Singapore. Năm 1968, FDI 

của Mỹ vào Singapore là 15 triệu USD (trong tổng 23 triệu USD FDI vào Singapore) 

và tiếp tục tăng hằng năm, đỉnh điểm đạt 92 triệu USD năm 1973. Mỹ trở thành 

quốc gia có đầu tư lớn nhất tại Singapore. Thương mại song phương giữa hai nước 

cũng đạt 650 triệu USD năm 1972 [56, tr.545]. Có thể nói mối quan hệ kinh tế với 
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Hoa Kỳ giúp Singapore thu hút được một nguồn lực mạnh công nghiệp hoá đất nước 

và giúp Singapore trở thành một trung tâm kinh tế đáng tin cậy cho các TNC khác 

đến đặt trụ sở tại Singapore (Singapore chiếm đến 48.6% tổng FDI chuyển vào toàn 

châu Á năm 1975) [56, tr.546]. 

Năm 1975, sau khi Mỹ thất bại trong chiến tranh Việt Nam và rút quân khỏi 

ba nước Đông Dương, Mỹ buộc phải tiếp tục rút khỏi Thái Lan, tiếp đó là Philippines. 

Tháng 2/1986, Tổng thống Aquino nhậm chức tại Philippines và đưa vấn đề rút quân 

đội Mỹ khỏi căn cứ Subic và Clark một cách công khai. Singapore liền nhân cơ hội 

này nâng cao vai trò của mình trong quá trình sắp xếp lại lực lượng của Mỹ ở khu 

vực. Ngày 20/8/1989, Bộ trưởng Ngoại giao George Yeo tuyên bố công khai quan 

điểm Singapore sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân 

sự sẵn có của mình, tạo tiền đề cho MoU Singapore – Hoa Kỳ 1990 và những bước 

phát triển vượt bậc của quan hệ song phương hai nước sau này. 

Trong suốt thời gian Chiến tranh lạnh, Singapore nỗ lực gây dựng lòng tin với 

Hoa Kỳ, chứng minh cho Hoa Kỳ thấy người Hoa ở ĐNA không hành động theo 

mệnh lệnh của Trung Quốc. Bản thân ông Lý Quang Diệu cũng tạo được mối quan 

hệ cá nhân tốt đẹp với giới lãnh đạo Hoa Kỳ. Liên tục qua các năm kể từ chuyến thăm 

chính thức năm 1967, ông Lý Quang Diệu thực hiện các chuyến thăm đến Mỹ thường 

xuyên và có các cuộc hội đàm, gặp mặt thân mật với các quan chức cấp cao của Mỹ, 

từ thời Johnson, Nixon đến Carter, Ford, Reagan và Bush. Đặc biệt năm 1968, ông 

Lý Quang Diệu đã sang học tập tại Đại học Harvard một học kỳ mùa thu và tiếp xúc 

với nhiều học giả, cố vấn chính phủ và doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới quan hệ, 

giúp ích rất nhiều trong các vấn đề giữa hai nước sau này. Ông Lý Quang Diệu được 

xem là một “nhà diễn giải các vấn đề về Trung Quốc và châu Á” cho các lãnh đạo 

Mỹ và là một người bạn thẳng thắn đáng tin cậy [12, tr.437-473]. Mối quan hệ 

Singapore – Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp, Singapore trở thành đối tác thân cận, tin cậy 

và ổn định nhất của Mỹ ở ĐNA. Ông Lý Quang Diệu đã viết trong Hồi ký: “Khi Liên 

Xô đe doạ Mỹ và thế giới, chúng ta đã có quan hệ tốt với cả chính quyền của Đảng 

Dân chủ và Đảng Cộng hoà từ thời Johnson của những năm 1960 đến Bush những 

năm 1990. Lợi ích chiến lược của chúng ta (giữa Mỹ và Singapore) là hoàn toàn 

trùng khớp. Mỹ chống lại Liên Xô và Trung Cộng. Chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, 

chúng ta ủng hộ mạnh mẽ sự có mặt của Mỹ về quân sự ở Đông Á” [13]. 
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Như vậy, quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ khi Singapore độc lập đến khi Chiến 

tranh lạnh kết thúc là mối quan hệ tương đối ổn định và mang tính đặc trưng. Từ sự 

tương đồng lợi ích chiến lược trong việc duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ ở ĐNA, 

hai nước đã đẩy mạnh quan hệ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư và thu 

hút MNC… Singapore nhờ sự linh hoạt điều chỉnh chính sách, đã từng bước trở thành 

một đối tác thân cận và ổn định của Hoa Kỳ tại ĐNA. Mối quan hệ tốt đẹp trong thời 

kỳ này đã tạo cơ sở vững chắc và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, có tác dụng tích 

cực thúc đẩy mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ trong những giai đoạn tiếp theo. 

2.4. Chính sách đối ngoại của Singapore, Hoa Kỳ và vị trí mỗi nước trong 

chính sách đối ngoại của nhau 

2.4.1. Chính sách đối ngoại của Singapore 

Các quốc gia nhỏ như Singapore cần phải đặc biệt linh hoạt và chủ động trong 

việc hoạch định và thực thi đường lối đối ngoại của mình để tồn tại, họ là người thích 

nghi chứ không phải người đặt ra luật chơi [141, tr.13]. Đồng thời, đường lối đối 

ngoại của Singapore có sự ảnh hưởng rất lớn bởi ông Lý Quang Diệu – người tự nhận 

mình không theo chủ nghĩa tư tưởng mà là một người thực dụng, và thế giới quan của 

ông không được định hình bởi bất kỳ học thuyết hay quan điểm triết học cụ thể nào: 

“Tôi không bao giờ là tù nhân của bất cứ lý thuyết nào. Điều hướng dẫn tôi là sự hợp 

lý và thực tế. Phép thử tôi áp dụng cho mọi lý thuyết hay kế hoạch là liệu nó có hiệu 

quả không” [20, tr.64]. Ông nhận định rằng sự tồn tại của các quốc gia nhỏ như 

Singapore gắn liền với sự ổn định và thịnh vượng của khu vực lân cận cũng như sự 

cân bằng năng động và tương tác kinh tế của các cường quốc toàn cầu [35, tr.42-44]. 

Ý thức về “tính dễ bị tổn thương” chi phối lớn đến Singapore, với việc sử dụng 

“chính sách chủ nghĩa thực dụng và sự nhấn mạnh vào khả năng răn đe và ngoại 

giao” cho phép Singapore linh động trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp [138, 

tr.7-8]. Tuy nhiên, có 3 nguyên tắc phục vụ lợi ích quốc gia bất biến được Đại sứ 

Singapore tại Hoa Kỳ Bilahari Kausikan chỉ ra là [92, tr.106]: 

  + Thứ nhất, Singapore mãi mãi là một phần của ĐNA. Nguyên tắc này thể 

hiện trách nhiệm của Singapore trong các vấn đề khu vực cũng như nhu cầu về một 

sự hoà bình ổn định khu vực xung quanh mình. Bộ trưởng Ngoại giao S. Rajaratnam 

phân tích rằng: “Chúng tôi mong muốn hoà bình đơn giản bởi vì chúng tôi không có 

khả năng gây chiến tranh với bất cứ ai. Singapore vây quanh bởi các quốc gia láng 

giềng lớn hơn và mạnh hơn, những nước mà chúng tôi không thể dùng lực lượng 
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quân đội nhỏ bé của mình để giải quyết các vấn đề nảy sinh” [92, tr.36]. Vì thế, theo 

lẽ tự nhiên Singapore ủng hộ chính sách giải quyết bất đồng mâu thuẫn giữa các nước 

bằng đàm phán hoà bình và các hình thức phi bạo lực. Việc nhất quán ủng hộ sự có 

mặt của Hoa Kỳ để duy trì ổn định khu vực một phần xuất phát từ nguyên tắc này. 

+ Thứ hai, chiến lược cốt lõi của Singapore: Sự cần thiết tạo không gian chính 

trị, ngoại giao, kinh tế rộng lớn của thế giới, vượt ra khỏi khu vực, tận dụng những 

nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, xây dựng một thành phố toàn cầu. Điều 

đó giải thích tại sao kể từ khi độc lập, Singapore đã đi theo con đường tự do hoá 

thương mại, xoá bỏ phần lớn thuế quan và đẩy mạnh giao thương với các cường quốc, 

đặc biệt là Hoa Kỳ. Các nhà hoạch định chính sách Singapore cũng chủ trương theo 

đuổi các hiệp định thương mại tự do nhằm tiếp cận thị trường và thúc đẩy đầu tư trực 

tiếp nước ngoài [68, tr.16].  

+ Thứ ba, cần xây dựng một sự cân bằng quyền lực giữa các nước lớn trong 

khu vực và trên thế giới [92, tr.106]. Chính sách đối ngoại của các nước nhỏ thường 

gắn liền với các đặc điểm năng động, dễ điều chỉnh [29, tr.14] và Singapore đã vận 

dụng rất tốt những đặc tính đó bằng cách chọn con đường linh hoạt, cân bằng trong 

quan hệ với các nước lớn: “Singapore không có nhu cầu can thiệp vào công việc của 

bất cứ quốc gia nào. Ngược lại, chúng tôi cũng yêu cầu các quốc gia khác hãy thân 

thiện với Singapore thậm chí nếu họ không thích cách Singapore đang làm với đất 

nước của mình. Đó là lý do tại sao Singapore chọn con đường trung lập, không liên 

kết, đơn giản vì Singapore không muốn gia nhập vào những liên minh rồi đi áp đặt 

những yêu cầu, thể chế của mình lên các nước khác. Cùng hệ tư tưởng, cùng bạn bè, 

hay cùng kẻ thù không nên là những điều kiện của tình bạn giữa hai nước. Singapore 

làm bạn với tất cả các quốc gia miễn có song trùng lợi ích với Singapore, dẫu có 

khác hệ tư tưởng, chính trị” [92, tr.38] [58, tr.28]. Nguyên tắc này giải thích động 

thái của Singapore trong tam giác quan hệ Trung Quốc – Singapore – Hoa Kỳ. 

Ngoài ra, một điểm đặc biệt trong chính sách đối ngoại Singapore là định 

hướng phát triển đón đầu khoa học và công nghệ. Đầu những năm 90, Singapore mở 

rộng vai trò của Ban Phát triển kinh tế (EDB) trong việc thu hút đầu tư nước ngoài 

vào những ngành giá trị gia tăng cao. Đồng thời, nhằm mục tiêu chuyển dịch các 

ngành công nghệ cao vào Singapore, các công ty quốc doanh Singapore đầu tư vào 

Hoa Kỳ thường yêu cầu các đối tác Hoa Kỳ chuyển một phần quy trình sản xuất vào 

Singapore, nhằm học hỏi công nghệ và thu hút các tập đoàn công nghệ cao khác vào 



49 

 

Singapore [59, tr.6]. Song song đó, Singapore cố gắng đạt được sự xuất sắc trong 

nhiều lĩnh vực nhất có thể, về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cơ sở vật chất, khả năng 

kết nối, năng suất, ý tưởng và chất lượng cuộc sống [141, tr.16]. Hướng đi này là một 

nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Singapore – Hoa Kỳ khi Singapore chứng minh 

được tiềm năng và sự khác biệt của mình so với các quốc gia ĐNA khác. 

Chính sách đối ngoại của Singapore mang dấu ấn đậm nét của ông Lý Quang 

Diệu – người có thể coi là “kiến trúc sư” cho chính sách đối ngoại của Singapore đối 

với Hoa Kỳ. Ảnh hưởng của ông còn được nghe thấy trong mỗi bài phát biểu và 

phỏng vấn của ban lãnh đạo Singapore thế hệ thứ hai và thứ ba [35, tr.40]. Đồng thời, 

ông Lý Quang Diệu xây dựng được mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với các lãnh đạo 

Hoa Kỳ, nhận được sự nể vì của các các chính trị gia phương Tây, ông được nhìn 

nhận là người có trí tuệ uyên bác, có tầm nhìn xa trông rộng và là nhà cố vấn chiến 

lược các vấn đề châu Á cho họ. Đây là tiền đề quan trọng nâng tầm tiếng nói của lãnh 

đạo một nước nhỏ như Singapore trong quan hệ ngoại giao với các nước lớn, và là 

nhân tố tác động tích cực lên nhiều vấn đề trong mối quan hệ ngoại giao song phương 

Singapore – Hoa Kỳ. Tổng thống George H. W. Bush nhận xét: “Suốt cuộc đời phục 

vụ nhân dân của mình, tôi đã gặp rất nhiều nhân vật xuất sắc. Không ai tạo ấn tượng 

mạnh mẽ hơn Lý Quang Diệu” (Lời bình cho cuốn My Lifelong Challenge: 

Singapore’s Bilingual Journey), hay như Tổng thống Bill Clinton cũng tuyên bố: 

“Cuộc đời phục vụ nhân dân của Lý Quang Diệu thật vĩ đại và có một không hai… 

Nỗ lực của ông trong vai trò Thủ tướng và Cố vấn đã giúp cho hàng triệu người ở 

Singapore và Đông Nam Á có được cuộc sống thịnh vượng và tốt đẹp hơn. Tôi hy 

vọng các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tiếp tục xây dựng dựa trên di sản xuất chúng của 

ngài Lý Quang Diệu” [1, tr.xiv]. Có thể nói Lý Quang Diệu là nhà tư tưởng chiến 

lược hàng đầu châu Á, được sự nể trọng của các quan chức phương Tây và ông đóng 

vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu 

nghị của Singapore với Hoa Kỳ. 

Về quan hệ với Hoa Kỳ, Singapore đã tiến hành chính sách đối ngoại với Hoa 

Kỳ dựa trên ba nguyên tắc chính. Nguyên tắc đầu tiên là không liên kết. Thứ hai, 

quan hệ của Singapore với Mỹ được dẫn dắt bởi nguyên tắc cùng có lợi liên quan đến 

lợi ích quốc gia. Thứ ba, Singapore ủng hộ sự hiện diện kinh tế và chiến lược của Mỹ 

ở ĐNA nhằm tạo ra sự cân bằng quyền lực với các cường quốc trong khu vực [88, tr. 
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31]. Định hướng bởi những nguyên tắc này, mối quan hệ giữa Singapore và Hoa Kỳ 

đã trở nên mạnh mẽ và tích cực, thích  nghi với từng thời kỳ. 

2.4.2. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ 

Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ phục vụ chiến lược bá quyền. Tư tưởng phải 

vươn lên làm một cường quốc chi phối thế giới là tư tưởng có ý nghĩa quyết định đối 

với việc hoạch định chính sách của Hoa Kỳ [22, tr.53]. Lý thuyết bá chủ ổn định 

(Hegemonic Stability Theory) khẳng định rằng hệ thống toàn cầu ổn định nhất là 

những hệ thống trong đó có một tác nhân thống trị [139, tr.232]. Với vai trò nước lớn 

và trách nhiệm gìn giữ hoà bình, Hoa Kỳ tích cực can dự vào các khu vực trọng yếu 

trên thế giới. 

Mỹ rất coi trọng việc quảng bá các “giá trị” Mỹ ở những nước khác. Chiến 

tranh lạnh kết thúc, Mỹ trở thành siêu cường duy nhất, có điều kiện thuận lợi hơn để 

thực hiện phương châm “mở rộng cộng đồng các nền dân chủ thị trường”. Là nước 

đứng đầu thế giới về công nghệ thông tin, Mỹ tận dụng mọi phương tiện hiện đại có 

sức truyền tải nhanh để đề cao và truyền bá “giá trị Mỹ”, ca ngợi nước Mỹ và thu hút 

người dân các nước khác đối với “mô hình Mỹ”. Holywood, MTV, CNN và Fastfood 

đã lan rộng ở hầu khắp các châu lục. Phim ảnh Mỹ chiếm lĩnh thị trường thế giới [14, 

tr.16]. Nhờ đó, chủ nghĩa cá nhân, tự do kiểu Mỹ được quảng bá khắp thế giới. 

Về kinh tế, chính sách đối ngoại Hoa Kỳ theo đuổi chủ nghĩa tự do hoá thương 

mại: “Cô lập kinh tế - chủ nghĩa bảo hộ có thể đe dọa trật tự thế giới. Mặt khác, trong 

nửa thế kỷ qua, sự gắn kết và thương mại tự do đã tạo ra hòa bình thịnh vượng chưa 

từng có - ở Singapore, ở khắp châu Á tự do, ở châu Âu và ở Hoa Kỳ… Người Mỹ tin 

tưởng vào thương mại tự do và cởi mở. Các quốc gia có thể đạt được mức độ thịnh 

vượng đáng kinh ngạc khi họ chấp nhận thách thức của thị trường” [124], và “Thị 

trường tự do và mở cửa là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế trên diện rộng và bền 

vững” [128]. Có thể nói chính sách kinh tế đối ngoại của Singapore và Hoa Kỳ có 

nhiều điểm song trùng lợi ích. 

Theo nghiên cứu của Robert Sutter, đối với châu Á, chính sách của Hoa Kỳ 

thể hiện quá trình theo đuổi lâu dài ba nhóm mục tiêu. Thứ nhất, Hoa Kỳ quan tâm 

đến việc duy trì cán cân quyền lực ở châu Á có lợi cho Hoa Kỳ và phản đối nỗ lực 

thống trị của các cường quốc khu vực. Thứ hai, lợi ích kinh tế ở khu vực thông qua 

việc tham gia vào việc phát triển kinh tế và mở rộng thương mại, đầu tư của Hoa Kỳ. 

Thứ ba, thúc đẩy văn hóa và các giá trị Mỹ để thực hiện dân chủ, nhân quyền và các 
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xu hướng khác được người Mỹ coi là tiến bộ. Mức độ ưu tiên cho từng mục tiêu này 

thay đổi theo thời gian [117, tr.86]. Từ năm 1990 đến năm 2012, nước Mỹ trải qua 4 

đời Tổng thống với các chính sách đối ngoại đặc trưng: 

+ Giai đoạn 1989-1993: Tổng thống George H.W. Bush với “Chiến lược vượt 

trên ngăn chặn” chủ yếu là sự kế tục Chiến lược ngăn chặn cộng sản từ thời Chiến 

tranh lạnh.  

+ Giai đoạn 1993-2000: Tổng thống William Bill Clinton, chủ trương mở rộng 

sức mạnh mềm với việc phổ biến “dân chủ và nhân quyền” kiểu Mỹ, Chiến lược mới 

“Dính líu và mở rộng” xem Trung Quốc là nhân tố trỗi dậy mạnh mẽ, có thể đối trọng 

với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng chú trọng hơn khu vực CA - TBD, một yếu tố tác động lớn 

đến chính sách của Hoa Kỳ với Singapore. 

+ Giai đoạn 2001-2008: Chính quyền George W. Bush với “Chiến lược đánh 

đòn phủ đầu” (Pre-emptive strike) và an ninh – quốc phòng trở thành trụ cột, nổi bật 

với cuộc chiến chống khủng bố quốc tế. Về mặt kinh tế, Bush theo đuổi chính sách tự 

do hoá thương mại, dựa trên các hiệp định song phương và hiệp định khu vực [91, tr.23]. 

- 2008-2012 (nhiệm kỳ 1): Chính quyền Obama thực hiện chính sách đối ngoại 

“xoay trục chiến lược”, quan tâm nhiều hơn đến CA - TBD, đặc biệt là ĐNA [65, 

tr.2], hỗ trợ phát triển khả năng quốc phòng cho các đối tác, đồng minh và hợp tác 

trong các thể chế chính trị khu vực [120, tr.55]. Hoa Kỳ đẩy mạnh sự hiện diện quân 

sự và tăng cường ngoại giao để củng cố vị thế, đặc biệt là đảm bảo tự do hàng hải và 

tuân thủ luật pháp quốc tế [7].  

Nhìn chung, chính sách đối ngoại Hoa Kỳ giai đoạn 1990-2012 được điều 

chỉnh phù hợp với bối cảnh quốc tế, tình hình nội tại và dấu ấn cá nhân mỗi Tổng 

thống nhưng dù đại diện Đảng Dân chủ hay Cộng hoà thì mục tiêu lãnh đạo thế giới 

là hằng số nhằm thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, thị trường tự do và nhà nước pháp 

quyền trên phạm vi toàn cầu [22, tr.55], rằng “một trật tự quốc tế ổn định sẽ không 

tồn tại nếu chúng ta không định hình và dẫn dắt nó” [123]. Đối với châu Á, có thể 

tóm lược chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ qua lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary 

Clinton như sau: “Chúng tôi là cường quốc duy nhất có mạng lưới liên minh mạnh 

mẽ trong khu vực, không có tham vọng lãnh thổ và có một quá trình lâu dài trong 

hành động vì lợi ích chung. Cùng với các đồng minh của mình, chúng tôi đã bảo đảm 

an ninh khu vực trong nhiều thập kỷ - tuần tra các khu vực châu Á và duy trì sự ổn 

định - và điều đó đã giúp tạo điều kiện cho sự phát triển của khu vực” [119, tr.59]. 
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2.4.3. Vai trò mỗi nước trong chính sách đối ngoại của nhau 

Là nước phát triển còn non trẻ, Singapore cần thị trường, cần không gian đầu 

tư, cần vốn, khoa học và công nghệ tiên tiến của một cường quốc kinh tế, đồng thời, 

cần sự hậu thuẫn về quốc phòng, an ninh bởi bản chất nền kinh tế Singapore phụ 

thuộc rất lớn vào dòng chảy đầu tư và thương mại nên chịu tác động lớn của môi 

trường trong nước và khu vực. Trong quan hệ với các cường quốc, Singapore ưu tiên 

mối quan hệ với Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ có sức mạnh vượt trội trên tất cả các lĩnh vực, 

có thể mang lại những lợi ích to lớn về kinh tế cũng như đảm bảo an ninh cho 

Singapore, đồng thời Hoa Kỳ có truyền thống thể hiện vai trò nước lớn và trách nhiệm 

trong các vấn đề quốc tế. Đối với các nhà lãnh đạo Singapore, Hoa Kỳ là một cường 

quốc lành tính, không có tham vọng lãnh thổ trong khu vực và hơn nữa, có lợi ích 

mạnh mẽ trong việc duy trì tự do hàng hải [76, tr.3]. Vì thế, đảo quốc này luôn nhất 

quán ủng hộ vai trò của Hoa Kỳ trong việc duy trì an ninh và thương mại quốc tế tại 

châu Á [39, tr.45]. Thủ tướng Lý Quang Diệu từng nói “chiến lược của chính quyền 

Singapore là vay mượn sức mạnh chính trị và quân sự của các cường quốc ngoài khu 

vực, chủ yếu là Hoa Kỳ” [48]. Và nhiều nhà nghiên cứu cho rằng “mối quan hệ với 

Hoa Kỳ được đánh giá là quan trọng nhất trong số các mối quan hệ của Singapore 

với các cường quốc” [138, tr.8].  

Trong chiến lược “cân bằng quyền lực” (balancing), đối với một nước nhỏ, sự 

trỗi dậy của các trung tâm quyền lực được xem là mối đe doạ, và hình thái cân bằng 

mong muốn chỉ được duy trì bằng cách hình thành liên minh/đồng minh/đối tác chiến 

lược (trạng thái cân bằng bên ngoài - “external balancing”) và hiện đại hoá quân sự 

(trạng thái cân bằng bên trong - “internal balancing”) [60, tr.1]. Ở phương diện này, 

quan hệ Singapore – Hoa Kỳ phát triển theo hướng tích cực vì không một quốc gia 

nào thời điểm đó có tiềm lực mạnh về mọi mặt như Hoa Kỳ, vừa tạo thế cân bằng 

quyền lực khu vực, vừa là chiếc ô bảo vệ an ninh cho Singapore. Đồng thời, Hoa Kỳ 

là đối tác sáng giá để Singapore học hỏi nghiên cứu vũ khí, khoa học và công nghệ, 

đào tạo quân đội, bởi chi tiêu quốc phòng của Hoa Kỳ luôn dẫn đầu thế giới.  

Ở vị trí một cường quốc đang muốn thực hiện tham vọng bá chủ toàn cầu, Hoa 

Kỳ cần những nước nhỏ là những đối tác chiến lược tại các khu vực, đặc biệt 

Singapore có vai trò quan trọng trong khu vực ĐNA và án ngữ một vị trí địa chiến 

lược then yếu trong tuyến hàng hải quốc tế nên sự hậu thuẫn và ủng hộ của Singapore 

là có lợi cho Hoa Kỳ. Trên bản đồ tải vận quốc tế, khoảng 50.000 tàu quá cảnh ở eo 
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biển Malacca mỗi năm, chiếm 30% lượng hàng hoá thế giới và hơn 50% lượng dầu 

thế giới vận chuyển qua eo biển này [79, tr.9], [43, tr.8]. Eo biển Malacca càng quan 

trọng hơn đối với các nước như Nhật Bản và Trung Quốc, vốn phải phụ thuộc vào 

khoảng 15,2 triệu thùng dầu nhập khẩu đi qua eo biển trong một ngày (số liệu năm 

2011) [102, tr.10]. Với vị trí chiến lược là trung tâm trung chuyển toàn cầu, Singapore 

đã trở thành một trung tâm kinh tế quan trọng, là một trong những trung tâm ngoại 

hối và tài chính lớn nhất thế giới, hỗ trợ tự do hóa thương mại và lợi ích an ninh của 

Hoa Kỳ trong khu vực [74, tr.127]. Sự phát triển kinh tế nhanh chóng cũng giúp 

Singapore trở thành một đối tác thương mại và đầu tư tiềm năng. Trong chính sách 

đối ngoại Hoa Kỳ, Singapore là một đảo quốc nhỏ bé nhưng có nền kinh tế phát triển, 

có những nhà lãnh đạo xuất chúng, có vai trò đầu tàu ở ASEAN và đặc biệt là có vị 

trí địa – chính trị, địa – chiến lược rất quan trọng tại eo biển Malacca.  

Nhà nghiên cứu Daniel Wei Boon Chua, trong luận án tiến sĩ của mình, đã lập 

luận rằng tầm quan trọng của Hoa Kỳ đối với khả năng tồn tại của Singapore lớn hơn 

tầm quan trọng của Singapore đối với Hoa Kỳ; rõ ràng là Singapore cần sự hợp tác 

của Hoa Kỳ hơn [58, tr.5]. Tuy nhiên, Singapore đã áp dụng chính sách đối ngoại linh 

hoạt để tăng dần vị thế và vai trò của mình. Có thể tóm lược về vai trò của Singapore 

trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ bằng tuyên bố của ông Lý Quang Diệu: 

“Singapore là một chấm đỏ nhỏ nhưng chúng tôi là một chấm đỏ đặc biệt. Chúng tôi 

kết nối với thế giới, chúng tôi đóng một vai trò đặc biệt. Và chúng tôi sẽ không nằm 

trong túi của bất kỳ ai” [137, tr.67]. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Bối cảnh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh mang lại những cơ hội và thách thức 

đan xen cho mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trở thành siêu cường của thế 

giới và tăng cường mở rộng ảnh hưởng với hệ thống đồng minh, đối tác chiến lược ở 

khắp các khu vực trọng yếu, trong đó ĐNA, CA - TBD là ưu tiên chiến lược trong 

chính sách Hoa Kỳ “xoay trục” từ Âu sang Á. Bên cạnh đó, cục diện chính trị khu 

vực và thế giới với sự trỗi dậy của các cường quốc đe doạ vị trí siêu cường của Hoa 

Kỳ, đặc biệt là nhân tố Trung Quốc đặt mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ vào bài toán 

mới. Đồng thời, thế giới sau Chiến tranh lạnh bước vào một thời kỳ lắng dịu chạy đua 

vũ trang nhưng vẫn tồn tại những bất ổn cục bộ và mâu thuẫn sắc tộc tiềm tàng. Vụ 

khủng bố 11/9 làm dấy lên lo ngại về mối đe doạ khủng bố quốc tế và Hồi giáo cực 
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đoan và đưa Singapore vào cuộc chiến chống khủng bố do Hoa Kỳ phát động trên 

phạm vi toàn cầu. Đây là những nhân tố khách quan tác động nhiều mặt lên mối quan 

hệ Singapore – Hoa Kỳ, trong đó mặt tích cực chiếm ưu thế. 

Xu thế mở cửa thị trường và tự do hoá thương mại giúp hai nước tăng cường 

thâm nhập liên kết hợp tác trên đa dạng các lĩnh vực kinh tế. Toàn cầu hoá và ưu tiên 

phát triển kinh tế là thời cơ giúp Singapore, Hoa Kỳ phát huy tối đa những lợi thế 

được xây dựng trước đó để hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực thế mạnh như công 

nghiệp công nghệ cao, đầu tư, tài chính, dịch vụ, đặc biệt là chiến lược tiên phong 

phát triển nền kinh tế tri thức của cả hai nước với trình độ tiệm cận nhau trong khoa 

học - kỹ thuật hiện đại. Đây là những điều kiện tích cực thúc đẩy quan hệ song phương 

hai nước. 

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Singapore và Hoa Kỳ mang nhiều nét 

bổ sung nhiều hơn cạnh tranh. Vượt qua những hạn chế về điều kiện tự nhiên, 

Singapore phát triển thần kỳ trở thành một trong bốn con rồng châu Á và đứng vào 

hàng ngũ các nước phát triển. Singapore là một trong những nền kinh tế cởi mở và 

ủng hộ doanh nghiệp nhất trên thế giới nhờ sự ổn định chính trị, chính phủ trong sạch, 

hệ thống hiệu quả và cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới giúp Singapore trở thành điểm 

đến đầu tư của các MNC Hoa Kỳ với dòng vốn lớn, khoa học và công nghệ hiện đại. 

Các MNC Hoa Kỳ cũng xem Singapore là địa điểm lý tưởng để nghiên cứu thị trường 

và mở rộng kinh doanh ra toàn châu Á. Đồng thời, việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh 

trong hành chính, chính sách lấy con người làm cốt lõi cho sự phát triển, đầu tư vào 

R&D khoa học và công nghệ đã giúp Singapore tìm được nhiều điểm chung với Hoa 

Kỳ, đón đầu được các cơ hội hợp tác. Ở phương diện an ninh, nếu Singapore là nước 

nhỏ, dễ bị tổn thương bởi các bất ổn khu vực và cần một “chiếc ô an ninh” thì Hoa 

Kỳ với sự kết hợp giữa sức mạnh kinh tế và quân sự áp đảo mang lại sức ảnh hưởng 

chính trị to lớn trên toàn thế giới. Hoa Kỳ đặt Singapore trong nhu cầu tập hợp lực 

lượng của mình bởi Singapore có vị trí chiến lược trên tuyến đường hàng hải Đông – 

Tây và có vai trò quan trọng ở khu vực ĐNA. Một vài vấn đề liên quan đến dân chủ, 

nhân quyền và phương thức quản lý của chính phủ Singapore còn bất đồng giữa hai 

nước, tuy nhiên về tổng quan tình hình nội tại Singapore cũng như Hoa Kỳ tạo nên 

nhu cầu hợp tác cùng có lợi từ cả hai phía. 

Mối quan hệ được xây dựng từ những năm đầu Singapore mới lập quốc đã tạo 

tiền đề cho quan hệ song phương Singapore – Hoa Kỳ phát triển sâu rộng giai đoạn 
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sau này. Đặc biệt là quan điểm nhất quán của Singapore trong việc ủng hộ Hoa Kỳ 

trong chiến tranh Việt Nam và ủng hộ sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực ĐNA để 

duy trì hoà bình khu vực. Động thái này xuất phát từ lợi ích quốc gia Singapore và 

cũng phù hợp với chủ trương của Hoa Kỳ. Singapore đã chủ động thể hiện vai trò 

quan trọng đúng thời điểm và ngày càng xây dựng được mối quan hệ đối tác tin cậy 

lẫn nhau giữa hai nước. Đây là tiền đề quan trọng tiến tới việc ký kết MoU Singapore 

– Hoa Kỳ vào năm 1990 và mở ra một thời kỳ phát triển mới toàn diện, sâu rộng của 

mối quan hệ song phương Singapore – Hoa Kỳ giai đoạn 1990-2012. 
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CHƯƠNG 3. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG QUAN HỆ 

SINGAPORE – HOA KỲ TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2012 

 

Quan hệ Singapore – Hoa Kỳ phát triển xuất phát từ nhu cầu chiến lược từ cả 

hai phía, đồng thời những nhân tố chủ quan và khách quan tác động tạo cơ sở hình 

thành nên sự hợp tác song phương toàn diện giữa Singapore và Hoa Kỳ trên tất cả 

các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, an ninh – quốc phòng, kinh tế. 

3.1. Trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao 

Ngày 11/8/1965, Hoa Kỳ công nhận độc lập và chủ quyền của nhà nước Cộng 

hoà Singapore trong một bức thư Ngoại trưởng Mỹ Dean Rusk gửi cho Bộ trưởng 

Ngoại giao Singapore Sinnathamby Raja Ratnam [62] và hai nước chính thức thiết 

lập quan hệ ngoại giao từ ngày 4/4/1966 [66, tr.1]. Để thúc đẩy quan hệ hợp tác 

Singapore – Hoa Kỳ, bên cạnh Đại sứ quán Singapore (Embassy of Singapore) tại 

Washington DC, Singapore thiết lập Tổng Lãnh sự quán (Consulate General) tại San 

Francisco, một Lãnh sự quán (Consulate) tại New York (đây đồng thời cũng là trung 

tâm dịch vụ lãnh sự khu vực cho phần phía đông Canada sau khi đóng cửa Lãnh sự 

quán Toronto) và các Lãnh sự Danh dự (Honorary Consulates) tại Chicago, Miami 

và Houston.  

Hoa Kỳ mở Lãnh sự quán tại Singapore lần đầu tiên tại Singapore từ năm 

1836, khi đó Singapore là một phần của Khu định cư Eo biển của nước Anh (British 

Straits Settlements). Sau khi Singapore tuyên bố độc lập, thì Đại sứ quán của Hoa Kỳ 

tại Singapore được thành lập vào ngày 4/4/1966 đến nay [62]. 

3.1.1. Giai đoạn 1990 – 2001 

Ngày 13/11/1990, một trong những quyết sách cuối cùng dưới cương vị Thủ 

tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu đã ký Biên bản Ghi nhớ MoU với Phó Tổng 

thống Hoa Kỳ Dan Quayle tại Tokyo, hỗ trợ cung cấp các cơ sở tại Singapore cho 

máy bay quân sự và tàu chiến hải quân Hoa Kỳ sử dụng, góp phần duy trì sự hiện 

diện về mặt quân sự của Hoa Kỳ tại ĐNA [106, tr.52]. Nhìn lại tình hình quan hệ 

Singapore – Hoa Kỳ trước năm 1990 ở chương 1, chúng ta thấy MoU này là kết quả 

sau những tiếp xúc ngoại giao giữa Hoa Kỳ, Philippines, Singapore từ nửa đầu năm 

1989 khi Hoa Kỳ buộc phải triệt thoái các căn cứ quân sự của mình tại Subic và Clark, 

Philippines. Đây là thời điểm Singapore thể hiện vai trò quan trọng của mình trong 



57 

 

quá trình sắp xếp lại lực lượng của Hoa Kỳ tại khu vực ĐNA. Ngày 13/11/1990 MoU 

được ký và 1 năm sau, vào tháng 9/1991 Hoa Kỳ bắt đầu đóng cửa các căn cứ quân sự 

tại Philippines và hoàn tất việc rút quân vào năm 1992. 

Phân tích sâu hơn vấn đề này chúng ta thấy rằng Singapore đã từng cam kết 

ủng hộ việc xây dựng ĐNA thành một khu vực phi vũ khí hạt nhân và một khu vực 

hoà bình, tự do và trung lập (ZOPFAN) - một sáng kiến do Malaysia và Indonesia 

đưa ra. ZOPFAN thường được hiểu là một thoả thuận xây dựng quyền tự trị khu vực, 

loại trừ các cường quốc khỏi các vấn đề khu vực và đóng cửa các căn cứ quân sự 

nước ngoài [86, tr.16]. Giờ đây, khi nhận định vai trò quan trọng của Hoa Kỳ trong 

việc duy trì hoà bình khu vực cũng như đối với an ninh của Singapore và trước nguy 

cơ Hoa Kỳ giảm dần sự dính líu tại khu vực, Singapore sẵn sàng phủ định các nguyên 

tắc trước đây của mình, với mục tiêu duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ tại ĐNA. 

Điều này cho thấy chính sách đối ngoại Singapore rất thực dụng. Tuy nhiên, 

Singapore rất khéo léo khi cho phép quân đội Mỹ quyền sử dụng (access rights) chứ 

không cho Mỹ quyền thiết lập căn cứ quân sự (base rights) đối với căn cứ Hải quân 

Changi và căn cứ Không quân Paya Lebar, vì thế, theo nghiên cứu của Eul Soo Pang, 

về mặt nguyên tắc, Singapore không vi phạm quy định của ZOPFAN [71, tr.23], mà 

vẫn có thể theo đuổi được những mục tiêu riêng của mình đối với Mỹ. 

Về phía ngược lại, Biên bản Ghi nhớ Hợp tác cũng phù hợp với chiến lược và 

lợi ích của Mỹ nhằm có một cái “cớ” để quay trở lại ĐNA sau khi Liên Xô sụp đổ, 

Mỹ không còn lý do gì để hiện diện quân sự ở đây. Nhận xét về thoả thuận này, Tổng 

thống Bush nói: “Chúng tôi đánh giá cao cách tiếp cận có tầm nhìn xa của Singapore 

đối với các yêu cầu an ninh của kỷ nguyên mới. Hoa Kỳ không duy trì sự hiện diện 

an ninh ở đây như một hành động từ thiện (some act of charity). An ninh và sự thịnh 

vượng của các bạn phục vụ lợi ích của chúng tôi vì các bạn có thể giúp xây dựng một 

thế giới ổn định hơn, thịnh vượng hơn. Một châu Á bất ổn với gánh nặng đàn áp 

không phục vụ lợi ích của chúng tôi. Và một châu Á sa lầy trong nghèo đói và tuyệt 

vọng cũng thế. Điều chúng tôi cần là các bạn hãy làm việc tự do, hiệu quả nhất có 

thể và chúng tôi hiểu rằng sự hiện diện an ninh của chúng tôi có thể tạo nền tảng cho 

sự thịnh vượng chung và sự phòng thủ chung của chúng ta” [124]. 

Ngày 03 - 05/01/1992, Tổng thống George HW Bush đến thăm Singapore, 

đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đến Singapore. 

Chuyến thăm này xây dựng nền tảng cho việc mở cửa thị trường trong hợp tác kinh 
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tế song phương. Ngày 30/12/1991, trong bài phát biểu về chuyến đi, Tổng thống Bush 

nhận định rằng tự do thương mại là con đường hai chiều, các công ty Hoa Kỳ có thể 

có những gắn kết mạnh mẽ hơn vào thị trường các đối tác và Singapore có những 

bước tiến dài trong việc xây dựng thương mại tự do và thị trường mở. Hoa Kỳ sẽ làm 

những gì có thể để giảm những rào cản đối ngoại, đồng thời kiến tạo nhiều việc làm 

và cơ hội [126]. Đáng chú ý rằng đây là chuyến đi dài 12 ngày, từ 31/12/1991 đến 

10/01/1992, đến 4 quốc gia CA – TBD mà Hoa Kỳ nhận định là 4 trong số những nền 

kinh tế năng động nhất thế giới, trong đó Singapore xếp cùng với 3 cường quốc kinh 

tế, đồng thời là 3 đồng minh thân cận của Hoa Kỳ: Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản. 

Vì thế, chuyến thăm này được xem là động thái cảm ơn từ phía Mỹ về thiện chí của 

Singapore cho mở các căn cứ quân sự để Mỹ sử dụng, trong hoàn cảnh Mỹ phải rút 

khỏi các căn cứ ở Philippines và trong bối cảnh cả Philippines, Malaysia và Indonesia 

đều phản đối ý tưởng thiết lập các căn cứ quân sự của Mỹ ở ĐNA. 

Ngày 05/05/1994, một sự việc rắc rối trong quan hệ ngoại giao hai nước liên 

quan đến công dân Mỹ Michael Fay chịu hình phạt 4 roi vì hành vi vẽ bậy nơi công 

cộng và phá hoại tài sản công, cụ thể là xịt vẽ bậy trên các xe ô tô và ăn cắp biển báo 

giao thông (thuộc một trong các hành vi chịu hình phạt đánh roi: Trộm cướp tài sản, 

hành hung, lạm dụng tình dục, mại dâm...). Hình phạt đánh roi là hình thức xử phạt 

hợp pháp ở Singapore và được coi là biện pháp hữu hiệu mang tính răn đe không chỉ 

cho người dân Singapore mà còn áp dụng cho cả những du khách đến thăm nơi đây. 

Sự việc lên đến cao trào khi đích thân Tổng thống Mỹ Bill Clinton can thiệp đề nghị 

miễn hình phạt nhưng Singapore không áp dụng ngoại lệ và chỉ giảm 2 roi “nể mặt” 

Tổng thống Clinton (nguyên gốc Michael phải chịu 6 roi cộng với 4 tháng ngồi tù và 

một khoản phạt tiền). Sự việc này làm bùng phát những bất đồng quan điểm tồn tại 

lâu nay giữa hai nước về vấn đề dân chủ, nhân quyền. Mối quan hệ song phương 

Singapore – Hoa Kỳ bị tổn hại nghiêm trọng bởi sự vụ này [92, tr.423]. 

Tháng 2/1995, chính phủ Mỹ công bố “chiến lược can thiệp và mở rộng” với 

mục tiêu bao trùm là phát huy sức mạnh mọi mặt của Mỹ, đưa Mỹ giữ vững vị trí 

lãnh đạo thế giới, nhằm thiết lập một Pax - Americana – một nền hòa bình kiểu Mỹ, 

phổ biến giá trị của Mỹ ra thế giới. Khi đó, an ninh, quốc phòng không còn là ưu tiên 

chiến lược duy nhất ở ĐNA và quyền con người, dân chủ trở thành mối quan tâm đầu 

tiên của chính quyền Mỹ, Mỹ gây sức ép buộc các nước, bao gồm các đồng minh và 

đối tác thân cận phải cải cách chính trị và áp dụng dân chủ tự do, tôn trọng quyền con 
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người theo chuẩn mực Âu - Mỹ. Mỹ và các nước phương Tây cũng gắn các loại viện 

trợ của họ với cải cách dân chủ tại các nước nhận viện trợ.  

Trong lúc này, một số tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ chỉ trích Singapore về 

sự kiểm duyệt báo chí có chọn lọc và thực thi chặt chẽ Đạo luật An ninh Nội địa tại 

nước này. Đại sứ Hoa Kỳ David Adelman cho rằng mặc dù các cuộc bầu cử Singapore 

là tự do và công bằng, nhưng người dân Singapore có quyền kỳ vọng một hệ thống 

chính trị mở với nhiều quan điểm đối lập hơn [30]. Báo cáo Quốc gia Hoa Kỳ năm 

2012 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Thực hành Nhân quyền cho rằng Đảng PAP duy 

trì sự thống trị về chính trị bằng cách giới hạn các hoạt động tranh cử chính trị của 

các đảng đối lập [40, tr.4]. Các hoạt động vẽ tranh tường (graffiti) mang tính chính 

trị, chẳng hạn như vẽ các bức tranh mang tính biểu tượng, khẩu hiệu, khẩu ngữ, poster 

bị cấm theo đạo luật Vandalism (Vandalism Act) [81, tr.7]. Tương tự, Singapore bị 

xếp thứ 149/179 trong các nước về mặt tự do báo chí năm 2013 [39, tr.51]. 

Trong các đồng minh và đối tác thân cận của Mỹ, Singapore và Malaysia là 

hai nước đi đầu trong việc cưỡng lại sức ép của Mỹ về dân chủ và nhân quyền. Ông 

Lý Quang Diệu chỉ ra những giáo huấn Khổng tử tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam đối lập với những giá trị phương Tây về trật tự xã 

hội và quyền cá nhân. Ông phân tích rằng xã hội Mỹ theo chủ nghĩa cá nhân 

(individualism), quyền tự do con người là giá trị cốt lõi được bảo vệ bởi Hiến pháp. 

Mỗi cá nhân được tự do biểu đạt, thậm chí tội phạm được xem là nạn nhân của xã hội 

cần được phục hồi (victims of society in need of rehabilition). Ngược lại, ở Singapore 

và các nước châu Á theo Khổng tử, quyền cá nhân gắn liền với lợi ích tập thể, mỗi cá 

nhân phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình và luật lệ phân minh, 

nghiêm khắc để đảm bảo an toàn xã hội. Singapore xem quy luật một đảng cầm quyền 

và sự quản lý xã hội chặt chẽ là bí quyết thành công của lãnh đạo. Ở Singapore, tỷ lệ 

tội phạm giảm sâu kể từ những năm 1980. Năm 1997, Singapore được xếp hàng đầu 

trên thế giới về sự an toàn [81, tr.14]. Niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của 

PAP đã giúp PAP thắng cử liên tục từ khi Singapore lập quốc đến tận bây giờ. 

Từ phân tích đó, lãnh đạo Singapore cho rằng quan niệm về tội ác, cách trừng 

trị cũng như vai trò của chính phủ không giống nhau giữa châu Âu và châu Á. Thủ 

tướng Lý Quang Diệu, trong cuộc phỏng vấn với Time Magazine, Foreign Affairs, 

đã chỉ trích Hoa Kỳ “cố gắng áp đặt hệ thống của mình một cách bừa bãi lên những 

xã hội mà hệ thống đó sẽ hoạt động không hiệu quả” [81, tr.11]. 
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Sở dĩ Singapore thể hiện thái độ độc lập và cương quyết về vấn đề dân chủ 

nhân quyền với Mỹ bởi nhiều nguyên nhân. Xã hội Singapore có những đặc thù về tự 

nhiên, địa lý, kinh tế và chiến lược, không giống bất cứ nước nào kể cả với những 

nước như Đan Mạch, New Zealand. Diện tích nhỏ, dân số ít và còn đa chủng tộc, tài 

nguyên khan hiếm, địa hình chia cắt rải rác, lại nằm ở vị trí chiến lược quan trọng 

trong lợi ích các nước lớn và các nước láng giềng, Singapore cần một hệ thống chính 

quyền gọn nhẹ nhưng hiệu quả, kỷ luật, và quan trọng là niềm tin của nhân dân đối 

với bộ máy quản lý. Do vậy, hệ thống chính trị của Singapore không thể “tự do”, “đối 

lập”, “cởi mở”, và “cạnh tranh chính trị” theo kiểu phương Tây được. Một chính phủ 

yếu kém là sự cáo chung của Singapore. Như Lý Quang Diệu từng nói: “Để phát 

triển, một nước cần kỷ cương hơn dân chủ theo kiểu phương Tây” [19, tr.45]. Sự tranh 

cãi về dân chủ và nhân quyền này kéo dài suốt thập niên 1990.  

Lý Quang Diệu gọi nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Clinton (1993-1996) là thời kỳ 

chính quyền Mỹ khó hợp tác bởi Singapore trở thành (nước) không chấp nhận được vì 

Singapore không chịu theo đường lối tự do kiểu Mỹ [13]. Tuy nhiên, mối quan hệ song 

phương trở nên nồng thắm trở lại sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ vào tháng 

7/1997. Singapore là quốc gia duy nhất trong khu vực có nguyên tắc pháp luật và điều lệ 

ngân hàng vững chắc với sự giám sát chặt chẽ nên đã có khả năng trụ vững được trước 

sự tuôn chảy tư bản hàng loạt ra khỏi khu vực. Tại một cuộc họp khối APEC ở Vancouver 

vào tháng 11/1997, Tổng thống Clinton chấp nhận lời đề nghị của Thủ tướng Goh Chok 

Tong tổ chức một cuộc họp đặc biệt gồm các quốc gia bị ảnh hưởng và các thành viên 

G-7 để thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế, giúp các nước chấn chỉnh lại hệ thống 

ngân hàng và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Vào giữa cuộc khủng hoảng tài chính 

– tiền tệ này, Singapore mở rộng tự do hơn cho các khu vực tài chính và Singapore được 

người Mỹ khen ngợi như là một tấm gương của một nền kinh tế tự do cởi mở [13]. Thực 

chất thì nền kinh tế thị trường của Singapore đã luôn được Mỹ chú ý và đánh giá cao, 

trong bài phát biểu từ những năm 1992, Tổng thống Bush đã ca ngợi: “Chế độ thương 

mại tự do đã giúp Singapore trở thành một trong Tứ hổ của châu Á và là một trong 

những quốc gia phát triển nhanh nhất trên trái đất. Suy thoái kinh tế trên toàn thế giới 

đã làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế của các bạn với mức tăng trưởng 6% - nhưng 

đây lại là con số mà hầu hết các quốc gia khác mong muốn. Singapore có một trong 

những nền kinh tế cởi mở nhất, và tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Singapore trong 

việc thúc đẩy tự do thị trường hơn nữa trên toàn thế giới” [124]. Cuộc khủng hoảng 

kinh tế châu Á dường như củng cố thêm niềm tin của Hoa Kỳ vào Singapore. 
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3.1.2. Giai đoạn 2001 - 2012 

3.1.2.1.“Ngoại giao đa diện” của Singapore trong quá trình đàm phán Hiệp 

định Thương mại tự do Hoa Kỳ - Singapore USSFTA 

Phần này phân tích quá trình đàm phán USSFTA (từ năm 2000 đến năm 2003) 

thể hiện tính chất chủ động, linh hoạt về mặt ngoại giao của quan hệ Singapore - Hoa 

Kỳ (tác động về mặt kinh tế của USSFTA được phân tích ở phần 3.3.). Quá trình đàm 

phán cũng tạo sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, giúp ích nhiều cho mối quan hệ ngoại giao 

hai nước giai đoạn sau này. 

Giai đoạn này, Steve Green được Tổng thống Bill Clinton cử làm Đại sứ Mỹ 

tại Singapore và ông cũng là người góp phần đề xuất ý tưởng FTA Hoa Kỳ - 

Singapore. Tháng 11/2000, Steve Green đã thuyết phục Đại diện thương mại Mỹ 

USTR Charlene Barshefsky đề xuất ý tưởng USSFTA với Ngoại trưởng Singapore 

nhờ chuyển tải thông điệp tới Thủ tướng Goh Chok Tong. Lúc này nguyên thủ hai 

nước đang ở Brunei tham dự APEC. Để ý tưởng được xúc tiến, Thủ tướng Goh Chok 

Tong đã mời ông Clinton chơi gofl trong thời gian diễn ra Diễn đàn APEC7. Sau khi 

chơi golf, tầm 2:00 sáng ngày 16/11/2000, trong thời gian uống cà phê nghỉ ngơi, Thủ 

tướng Goh Chok Tong trao đổi với Tổng thống Clinton về USSFTA, Clinton đồng ý 

và 6h chiều ngày hôm đó, hai nhà lãnh đạo đã có bài phát biểu chung công bố chủ 

trương về USSFTA [91, tr.6].  

Charlene Barshefsky và Bộ trưởng Ngoại giao George Yeo thừa lệnh hoàn thành 

đàm phán trong vòng năm 2000 (chưa đầy 2 tháng), tuy nhiên trên thực tế quá trình 

này kéo dài hơn 2 năm (từ lúc công bố ngày 16/11/2000 đến lúc ký kết ngày 06/5/2003), 

cho thấy sự phức tạp trong quá trình đi đến thống nhất và được trưởng đoàn đàm phán 

của Singapore Tommy Koh nhận xét là “những trải nghiệm độc nhất và rất khác với 

các cuộc đàm phán khác” [77, tr.7]. Nếu như Thủ tướng Goh Chok Tong có quyền lực 

trực tiếp ra quyết định về FTA thì đặc thù chính trị Mỹ là phân quyền qua nhiều cấp 

bậc, mỗi cơ quan thường có những lợi ích, yêu cầu, cơ chế riêng, vì thế các chiến lược 

ngoại giao và các hình thức vận động hành lang, được Singapore vận dụng triệt để một 

cách khôn khéo. 

                                           
7 “Ngoại giao sân gofl” được diễn ra sau tiệc tối ngày 15/11/2000, vào lúc 11:45 tối, rất đặc biệt vì thời điểm 1 

tiếng trước đó vẫn còn bão và mưa nặng hạt, nhiều đề xuất huỷ bỏ nhưng Thủ tướng Goh Chok Tong vẫn cương 

quyết tiến hành vì tầm quan trọng của “trận gofl” này. 
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Đề xuất USSFTA là một ý tưởng táo bạo bởi danh sách các quốc gia chờ ký 

FTA với Hoa Kỳ còn dài và Singapore đột nhiên nhảy bậc thì tất yếu có nhiều rào cản. 

Đặc biệt đối với Quốc hội Mỹ, vì USSFTA được tuyên bố chỉ 1 ngày sau “trận gofl 

ngoại giao” nên không hề có sự tham vấn trước đó, và dĩ nhiên là Quốc hội không hài 

lòng. Trong suốt hơn 2 năm đàm phán, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore George Yeo và 

Đại sứ Singapore tại Mỹ Chan Heng Chee đã cẩn thận trực tiếp cập nhật tình hình đàm 

phán và nỗ lực thuyết phục lãnh đạo Quốc hội. Kết quả, Singapore đã rất thành công tạo 

được thế cân bằng đồng thuận của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà [91, tr.10-12]. 

Đồng thời, nhận thấy lợi ích của các doanh nghiệp Mỹ có ảnh hưởng lớn đến 

các chính sách kinh tế nước này (điều không thường thấy ở các quốc gia khác), đoàn 

ngoại giao Singapore đã chủ động tiếp cận các tổ chức quan trọng như US Chamber of 

Commerce, the National Association of Manufactures, the US-ASEAN Business 

Council… các hiệp hội đại diện ngành dược, ngành dịch vụ tài chính, ngành phim 

ảnh… thậm chí gặp mặt các doanh nghiệp riêng lẻ như Amway và Wrigley. Nhờ thế, 

vào tháng 3/2002, Singapore đã thành công xây dựng được Liên minh Doanh nghiệp 

FTA Hoa Kỳ - Singapore (US-Singapore FTA Business Coalition) hùng mạnh với 75 

thành viên và đồng chủ trì bởi Boeing, Exxon Mobil và UPS, để hỗ trợ USSFTA [91, 

tr.12-13], [104, tr.2]. 

Singapore cũng rất khôn ngoan trong chiến lược vận động ủng hộ và ngăn ngừa 

sự nổi lên của các nhóm lợi ích, hay các tổ chức lao động, nhân quyền, tổ chức môi 

trường xanh liên kết phản đối USSFTA (Hoa Kỳ đề cao dân chủ, các tổ chức dân sự 

Mỹ hoạt động rất mạnh mẽ, thi thoảng có thể đánh bại chính sách của chính phủ). Theo 

đó, Công đoàn lao động Singapore (NTUC) tiếp cận liên kết với Liên đoàn Lao động 

và Đại hội các Công đoàn Công nghiệp Hoa Kỳ (AFL-CIO). Mặc dù mục tiêu ủng hộ 

công khai không đạt được nhưng AFL-CIO đồng ý không biểu tình chống đối 

USSFTA và không gây áp lực cho các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành. 

Quá trình đàm phán USSFTA có sự chuyển giao quyền lực giữa chính quyền 

Clinton và chính quyền Bush, Singapore vì thế rất linh hoạt tạo mối liên hệ với các 

thành viên chính quyền mới. Đại sứ Singapore Chan Heng Chee và Tommy Koh đã 

chủ động liên lạc những người bạn thân của mình trong chính quyền Cộng hoà để kêu 

gọi ủng hộ cho USSFTA từ cuối năm 2000 - trước khi diễn ra sự chuyển giao quyền 

lực. Bên cạnh đó, các thành viên đoàn đàm phán Singapore được chỉ đạo xây dựng 

mối quan hệ cá nhân với phía Hoa Kỳ, sử dụng các chiến lược ngoại giao mềm như 
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ăn uống (“makan diplomacy” hay “dining Diplomacy”) [77, tr.12]. Điều đó có tác 

động rất lớn kiến tạo không khí làm việc vui vẻ và thành công của cuộc đàm phán. 

Trưởng đoàn đàm phán của Hoa Kỳ Ralph F. Ives đã nhận xét rằng ông dành sự tôn 

trọng và nể vì người đồng cấp Tommy Koh bởi Koh luôn tạo bầu không khí xây dựng 

và lạc quan. Đoàn đàm phán Hoa Kỳ cũng nhiều lần khen đội ngũ Singapore làm việc 

rất ấn tượng, sáng suốt và có khiếu hài hước giúp họ giải quyết nhiều vướng mắc. 

Nhiều nhà nghiên cứu, như Laurence A. Green và James K. Sebenius, gọi đây 

là một chiến dịch đàm phán với “chiến lược toàn diện và được phối hợp chặt chẽ”, việc 

thiết kế và thực hiện được triển khai trên nhiều lĩnh vực, phải kết hợp một số thoả thuận 

với nhau, đòi hỏi nhiều kỹ năng của các nhà ngoại giao Singapore và Hoa Kỳ [77, tr.2]. 

Quá trình đàm phán USSFTA giữa Singapore – Hoa Kỳ phản ánh rất rõ những trở ngại 

trong quan hệ giữa một nước nhỏ có bộ máy nhà nước gọn nhẹ với một cường quốc có 

hệ thống quản lý đa tầng, phân quyền và quy trình phức tạp, nhưng đồng thời qua đó, 

chúng ta thấy được sự linh hoạt và chiến lược ngoại giao khôn khéo của Singapore 

trong ngoại giao cấp nhà nước lẫn ngoại giao nhân dân. 

Ngày 5/5/2003, USSFTA được ký kết giữa Tổng thống Bush và Thủ tướng Goh 

Chok Tong tại Nhà Trắng. FTA được thông qua bởi Hạ viện vào ngày 24/7/2003 với 

272 phiếu tán thành, 155 phiếu chống và Thượng viện vào ngày 31/7/2003 với 66 phiếu 

tán thành, 32 phiếu chống [91, tr.21]. USSFTA phục vụ mục tiêu kinh tế và ngoại giao 

của Hoa Kỳ, mang cả “ý nghĩa kinh tế lẫn chiến lược” vì đây là FTA thứ 5 của Hoa 

Kỳ và là FTA đầu tiên mà Hoa Kỳ ký với một nước châu Á. Thứ hai, thỏa thuận được 

khởi xướng bởi một chính quyền Dân chủ (chính quyền Clinton) và được ký kết bởi 

chính quyền Cộng hòa (chính quyền Bush). Thứ ba, đó là một hiệp định thương mại 

toàn diện, có thể đóng vai trò là mô hình mẫu cho các FTA tương lai. Thứ tư, USSFTA 

là đặc biệt duy nhất vì Singapore vốn đã không áp dụng thuế nhập khẩu với phần lớn 

hàng hoá, nên lợi ích của Mỹ thu được từ miễn giảm thuế hậu FTA là rất thấp, từ đó 

nêu bật bản chất ý đồ địa-chính trị, mang ý nghĩa biểu tượng chiến lược của thỏa 

thuận [74, tr.45].  

3.1.2.2. Giai đoạn 2001 - 2012 

Ngày 11/9/2001, vụ khủng bố được gọi là “tấm thảm kịch nước Mỹ” và theo 

đó là tuyên bố phát động cuộc chiến tranh chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu của 

Tổng thống Geogre W. Bush. Lúc này, các nước ở khu vực phản ứng có phần trái 

chiều, chẳng hạn như Thủ tướng Malaysia Mahathir, mặc dù lên án vụ khủng bố 11/9 
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nhưng ông chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Bush vì việc sử dụng vũ lực ở Iraq và 

Afghanistan; hay Indonesia - quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới cũng có cùng 

động thái do phải đối mặt với sự phản đối của người dân trong nước. Ngược lại, 

Philippines, Thái Lan và Singapore đều ủng hộ Hoa Kỳ, trong đó sự ủng hộ của 

Singapore có vẻ được Hoa Kỳ đặc biệt đánh giá cao vì nước này không phải là đồng 

minh hiệp ước và do đó không nhận các gói viện trợ của Hoa Kỳ, điều mà Philippines 

dưới thời Arroyo đã tận dụng cơ hội hưởng lợi về mặt tài chính khi tuyên bố ủng hộ 

[138, tr.23]. 

Ngày 23/11/2001, hai buổi lễ tại Singapore được tổ chức để tưởng niệm những 

người xấu số trong vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ. Một buổi lễ được tổ chức vào buổi chiều 

bởi Tổ chức Liên tôn giáo (Inter-Religious Organisation) tại Câu lạc bộ Bơi 

Singapore và buổi còn lại được tổ chức vào buổi tối bởi Hiệp hội người Mỹ của 

Singapore (American Association of Singapore) tại Sân vận động Quốc gia (National 

Stadium). 15.000 người đã tham dự buổi lễ tưởng niệm tại Sân vận động Quốc gia. 

Thủ tướng Goh Chok Tong và Đại sứ Hoa Kỳ Frank Lavin đã phát biểu tại Lễ tưởng 

niệm [92, tr.433]. 

Sau vụ khủng bố 11/9 và đặc biệt vụ khủng bố ở Bali, Indonesia tháng 10/2002, 

Singapore thực sự lo ngại, Singapore coi các nhóm thánh chiến là mối đe doạ an ninh 

hàng đầu của mình – một thế giới quan mà nước này chia sẻ với Hoa Kỳ. Trong bối 

cảnh Singapore nằm ở khu vực có dân số Hồi giáo lớn nhất; các phong trào bất đồng 

chính kiến và ly khai diễn ra thường xuyên; hoạt động xuyên biên giới và kết nối 

xuyên quốc gia dễ dàng; Các dịch vụ tình báo, cảnh sát và quân đội lại có nguồn lực 

còn hạn chế. Khu vực này được Hoa Kỳ xem là “nơi sinh sản màu mỡ cho các hoạt 

động khủng bố” [47, tr.16]. Singapore là một trong hai quốc gia ĐNA duy nhất (quốc 

gia còn lại là Philippines) ủng hộ cuộc xâm lược Iraq do Mỹ dẫn đầu. Singapore cũng 

đã đóng góp máy bay vận tải tham gia Chiến dịch Tự do Iraq [122, tr.2]. Singapore 

tạo mọi điều kiện thuận lợi về hậu cần cho quân đội Mỹ quá cảnh và Singapore đã cử 

998 thành viên nghĩa vụ quân sự đến Iraq từ năm 2003 đến năm 2008 theo Chiến dịch 

BLUE ORCHID cho công cuộc tái thiết Iraq, hỗ trợ các lĩnh vực như tiếp nhiên liệu 

không đối đất cho máy bay, bảo vệ các cơ sở quan trọng ngoài khơi và đào tạo các lực 

lượng vũ trang Iraq [138, tr.21]. Trong mọi bối cảnh, Singapore vẫn cho rằng Mỹ có đủ 

lý do để phát động cuộc chiến tại Iraq mặc dù không tìm ra vũ khí giết người hàng loạt 

tại đây. Theo Singapore, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, việc phổ biến vũ khí huỷ diệt 
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hàng loạt đang đe doạ mọi quốc gia trên thế giới, trước tiên là đối với các nước nhỏ như 

Singapore. Kết quả đầu tiên của cuộc chiến do Mỹ tiến hành ở Iraq là buộc các nước như 

Iran, Libi, CHDCND Triều Tiên từ bỏ chính sách buôn bán vũ khí hay tỏ thái độ mềm 

mỏng hơn. Ví dụ như, năm 2004, đáp lại câu hỏi chất vấn từ các nghị sĩ Singapore rằng 

có phải Singapore đã quá “thân Mỹ” (“pro-US”) khi Singapore hỗ trợ cuộc xâm lược 

Iraq do Mỹ dẫn đầu năm 2003, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Jayakumar phát biểu: 

“Tôi đã nói rằng chúng ta không thân Mỹ; chúng ta cũng không chống lại bất cứ quốc 

gia nào. Những gì chúng ta làm là chúng ta ủng hộ những điều có lợi cho Singapore, 

bởi cuối cùng thì định hướng, chi phối chính sách đối ngoại chính là lợi ích quốc gia. 

Và điều đó vẫn sẽ là cách tiếp cận căn bản nhất của chúng ta” [114, tr.27]. Đồng thời, 

ông tuyên bố: “Singapore giữ quan điểm kiên định về Iraq kể từ Nghị quyết 678 của 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc năm 1991 (UNSC Resolution 678 of 1991)… Việc 

giải giáp quân sự ở Iraq nằm trong lợi ích quốc gia căn bản của Singapore” [92, 

tr.436]. Đây được xem là động thái ủng hộ cuộc chiến Iraq của Hoa Kỳ. 

Năm 2003, Singapore đã không chấp nhận lời đề nghị của Mỹ về việc trở thành 

đồng minh ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đề nghị này đã 

được chấp thuận bởi Philippines và Thái Lan, hai nước đã chính thức trở thành đồng 

minh của Mỹ thông qua những thỏa thuận trước [115]. Tuy nhiên, về quan hệ chiến 

lược lâu dài, trong chuyến thăm Singapore của Tổng thống Bush tháng 10/2003, hai 

nước đã nhất trí tiến hành đàm phán một Hiệp định Khung Chiến lược về An ninh và 

Quốc phòng (SFA). Cũng trong dịp này, hai bên thoả thuận thành lập tại Singapore 

Trung tâm chống các dịch bệnh mới xuất hiện (REDIC) cho cả khu vực ĐNA. 

Cuối năm 2003, Singapore và Hoa Kỳ tiến hành đàm phán về SFA. Từ ngày 6 

đến 16/7/2005, Thủ tướng Lý Hiển Long thăm Mỹ và ngày 12/7/2005, SFA được ký 

kết giữa Tổng thống George W. Bush ký với Thủ tướng Lý Hiển Long. Chuyến đi 

này thực sự đã tạo ra bước ngoặt và đưa quan hệ Singapore - Mỹ lên một “tầm cao 

mới” và sâu rộng hơn. Về tính chất của SFA, hai bên coi nhau là “đối tác an ninh chủ 

yếu, hơn là bạn, nhưng không phải là đồng minh” (less than an ally and more than a 

friend) [95, tr.53]. Cách chơi chữ này xuất phát từ quan điểm của Singapore, theo đó 

Singapore khẳng định sự gắn bó với Mỹ về mọi mặt, nhưng đồng thời lại không bị 

ràng buộc như một đồng minh. Thuật ngữ “đối tác hợp tác an ninh chủ yếu” (Major 

Security Cooperation Partner) lần đầu tiên được sử dụng - theo sự giải thích của 

Singapore cũng như nội dung của SFA - là “phù hợp với thời kỳ sau Chiến tranh 
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lạnh”; còn “liên minh” bao giờ cũng nhằm vào một nước khác thì “không còn phù 

hợp nữa” trong quan hệ quốc tế hiện nay. 

Với FTA được ký kết năm 2003 và nay là SFA, cả hai bên đều đánh giá “quan 

hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay”. Trong chuyến thăm Mỹ tháng 7/2004 

trước khi rời chức vụ Thủ tướng, ông Goh Chok Tong nhấn mạnh rằng hiện tại cũng 

như trong tương lai, quan hệ toàn diện với Mỹ là quan trọng bậc nhất đối với 

Singapore, mặc dù hai nước có cách tiếp cận khác nhau về một vài vấn đề quốc tế 

như quan điểm của Singapore về cuộc chiến chống khủng bố và về Đạo Hồi. Để đền 

đáp lại “tính nhất quán” trong chính sách của Singapore đối với Mỹ, Thượng nghị viện 

Mỹ đã thông qua một nghị quyết ca ngợi ban lãnh đạo Singapore và thừa nhận vai trò 

chủ chốt của ông Goh Chok Tong trong việc ủng hộ chính sách đối ngoại của Mỹ. Nghị 

quyết này, “không phải là thông lệ, cũng không thường xuyên”, ca ngợi “Singapore là 

nước bạn đáng tin cậy, biết đánh giá và biết đưa ra lời khuyên đúng đắn và cần thiết 

khi Mỹ gặp hoạn nạn cũng như khi thành công”. 

Tháng 4/2010, Thủ tướng Lý Hiển Long thăm Hoa Kỳ và phát biểu tại 

Washington rằng hai nước đã có “sự hợp tác an ninh tuyệt vời” trên nhiều lĩnh vực 

và mong chờ Tàu chiến Duyên hải (Littoral Combat Ship) của Mỹ đến Singapore 

[48], [96]. Tháng 7/2010, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Singapore. Dịp này, 

ông nhấn mạnh rằng nước Mỹ và Singapore không những chia sẻ mối quan hệ kinh 

tế mà còn quan trọng hơn, là những sự hợp tác về an ninh và quốc phòng rộng khắp. 

Năm 2011, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, khi đến Singapore tham 

dự Đối thoại Shangri La, đã tuyên bố về quyết định đặt trạm tàu chiến duyên hải 

của Hải quân Mỹ tại Singapore. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ tìm kiếm các phương thức 

để nâng cao quan hệ đối tác hai nước, bao gồm: cung cấp các giải pháp cải thiện 

ứng phó thiên tai, nâng cao năng lực chỉ huy và kiểm soát; và mở rộng hợp tác đào 

tạo để giúp chuẩn bị cho lực lượng quân sự đối phó với những thách thức mà cả 

quân đội Singapore và Mỹ đang đối mặt trong khu vực Thái Bình Dương. 

Xây dựng được những thành công về quốc phòng và thương mại, lãnh đạo Hoa 

Kỳ và Singapore nhận thấy sự cần thiết thành lập một trụ cột thứ ba nâng thành đối 

thoại chính trị và kinh tế thường niên để thảo luận về các xu hướng phát triển mới 

của thế giới và phương thức hai nước dự định chiến lược để giải quyết các thách thức. 

Ngày 28/1/2012, Hoa Kỳ và Singapore tổ chức cuộc gặp gỡ đầu tiên Đối thoại Đối 

tác Chiến lược Hoa Kỳ - Singapore (SPD) tại Washington [64, tr.64], theo sau đó là 
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cuộc gặp cấp bộ trưởng giới thiệu những cơ chế mới tăng cường quan hệ đối tác hợp 

tác mang lại lợi ích cho khu vực CA - TBD, bao gồm Chương trình đào tạo cho nước 

thứ ba (TCTP). Chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển, 

tập trung huấn luyện đào tạo cán bộ khu vực hạ lưu sông Mekong trong các lĩnh vực 

môi trường, sức khoẻ, kế hoạch hoá nông thôn và quản lý ứng phó thảm hoạ [67]. Kết 

hợp các chuyên gia riêng của hai nước lại với nhau, cả Singapore và Hoa Kỳ có thể 

tối đa hoá nỗ lực hỗ trợ phát triển kinh tế và xây dựng năng lực sản xuất địa phương 

và củng cố các mối quan hệ và các thể chế khu vực [32, tr. 12]. TCTP nâng cấp mối 

quan hệ song phương lên tầm cao mới, thể hiện lợi ích chung của hai nước trong mở 

rộng ảnh hưởng ra khu vực. Điều đó nằm trong chiến lược tăng cường tiếng nói của 

vị trí lãnh đạo đầu tàu của khu vực mà Singapore đang tìm kiếm, đồng thời cũng phù 

hợp với mục đích khẳng định vị thế và tăng cường sức mạnh mềm của Hoa Kỳ tại 

các khu vực trên thế giới. 

Hoa Kỳ tham gia đối thoại chiến lược thường niên với nhiều quốc gia, nhưng 

rất ít mang tầm quan trọng như Đối thoại chiến lược được công bố với Singapore. 

Biên bản ghi nhớ SPD được ký kết bởi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng 

Ngoại giao Singapore K. Shanmugam là minh chứng rõ nét cho việc tăng cường sự 

cam kết tiếp tục của Hoa Kỳ tại châu Á như trong những năm qua [32, tr. 11]. 

Về các cuộc thăm viếng chính thức, ngoài các cuộc gặp trên, Hoa Kỳ đã tổ 

chức một số cuộc viếng thăm khác: 

 + Ngày 21 và 22/10/2003, Tổng thống Bush thăm chính thức Singapore và 

làm việc với S.R. Nathan và Thủ tướng Goh Chok Tong. 

 + Ngày 16 và 17/11/2006, Tổng thống Bush thăm chính thức Singapore và hội 

kiến với Thủ tướng Lý Hiển Long. Nhân chuyến thăm này, Tổng thống Bush cũng 

có một bài phát biểu tại trường NUS. 

 + Ngày 14-15/11/2009, Tổng thống Barrack Obama đến Singapore tham dự 

Gặp gỡ Lãnh đạo các nền kinh tế APEC (APEC Economic Leaders’ Meeting), ông 

có cuộc hội kiến song phương với Thủ tướng Lý Hiển Long. 

Về phía ngược lại, Singapore cũng tổ chức một số chuyến thăm làm việc đến 

Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một điểm đặc biệt trong quan hệ ngoại giao giữa Singapore – 

Hoa Kỳ, đó là trong suốt thời gian 1990-2012 không hề có bất kỳ một cuộc viếng 
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thăm chính thức cấp nhà nước nào8 của Thủ tướng Singapore đến Hoa Kỳ, mặc dù 

mối quan hệ song phương được triển khai sâu rộng trên khắp các lĩnh vực và cả hai 

cũng coi nhau là đối tác tầm chiến lược. Theo số liệu thống kê của Chính phủ Hoa 

Kỳ, cuộc viếng thăm chính thức gần nhất của Thủ tướng Singapore là vào năm 1985 

của Thủ tướng Lý Quang Diệu theo lời mời của Tổng thống Ronald Reagan [97] và 

mãi đến năm 2016 mới có cuộc viếng thăm chính thức của Thủ tướng Lý Hiển Long 

theo lời mời của Tổng thống Barrack Obama, cụ thể như sau: 

Bảng 2. Các cuộc viếng thăm của lãnh đạo Singapore đến Mỹ  

Visitor Mô tả Thời gian 

Thủ tướng Lý Quang Diệu Chuyến thăm chính thức theo nghi lễ 

cấp nhà nước 

7–11/10/1985 

Thủ tướng Goh Chok Tong Tham dự cuộc họp APEC tại Seattle 17–21/11/1993 

Thủ tướng Goh Chok Tong Gặp Tổng thống Bush (11/6) trong 

một chuyến thăm riêng 

9–14/6/2001 

Thủ tướng Goh Chok Tong Thăm làm việc. Ký kết USSFTA 6/5/2003 

Thủ tướng Goh Chok Tong Thăm làm việc 3–7/5/2004 

Thủ tướng Lý Hiển Long Thăm làm việc 11–12/7/2005 

Thủ tướng Lý Hiển Long Thăm làm việc 2–5/5/2007 

Thủ tướng Lý Hiển Long Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về 

An ninh Hạt nhân 

12–13/4/2010 

Thủ tướng Lý Hiển Long Tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại 

Honolulu và Kapolei, Hawaii. 

10–13/11/2011 

Thủ tướng Lý Hiển Long Chuyến thăm làm việc chính thức 2/8/2016 

Thủ tướng Lý Hiển Long Chuyến thăm làm việc chính thức 23/10/2017 

Nguồn: Office of the Historian, Department of State, USA [133] 

Quan hệ với Hoa Kỳ là một trong những mối quan hệ quốc tế đầu tiên và quan 

trọng nhất của Singapore ngay từ thời mới lập quốc. Vậy mà Singapore không có 

                                           
8 Chỉ có các cuộc viếng thăm làm việc (working visit, official working visit), chứ không thực hiện viếng thăm 

chính thức theo nghi lễ đón tiếp cấp nhà nước (official visit) 
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những chuyến thăm kết nối thường xuyên ở cấp cao nhất để nâng tầm quan hệ chiến 

lược toàn diện với Hoa Kỳ? Lý giải vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore 

Vivian Balakrishnan cho rằng giới lãnh đạo tại Singapore – đặc biệt là nhà lập quốc 

Lý Quang Diệu – đã xem trọng nội dung mối quan hệ hơn là hình thức. Thành quả 

chính là sự khẳng định hiệu quả của mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ, mà không cần 

những tuyên bố của lãnh đạo cấp cao khẳng định điều ấy. Điều đó cũng phù hợp với 

chủ nghĩa thực dụng đang chi phối đường lối đối ngoại của Singapore [41]. 

Tóm lại, quan hệ Singapore - Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2012 trên lĩnh vực 

chính trị ngoại giao mặc dù có một vài mâu thuẫn lợi ích nhưng nhìn chung đã phát 

triển theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp. Đây là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn 

diện thể hiện qua nhiều lĩnh vực và khía cạnh khác nhau: từ các chuyến thăm đến các 

biên bản ghi nhớ hợp tác, các Sáng kiến chiến lược… xuất phát từ song trùng lợi ích 

chiến lược và luôn đặt nguyên tắc tối thượng là lợi ích quốc gia trong việc hoạch định 

và thực hiện chính sách đối ngoại mỗi nước. Quan hệ chính trị, ngoại giao đã tăng 

cường niềm tin, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới 

trong các lĩnh vực khác như an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, khoa học và công 

nghệ cũng như củng cố quan hệ cùng tồn tại, hợp tác cùng có lợi trong trong hòa bình 

của hai quốc gia. Đây là mối quan hệ thực dụng, có hiệu quả và khá phổ biến trong 

bang giao quốc tế của thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh. 

3.2. Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng  

3.2.1. Diễn biến một số lĩnh vực hợp tác chủ yếu 

Quan hệ an ninh – quốc phòng Singapore – Hoa Kỳ phát triển sâu rộng trên 

toàn diện các lĩnh vực: sử dụng căn cứ quân sự (nâng cấp từ thuỷ quân, không quân, 

đến cơ quan đầu não COMLOG WESTPAC, hàng không mẫu hạm - tàu chiến duyên 

hải), tập trận chung song phương và nhiều nước, đào tạo huấn luyện quân sự, triển 

khai các sáng kiến an ninh biển, hợp tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự. 

Về việc sử dụng các căn cứ quân sự, trong những năm đầu sau Chiến tranh 

lạnh, Báo cáo chiến lược Đông Á năm 1990 của chính quyền Bush đã vạch ra kế 

hoạch rút dần quân Mỹ khỏi khu vực với giai đoạn I kết thúc vào năm 1992 giảm 

khoảng 10% trong tổng số 135.000 quân đóng tại đây. Kế hoạch này được kết hợp 

với việc rút quân Mỹ khỏi Căn cứ Hải quân Vịnh Subic (Subic Bay Naval Base) và 

Căn cứ Không quân Clark (Clark Air Base) ở Philippines. Lý Quang Diệu nhìn thấy 

rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ là tối quan trọng để duy trì hoà bình và cân bằng ở châu 
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Á [106, tr.51]9. Vì thế, Singapore đã chủ động mở cửa Căn cứ Không quân Paya 

Lebar (Paya Lebar Airbase) và Bến cảng Sembawang (Sembawang wharves) của 

mình cho tàu bay và thuyền chiến của Mỹ trên cơ sở MoU đã ký kết vào tháng 

11/1990, trước khi căn cứ quân sự cuối cùng của Mỹ đóng cửa tại Philippines vào 

tháng 11/1992 và sự từ chối của Philippines đối với những căn cứ mới của Mỹ [132, 

tr.17]. Singapore vẫn giữ quyền quản lý các căn cứ quân sự đó và đồng ý cho hải 

quân và không quân Mỹ sử dụng cơ sở hạ tầng để quá cảnh bảo dưỡng và đào tạo, 

tiến hành các cuộc tập trận định kỳ. MoU có hiệu lực trong vòng 15 năm tính từ năm 

1990 (sau đó đã được gia hạn tiếp đến 2035). Năm 1991, MoU này cho phép Hoa Kỳ 

cử 95 quân nhân vào Singapore để bắt đầu triển khai trung bình 6 máy bay chiến đấu 

F-16 Fighting Falcon từ Hàn Quốc luân phiên mỗi 2 tuần đến Singapore. Việc tập 

trận chung với Không quân Singapore được triển khai thường xuyên hơn và các tàu 

chiến Hoa Kỳ tăng dần tần suất và thời gian lưu lại Singapore [59, tr.8]. 

Năm 1991, MoU này đã được điều chỉnh cho phép Mỹ chuyển căn cứ đầu não 

Bộ Chỉ huy Hậu cần Tây Thái Bình Dương (COMLOG WESTPAC) từ Subic đến 

Singapore. Được biết đến là Lực lượng chỉ huy 73 (Command Task Force 73), dẫn 

đầu bởi Chuẩn đô đốc (Rear Admiral) Paul Toban của US Seventh Fleet và có sức 

chưa tới 200 nhân lực hải quân Hoa Kỳ, cơ sở này bên cạnh việc sắp xếp bố trí việc 

sửa chữa tàu và các chuyến thăm cảng Singapore thì đây là lực lượng chỉ huy nòng 

cốt chịu trách nhiệm việc điều phối triển khai tàu chiến ở cả khu vực Thái Bình Dương 

[59, tr.9]. Sự mở rộng này sớm trở nên rất quý giá với Mỹ: Với cơ sở ở Singapore, 

Hoa Kỳ có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề nảy sinh ở Vịnh Ba Tư (Persian 

Gulf), Ấn Độ Dương, bán đảo Triều Tiên, Somalia. Singapore cũng trở thành điểm 

trung chuyển quan trọng trong chiến tranh vùng Vịnh năm 1990-1991 [95, tr.46]. 

Cuối thập niên 1990, mối quan hệ mật thiết này đã cho hơn 100 tàu thuyền hải 

quân Mỹ thăm Singapore mỗi năm, cùng với trung bình 6 tháng triển khai máy bay 

không quân của Mỹ.  

                                           
9 Hoa Kỳ được coi là lực lượng chiến lược chủ chốt trong khu vực vì hai lý do: liên minh Hoa Kỳ với Nhật 

Bản ngăn cản quá trình tái thiết của Nhật Bản; và sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ngăn cản sự xâm lược của 

Trung Quốc ở Eo biển Đài Loan và Biển Đông. Singapore hết sức ủng hộ và tạo điều kiện cho sự hiện diện 

quân sự của Mỹ trong bối cảnh Mỹ có xu hướng giảm dính líu ở Đông Nam Á sẽ dẫn đến việc Nhật Bản hoặc 

Trung Quốc lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại [76, tr.4]. 
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Năm 1998, Singapore tiến hành xây dựng cơ sở vật chất cho Căn cứ Hải quân 

Changi. Tháng 11/1998, Singapore và Hoa Kỳ ký kết Bản Phụ lục thêm vào Biên bản 

Ghi nhớ năm 1990 (Addendum to the 1990 MoU) cho phép tàu chiến, tàu hàng không 

mẫu hạm và tàu ngầm Mỹ vào sử dụng Căn cứ Hải quân mới Changi (Changi Naval 

Base) khánh thành năm 2000 [45], [134]. Căn cứ Hải quân Changi chính thức đi vào 

hoạt động năm 2000 được xem là “nơi trú ngụ” của quân đội Mỹ. Các nhà phân tích 

cho rằng Căn cứ Hải quân Changi, về cơ bản là một cơ sở cảng nước sâu cho tàu quân 

sự lớn Hoa Kỳ đến neo đậu, bao gồm cả các tàu sân bay cỡ lớn. Đây là giải pháp hữu 

hiệu thay thế cho Căn cứ hải quân Vịnh Subic Philippines mà Hoa Kỳ không thể sử 

dụng được nữa từ năm 1994. Với sự ủng hộ mạnh mẽ sự hiện diện quân sự của Hoa 

Kỳ tại ĐNA, Singapore đã dùng tiền và nguồn lực của mình xây dựng Căn cứ hải 

quân Changi và mời quân đội Hoa Kỳ vào sử dụng [87, tr.215]. Tàu hải quân của Hoa 

Kỳ được thường xuyên đi vào hải phận của Singapore, tổ chức các đợt tập trận chung 

và hợp tác trong công nghệ quốc phòng. 

Song song với đó, quân lực Singapore được tập trận chung ngày càng nhiều 

theo hướng song phương và nhiều nước với Mỹ.  

Quân đội hai nước tiến hành những cuộc tập trận song phương thường niên, 

như tập trận Tiger Balm – cuộc tập trận có truyền thống lâu đời nhất của quân đội 

Singapore – Hoa Kỳ, kéo dài từ năm 1980; hay như cuộc tập trận Commando Sling 

không quân hai nước tiến hành từ năm 1990.  

Quân lực Singapore Singapore cũng tham gia vào nhiều cuộc diễn tập quân sự 

chung của Mỹ và các nước trong khu vực, như tập trận không quân Cope Tiger và cuộc 

diễn tập Cobra Gold (Hổ mang Vàng) được biết đến trước đây là cuộc tập trận chung 

của Mỹ-Thái Lan10; Cuộc diễn tập Malabar của Hoa Kỳ - Ấn Độ - Singapore – chương 

trình diễn tập hải quân thường niên gần bờ biển phía Đông eo biển Malacca [132, tr.17].  

Từ năm 1995, Singapore đóng vai trò như là một trung tâm tập trận chung giữa 

hạm đội 7 của Mỹ (USN’s Seventh Fleet) và 7 nước ĐNA (Malaysia, Philippines, 

                                           
10 Cobra Gold là cuộc tập trận thường niên công phu nhất của Mỹ ở ĐNA, tổ chức ở Thái Lan kéo dài trong 10 

ngày. Cobra Gold chứng tỏ khả năng hiện đại của Hoa Kỳ trong các cuộc diễn tập trên bộ, trên biển và trên 

không, nhấn mạnh vào hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ và tìm kiếm cứu nạn, riêng năm 2013 có một nhiệm 

vụ đổ bộ trên bãi biển được xem là có liên quan đến nỗ lực giả định nhằm chiếm các đảo ở biển Đông trong 

trường hợp bị chiếm đóng bởi một kẻ thù. Singapore đã cử một số chiến lược gia quân sự giỏi nhất đến cuộc 

tập trận để tìm hiểu các công nghệ quân sự và thiết bị liên lạc của Mỹ cũng như phối hợp các hoạt động chung 

với các lực lượng khác [120, tr.57]. 
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Indonesia, Thái Lan, Singapore, Brunei và Campuchia), được biết đến với tên 

CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training - “Huấn luyện và Sẵn sàng 

phối hợp trên biển”), lên kế hoạch và điều khiển bởi COMLOG WESTPAC. Mục 

tiêu của CARAT là tăng cường hợp tác cấp vùng; xây dựng tình hữu nghị; nâng cao 

kỹ năng chuyên môn, duy trì sự sẵn sàng chiến đấu của hải quân, do Mỹ đóng vai 

chính [132, tr.19]. 

Singapore cũng tham gia vào Diễn tập Hợp tác Đông Nam Á chống chủ nghĩa 

khủng bố (Southeast Asia Cooperation Against Terrorism) do Mỹ khởi xướng và lãnh 

đạo, bao gồm các cuộc diễn tập thường niên giữa Mỹ, Brunei, Malaysia, Philippines, 

Thái Lan và Singapore [132, tr.19]. 

Về hợp tác huấn luyện quân sự, nghiên cứu và mua bán vũ khí, quân đội 

Singapore được thâm nhập và sử dụng những cơ sở vật chất huấn luyện quân sự đắt 

đỏ tại Mỹ, vốn rất quan trọng để vận hành và phát triển những năng lực quân sự mới, 

tiêu biểu như mô tả trong bảng dưới đây. 

Bảng 3. Tóm tắt các trung tâm huấn luyện và diễn tập quân sự chính của 

Singapore tại Hoa Kỳ 

 Chi đội (biệt đội)/Cuộc diễn tập 

F-15SG  Mountain Home Air Force Base, Idaho (Peace Carvin V)  

F-16c/D  Luke Air Force Base, Arizona (Peace Carvin II)  

AH-64D Apache  Marana, Arizona (Peace Vanguard) Exercise Daring Warrior 

(Fort Sill, Oklahoma)  

CH-47 Chinook  Grand Prairie, Texas (Peace Prairie)  

S-70B Sikorsky 

Seahawk  

USN Maritime Strike Weapons School, California (Peace 

Triton)  

HIMARS  Exercise Daring Warrior (Fort Sill, Oklahoma)  

Nguồn: Hedging for Maximum Flexibility: Singapore’s Pragmatic Approach to Security 

Relations with the US and China, Journal of the Singapore Armed Forces [67, tr.3]. 

Chương trình đầu tiên bắt đầu vào năm 1988, khi chiếc F16 đầu tiên của 

Singapore được vào căn cứ Luke ở Arizona và đầu những năm 1990, Singapore đạt 

được sự đồng thuận của Mỹ về việc đào tạo huấn luyện F16 trong thời gian dài [48], 

các phi công Singapore thường xuyên huấn luyện tại hai căn cứ không quân ở New 

Mexico và Arizona. Phi công Singapore cũng tham gia trò chơi chiến tranh Cờ đỏ (Red 
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Flag war games) ở Nevada cùng các phi công Mỹ, Anh và Pháp [50, tr.117]. Sau đó, 

đã có thêm nhiều quy ước đồng thuận về việc huấn luyện cho quân lực Singapore tại 

Mỹ, bao gồm CH-47D Chinook, trực thăng tấn công AH-64D Apache, S-70B 

Seahawk, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135R, và máy bay tiêm kích F-15SG [48]. 

Hoa Kỳ và Singapore còn hợp tác huấn luyện quân sự qua các dự án như Huấn 

luyện không quân Cộng hoà Singapore RSAF (Republic of Singapore Air Force) thử 

nghiệm tại Arizona và Iowa, trong đó máy bay F-15 của Singapore cũng được sử 

dụng cho mục đích huấn luyện.  

Năm 2001, Singapore là một trong hai quốc gia châu Á và là quốc gia ĐNA 

duy nhất tham gia vào Dự án phát triển máy bay tiêm kích bom phối hợp (Joint Strike 

Fighter – JSF) – dự án nghiên cứu và chế tạo tiêm kích lớn nhất kể từ sau Chiến tranh 

lạnh cho Mỹ và các đồng minh (Anh, Italy, Hà Lan, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, 

Na Uy, Đan Mạch, Hàn Quốc, Bỉ, Israel và Singapore – mặc dù Singapore không 

phải là đồng minh chính thức của Mỹ), với số lượng lên tới hàng nghìn chiếc, bao 

gồm tiêm kích tàng hình F-35 – dự án vũ khí tốn kém nhất. Hợp đồng phát triển và 

trình diễn hệ thống được chính thức ký năm 2001 và được đưa vào kế hoạch tài chính 

của các nước, cho đến năm 2035. Điều này cho thấy những đặc quyền vô cùng lớn 

của Singapore trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển tiên tiến nhất [60, tr.3]. 

Nhân viên Singapore cũng được huấn luyện tại căn cứ của Lực lượng Vệ binh 

Quốc gia ở Texas để học cách vận hành và bảo dưỡng trực thăng CH-47D. Singapore 

đã mua 6 chiếc trong số này từ Hoa Kỳ vào năm 2000 để cải thiện năng lực vận tải 

hàng không của mình. Singapore cũng mua 20 trực thăng tấn công AH-64D của Mỹ; 

chiếc đầu tiên được giao vào tháng 5/2002 [50, tr.117]. 

Singapore đã nhập khẩu một loạt vũ khí hạng nặng từ Mỹ - các đội máy bay 

F-16, KC-135 tiếp nhiên liệu trên máy bay tầm xa, trực thăng Chinook, tên lửa 

Harpoon cho máy bay tuần tra trên biển, tên lửa trên không, bệ phóng tên lửa dẫn 

đường bằng laser, tên lửa Hydra-70, ngư lôi, thiết bị GPS (hệ thống định vị toàn 

cầu)... Singapore cũng đã thuê hai căn cứ quân sự (ở Arizona và Texas) và ký hợp 

đồng dịch vụ huấn luyện phi công từ Không quân Hoa Kỳ và các nhà sản xuất vũ khí. 

Từ năm 1994 đến năm 2001, Hoa Kỳ đã bán hàng hóa và dịch vụ quân sự trị giá 5 tỷ 

USD cho Singapore. Tháng 12/2005, Singapore đã chọn mua 12 chiếc F-15SG của 

Boeing, thay vì Dassault Rafaele của Pháp, tăng cường liên kết an ninh với Hoa Kỳ. 

Ngoài thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD đó, không quân Singapore đã mua một số tên lửa, 



74 

 

phụ tùng và các vật tư khác trị giá 800 triệu USD [71, tr.10], [138, tr.11]. Phải nhìn 

nhận rằng, với sự tương đồng trong chiến lược tối tân hoá khí tài quân sự và một 

lượng ngân sách quốc phòng đáng kể, lực lượng vũ trang Singapore là lực lượng quân 

sự duy nhất ở Đông Nam Á đủ năng lực hợp tác có hiệu quả với Hoa Kỳ trong công 

nghệ quốc phòng, giúp tăng cường khả năng tự vệ của Singapore. 

Tháng 4/2000, Singapore và Hoa Kỳ thành lập Ban Thư ký phụ trách Hợp 

tác Quốc phòng thường niên11 giám sát các hoạt động hợp tác công nghệ trong an 

ninh quốc phòng hai nước [45]. 

3.2.2. Các sáng kiến an ninh trong cuộc chiến chống khủng bố 

Từ sau sự kiện 11/9, chính quyền G. Bush đã điều chỉnh nhiều nội dung quan 

trọng trong “Chiến lược an ninh quốc gia” như coi việc ủng hộ chống khủng bố là 

tiêu chí số 1 trong quan hệ với Mỹ và coi sự kiện 11/9 là cơ hội để triển khai kế 

hoạch toàn cầu “can dự và mở rộng” với những biện pháp cứng rắn. Nắm bắt sớm 

sự thay đổi chiến lược của Mỹ, Singapore là nước đầu tiên ở ĐNA ủng hộ triệt để 

Mỹ. Trong cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ cần những đối tác như Singapore và quan 

hệ Singapore - Mỹ lại bước vào thời kỳ vàng son.  

Nằm giữa hai quốc gia có đông người Hồi giáo là Malaysia và Indonesia, 

Singapore cũng lo ngại những mối đe doạ an ninh từ phần tử Hồi giáo cực đoan xung 

quanh mình. Singapore ủng hộ Mỹ trong các chiến dịch chống chủ nghĩa khủng bố 

quốc tế thông qua trao đổi thông tin tình báo, kiểm soát các tuyến vận chuyển xuyên 

biên giới, nguồn quỹ tài trợ cho các nhóm khủng bố và phối hợp thực hiện các biện 

pháp an ninh chống lại các nguy cơ bị tấn công. Singapore thực thi Đạo luật An ninh 

Nội Bộ (Internal Security Act) để bắt giữ nhiều người Hồi giáo liên quan đến âm mưu 

thực hiện các cuộc tấn công bạo lực trong lãnh thổ Singapore và khu vực ĐNA. Cơ 

quan an ninh Singapore đã bắt giữ 13 thành viên người Singapore của một nhóm có 

tên là Jemaah Islamiyah (JI), liên kết với tổ chức khủng bố Al Qaeda, lên kế hoạch 

ném bom các cơ sở quốc phòng Singapore, Đại sứ quán Hoa Kỳ và các nước phương 

Tây khác tại Singapore. Kế hoạch của JI cố gắng thực hiện bảy quả bom xe tải bằng 

cách sử dụng 17 tấn amoni nitrat sẽ là vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhất kể từ 

ngày 11/9 nếu nó không bị ngăn chặn [138]. IJ còn có kế hoạch thực hiện một vụ 

không tặc nhắm vào sân bay Changi và một vụ nổ phá huỷ đường ống dẫn nước từ 

                                           
11 The annual Permanent Secretary/ Undersecretary-level Defence Cooperation Committee (DCC) 
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Malaysia qua Singapore [95, tr.77]. JI cùng với các tổ chức khác ở ĐNA có mục tiêu 

là lật đổ các chính phủ hiện có trong khu vực và thành lập một tổ chức mang tên Darul 

Hồi giáo Nusantara bao gồm Indonesia, Malaysia, Nam Thái Lan và Mindanao ở 

miền Nam Philippines [103, tr.1] (một số tài liệu ghi tên nhà nước Hồi giáo mới là 

Daulah Islamiyah đặt trung tâm tại Indonesia và bao gồm cả Malaysia, Nam Thái 

Lan, Nam Philippines, Brunei và Singapore [95, tr.78]). Vào tháng 9/2001, Singapore 

thể hiện quyết tâm chống khủng bố bằng cách thành lập Lực lượng đặc nhiệm liên cơ 

quan chống khủng bố để xem xét và cải thiện luật chống khủng bố hiện có [99, tr.176] 

Trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu đánh Afghanistan để tiêu diệt căn cứ 

tổ chức khủng bố Al Qaeda và loại bỏ các thành phần Taliban, Singapore đã cung cấp 

hậu cần hỗ trợ hải quân và không quân Mỹ quá cảnh và những nỗ lực tái thiết 

Afghanistan thời kỳ hậu Taliban [103, tr.2].  

Trong chiến lược chống khủng bố trên toàn thế giới, Mỹ chọn Singapore là 

nước đầu tiên ở châu Á để triển khai các sáng kiến như Sáng kiến về an ninh biển khu 

vực (RMSI), Hệ thống tự động nhận dạng (AIS) trang bị trên các tàu buôn, Sáng kiến 

về an ninh container (CSI) vào tháng 9/2002 và Sáng kiến an ninh phổ biến (PSI) vào 

tháng 3/2004 [132, tr.17]. Singapore cũng hưởng ứng tích cực và hậu thuẫn mạnh mẽ 

mọi sáng kiến về an ninh do Mỹ đưa ra. 

CSI là sáng kiến ngăn chặn các tổ chức khủng bố sử dụng container để vận 

chuyển vũ khí có thể chống lại Hoa Kỳ. Bằng cách tham gia vào sáng kiến này, 

Singapore đã cho phép các nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tại cảng 

của Singapore kiểm tra các container hàng hóa trước khi được vận chuyển tới Hoa 

Kỳ. Sự tham gia của Singapore có ý nghĩa quan trọng trên một số khía cạnh vì đây là 

quốc gia đầu tiên ở Châu Á tham gia sáng kiến này và cảng của Singapore là một 

trong những cảng lớn nhất trên thế giới về trung chuyển và quá cảnh dựa trên vị trí 

địa lý của nó. Ước tính tại thời điểm ký kết, 330.000 container hàng hóa đường biển 

đã đến Mỹ qua Singapore [138, tr.19]. 

Còn với Sáng kiến an ninh phổ biến (PSI), Singapore thoả thuận với Mỹ bắt giữ 

mọi tàu bè chuyên chở các loại hàng có thể được sử dụng sản xuất ra vũ khí hoá học 

hoặc tên lửa. PSI được Tổng thống Bush khởi động vào tháng 5/2003 nhằm phối hợp 

hành động ngăn chặn sự phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, hệ thống phân phối và các 

mặt hàng liên quan, PSI có hơn 90 quốc gia tham gia (tính đến năm 2010). PSI bị Trung 

Quốc, Indonesia và Malaysia phản đối, riêng Singapore đã sớm ủng hộ triệt để Hoa Kỳ 
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và là thành viên tích cực chủ đạo hàng đầu trong PSI. Singapore cũng đã tổ chức cuộc 

tập trận PSI chung và kết hợp hải quân đa quốc gia đầu tiên ở châu Á DEEP SABRE 

vào tháng 8/2005 và tháng 10/2009 với hơn 20 quốc gia tham gia [132, tr.48]. 

Về an ninh biển, eo biển Malacca là mối quan tâm hàng đầu của cả hai nước 

và mối đe doạ khủng bố tại đây là nghiêm trọng vì chưa có những biện pháp an ninh 

hữu hiệu. Khoảng 50.000 tàu đi qua eo biển Malacca và Singapore mỗi năm, 2/3 

lượng dầu của thế giới cũng đi theo tuyến đường này. Singapore là một trong 3 nhà 

máy lọc dầu hàng đầu thế giới cùng với Houston và Rotterdam. Trong 9 tháng đầu 

năm 2005, đã có 78 cuộc tấn công cướp biển vào các tàu thương mại đi qua các điểm 

nóng: 61 vụ tấn công xảy ra ở vùng biển Indonesia, 10 ở eo biển Malacca và 7 ở eo 

biển Singapore. Trung bình có 8,6 vụ cướp biển mỗi tháng, đồng nghĩa rằng cứ mỗi 

3 ngày có 1 cuộc tấn công. Các vụ cướp biển như vậy gây thiệt hại 25 tỷ USD hàng 

năm [71, tr.19]. Trong số tất cả các khu vực trên thế giới, Viễn Đông (bao gồm cả eo 

biển Malacca và Biển Đông) là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, số lượng vụ cướp 

ở đây chiếm gần 56% [79, tr.7]. Trong bối cảnh này, Mỹ rất muốn triển khai sớm 

Sáng kiến về an ninh biển khu vực (RMSI). Nếu RMSI triển khai được thì về kỹ thuật, 

Mỹ có thể theo dõi nơi xuất phát và nơi đến của mọi tàu buôn trên biển. Điều này có 

lợi chung là các nước có thể chia sẻ thông tin, kể cả thông tin tình báo trong cuộc 

chiến chống khủng bố. Nhưng điều đáng lo ngại là qua trao đổi thông tin, hải quân 

Mỹ có thể đặt mọi tàu bè của các nước trong tầm ngắm của mình. Chính vì vậy, đại 

đa số các nước không muốn ủng hộ Mỹ. Đặc biệt, Indonesia và Malaysia rất nhạy 

cảm với vấn đề “quốc tế hoá” việc quản lý vùng biển theo đề xuất của Mỹ trong sáng 

kiến RMSI do lo ngại về chủ quyền vùng biển [43, tr.15]. Singapore là nước duy nhất 

trong số ba nước nằm trong khu vực eo biển muốn Mỹ tham gia trực tiếp vào việc 

duy trì an ninh ở đây.  

Trong chuyến thăm Singapore tháng 3/2006, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ 

Michael Chertoff đã ký với Singapore hai văn bản về hợp tác an ninh. Thứ nhất là 

theo kế hoạch về quá trình thực hiện Sáng kiến về an ninh container CSI đã được hai 

nước ký kết vào tháng 9/2002, Mỹ và Singapore đồng ý lắp đặt hai hệ thống máy soi 

chiếu (scanner) tất cả các container hàng hoá qua cảng Singapore trước khi được xuất 

qua Mỹ. Theo Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ, đây là dự án thí điểm do Bộ Năng 

lượng Mỹ phụ trách và dự kiến chi phí là 500 triệu USD trước khi Mỹ đàm phán triển 

khai hệ thống này tại tất cả các cảng lớn trên thế giới. Máy soi không có chức năng 
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kiểm nghiệm hàng hoá mà chỉ nhằm phát hiện vũ khí hạt nhân và các chất phóng xạ. 

Mỹ kiểm soát được 2/3 số container hàng hoá vào cuối năm 2006 và gần như là 100% 

trong năm 2007. 

Singapore chấp nhận lắp đặt đầu tiên hệ thống soi chiếu container trên thế giới 

vì ưu tiên hàng đầu của họ là đảm bảo tuyệt đối an ninh nội địa cũng như biên giới. 

Qua đó, Mỹ cũng muốn gây sức ép buộc các nước phải triển khai Sáng kiến về an 

ninh container. Nước nào cưỡng lại có thể sẽ gặp khó dễ trong việc xuất khẩu hàng 

sang Mỹ. 

Cũng nhân dịp này, hai nước đã ký kết Thư định hướng (Letter of Intent - LOI). 

Đây là một bước đi mới trong hợp tác an ninh giữa Singapore và Mỹ. Theo thoả thuận 

này, Singapore sẽ chia sẻ với Mỹ thông tin về an ninh khu vực, về các tổ chức khủng bố 

và tôn giáo. Ngược lại, Mỹ cung cấp cho Singapore khoa học và công nghệ về an ninh 

nhằm đảm bảo an ninh nội địa và phòng ngừa các loại dịch bệnh.  

Để có cơ sở triển khai ngay hợp tác với Mỹ, Ban Thư ký an ninh quốc gia 

trực thuộc Thủ tướng đã ký kết với Viện Quốc phòng và Nghiên cứu chiến lược 

(IDSS) thuộc trường NTU bản ghi nhớ về việc thành lập Trung tâm chuyên trách 

an ninh quốc gia (CENS) trực thuộc IDSS. CENS là cơ quan độc lập có nhiệm vụ 

phân tích và nghiên cứu mọi vấn đề an ninh nội địa kể cả an ninh giao thông, những 

biến động xã hội, tác động của truyền thông đại chúng đến an ninh, dự báo mọi nguy 

cơ đe doạ an ninh của Singapore và kiến nghị các giải pháp cần thiết cho chính phủ. 

3.2.3. Hiệp định khung chiến lược SFA 

Năm 2003, Singapore đã từ chối lời đề nghị của Hoa Kỳ để trở thành một đồng 

minh chính ngoài NATO nhưng hai nước nhất trí tiến hành đàm phán hiệp định khung 

chiến lược SFA. Việc Singapore không chấp nhận đề nghị trở thành đồng minh chính 

thức của Hoa Kỳ là một nét nổi bật đặc sắc trong quan hệ song phương hai nước (sẽ 

được phân tích sâu hơn ở chương 4). Nhìn chung, quan điểm của Singapore là một 

khi đã trở thành đồng minh chính thức của Mỹ, Singapore sẽ nhận được sự hỗ trợ 

đáng kể về mặt an ninh, quân sự (và cả kinh tế) nhưng cũng chịu sự chi phối về mặt 

chính sách rất lớn bởi Hoa Kỳ. Singapore vẫn ưu tiên hơn chủ trương đa phương, đa 

dạng, linh hoạt theo từng tình huống chứ không theo bất kỳ một khuôn mẫu nào.  

Tháng 10/2003, Singapore và Hoa Kỳ tiến hành đàm phán hiệp định khung 

chiến lược SFA, trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố được phát động trong 

phạm vi toàn cầu và sự phổ biến của vũ khí huỷ diệt hàng loạt, thúc đẩy hai nước tiến 
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hành hợp tác chặt chẽ hơn. SFA có tầm quan trọng rất lớn trong quan hệ Singapore - 

Mỹ và đồng thời cũng tác động đến quan hệ quốc tế trong khu vực. Ngày 12/7/2005, 

hai nước đã ký kết Hiệp định khung chiến lược (SFA) về Đối tác hợp tác chặt chẽ 

hơn về an ninh và quốc phòng giữa hai nước12, phục vụ chiến lược lâu dài [138, tr.10]. 

Tóm lược SFA bao gồm ba nội dung chính: Đối thoại chiến lược về an ninh 

và quốc phòng; đẩy mạnh hợp tác quân sự và trao đổi công nghệ, nghiên cứu và phát 

triển. SFA đã tạo ra khung pháp lý chính thức cho những vấn đề hợp tác an ninh quốc 

phòng song phương hiện tại và tương lai, bao gồm nguyên tắc và những lĩnh vực hợp 

tác cụ thể. Có thể nói SFA đã mở ra một chương mới trong quan hệ an ninh quốc phòng 

Singapore – Hoa Kỳ, mở rộng phạm vi hợp tác trong các lĩnh vực như chống khủng bố 

quốc tế, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, tập trận quân sự chung, huấn luyện 

đào tạo quân đội, đối thoại chính sách và chia sẻ công nghệ quốc phòng [116]. "Hiệp 

định sẽ khiến quan hệ (giữa Singapore và Mỹ) về quân sự được mở rộng", Bộ trưởng 

Quốc phòng Teo Chee Hean nói. Hai bên coi nhau là “đối tác an ninh chủ yếu, hơn 

là bạn, nhưng không phải là đồng minh” [95, tr.53]. 

Trong khuôn khổ SFA, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Teo Chee Hean và 

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld đã ký kết 2 thoả thuận quan trọng: 

- Thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) tập hợp tất cả các hoạt động hợp tác 

quốc phòng hiện tại và kiến tạo các lĩnh vực hợp tác mới. DCA tăng cường sự hợp 

tác sâu sắc hơn giữa Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và Lực lượng vũ trang Singapore 

trong việc phát triển kỹ thuật chuyên môn và khả năng phòng thủ quân sự để đối 

phó các mối đe doạ phi truyền thống. DCA tái khẳng định sự quan trọng của hợp 

tác trong lĩnh vực R&D, khoa học - kỹ thuật quốc phòng, những dự án công nghệ 

chung, phát triển ý tưởng mới và thử nghiệm, chia sẻ công nghệ giữa Singapore và 

Mỹ. Trong khuôn khổ đó, các quan chức quốc phòng cấp cao hai nước gặp mặt 

thường niên trong Đối thoại Chính sách an ninh chiến lược (Strategic Security Policy 

Dialogue) để trao đổi quan điểm về an ninh, quốc phòng và hợp tác song phương. 

- Nghị định thư sửa đổi Bản ghi nhớ năm 1990 (AMoU) mở rộng thêm thỏa 

thuận trước đó về việc tăng cường cho phép tàu và thuyền của Mỹ sử dụng các căn 

cứ ở Singapore [45]. Bản ghi nhớ này có ý nghĩa quan trọng ở chỗ nó giúp hợp thức 

hoá các bố trí quân sự của hai nước, do MoU 1990 chỉ có tuổi thọ 15 năm và được 

                                           
12 The Strategic Framework Agreement for a Closer Cooperation Partnership in Defense and Security 
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xem xét lại vào năm 2005. Với SFA, tất cả các hợp tác quốc phòng hiện có hiệu lực 

theo khuôn khổ mới và được hai nước công nhận. 

Như vậy, ngoài những vấn đề an ninh truyền thống, SFA còn thể hiện sự thống 

nhất quan điểm và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước về những vấn đề mới nảy sinh như 

cuộc chiến chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, phòng ngừa 

dịch bệnh và cứu trợ nhân đạo. Đồng thời, nội dung đẩy mạnh trao đổi công nghệ, 

R&D là phù hợp với chiến lược phát triển mới của Singapore, đó là quan tâm đẩy 

mạnh nghiên cứu công nghệ mới về quốc phòng và sản xuất thiết bị quân sự. 

Kể từ khi SFA được ký, sự hợp tác quốc phòng song phương đã được tăng 

cường đáng kể, Singapore đã triển khai lực lượng quân đội bao gồm thiết bị bay không 

người lái (UAV), và các đơn vị y tế đến Afghanistan giúp “cân bằng và tái thiết”, tham 

gia vào lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu tại đây [138, tr.11]. Để hỗ trợ quân đội 

Hoa Kỳ, Singapore cũng đã gửi tàu hải quân đến vịnh Aden để chống cướp biển trong 

khuôn khổ CTF-151, chương trình mà Singapore đã 2 lần cung cấp tướng lĩnh từ năm 

2010 [138, tr.11].  

Ngày 02/6/2012, Tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng 

Singapore Ng Eng Hen và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, cho biết việc 

triển khai 4 tàu chiến đấu ven biển (LCS)13 của Mỹ dựa trên cơ sở luân phiên mà 

không đồn trú thường trực lâu dài tại Singapore sẽ được triển khai từ quý II/2013 [26, 

tr.323] nhằm phối hợp với việc tái bố trí binh lực trong tình hình mới. Phát biểu với 

báo giới tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta cho biết tới năm 2020, hải 

quân Mỹ sẽ tái cơ cấu lực lượng tại Thái Bình Dương và Đại Tây Dương từ thế cân 

bằng 50-50 sau Chiến tranh lạnh thành 60-40, trong đó bao gồm việc triển khai 6 tàu 

sân bay [26, tr.221]. 

Quan hệ Singapore - Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2012 trên lĩnh vực an ninh 

quốc phòng đã phát triển tốt đẹp trên hầu khắp các phương diện: tập trận chung 

thường niên, Singapore cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình, 

mua sắm trang thiết bị vũ khí quân sự và hợp tác nghiên cứu trang thiết bị tối tân và 

đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện chuyên môn và dự báo tình hình diễn biến 

an ninh khu vực và thế giới. Hợp tác quốc phòng - an ninh Singapore - Hoa Kỳ là sự 

                                           
13 LCS là thế hệ tàu chiến được trang bị công nghệ tiên tiến, được thiết kế phục vụ hoạt động quân sự gần bờ, 

có khả năng tiêu diệt các mục tiêu như ngư lôi, đối phó tàu chiến loại nhỏ và phát hiện các tàu ngầm chạy diesel 

[26, tr.221] 
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kế thừa quan hệ từ thời kỳ trước năm 1990 với việc Singapore luôn nhất quán với chủ 

trương ủng hộ triệt để sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực ĐNA. Singapore 

là đối tác an ninh chiến lược của Hoa Kỳ nhưng không phải là đồng minh, đây là một 

mối quan hệ rất đặc thù, thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của Singapore trong việc 

hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại tự chủ, độc lập của mình. 

3.3. Trên lĩnh vực kinh tế 

Hoa Kỳ và Singapore đã phát triển một mối quan hệ thương mại và đầu tư quy 

mô lớn, Singapore chứng tỏ được sức mạnh kinh tế vượt trội so với quy mô nhỏ bé 

của đất nước. Sở dĩ Hoa Kỳ muốn hợp tác kinh tế chặt chẽ với một quốc gia nhỏ như 

Singapore, nơi có thị trường nội địa “tí hon” so với “người khổng lồ” Mỹ, bởi 

Singapore là trung tâm của khu vực năng động nhất nền kinh tế toàn cầu và làm việc 

với đối tác cùng tư duy, tầm nhìn kinh tế như Singapore thì những chính sách kinh tế 

và nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy thương 

mại tự do. 

3.3.1. Thương mại 

3.3.1.1. Kim ngạch thương mại 

Singapore là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ ở ĐNA, kim ngạch 

thương mại Singapore – Hoa Kỳ giai đoạn 1990 - 2012 được phản án trong bảng 

thống kê xuất nhập khẩu Hoa Kỳ - Singapore như sau: 

Bảng 4. Thống kê kim ngạch thương mại hàng hoá của Hoa Kỳ với Singapore 

Đơn vị: triệu USD 

Năm Hoa Kỳ 

xuất khẩu 

Hoa Kỳ 

nhập khẩu 

Cán cân 

thương mại 

Kim ngạch 

thương mại 

Ghi chú 

1990 8,022.6 9,800.6 -1,778.0 17,823.20 
Singapore là thị trường XK 

lớn thứ 11 của Mỹ [59, tr.2] 

1991 8,803.7 9,956.6 -1,152.9 18,760.30  

1992 9,625.8 11,312.6 -1,686.8 20,938.40  

1993 11,678.0 12,798.2 -1,120.2 24,476.20  

1994 13,019.9 15,357.7 -2,337.8 28,377.60  

1995 15,333.0 18,560.4 -3,227.4 33,893.40  

1996 16,720.0 20,343.1 -3,623.1 37,063.10  

1997 17,696.2 20,074.6 -2,378.4 37,770.80  

1998 15,693.7 18,355.8 -2,662.1 34,049.50 

Singapore là thị trường XK 

lớn thứ 10 và nguồn NK lớn 

thứ 12 của Mỹ 

1999 16,247.3 18,191.3 -1,944.0 34,438.60  

2000 17,806.3 19,178.3 -1,372.0 36,984.6  
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2001 17,651.8 15,000.0 2,651.8 32,651.7 

Singapore là thị trường XK 

lớn thứ 11 và nguồn NK lớn 

thứ 14 của Mỹ [104, tr.2] 

2002 16,217.8 14,802.3 1,415.5 31,020.1 

Singapore là  thị trường XK 

lớn thứ 11 và nguồn NK lớn 

thứ 5 của Mỹ 

2003 16,560.2 15,137.7 1,422.4 31,697.9   

2004 19,397.4 15,370.4 4,027.0 34,767.8   

2005 20,466.1 15,110.1 5,356.0 35,576.2   

2006 23,825.5 17,768.1 6,057.5 41,593.6   

2007 25,618.6 18,393.7 7,224.9 44,012.3   

2008 27,853.6 15,884.9 11,968.7 43,738.5   

2009 22,231.8 15,704.9 6,526.9 37,936.7   

2010 29,008.6 17,427.6 11,581.0 46,444.6   

2011 31,221.1 19,115.9 12,105.2 50,337.00  

2012 30,525.2 20,231.9 10,293.4 50,757.10 

Singapore là đối tác thương 

mại lớn thứ 17 của Mỹ & xếp 

thứ 5 trong số các nước có 

thặng dư thương mại với Mỹ 

Nguồn: US Census Bureau, Foreign Trade [61] 

Qua bảng thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu 2 nước, có thể thấy: 

Thứ nhất, kim ngạch xuất nhập khẩu Singapore – Hoa Kỳ tăng trưởng với tốc 

độ rất nhanh từ 17,8 triệu USD năm 1990 lên 50,8 triệu USD năm 2012, tăng gần gấp 

3 lần. Đồng thời, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Singapore và Mỹ luôn ở mức 

cao, duy trì trên 30 triệu USD hằng năm kể từ năm 1995, đặc biệt năm 2011, 2012 

đạt trên 50 triệu USD/năm. 

Nhận xét về quan hệ thương mại song phương Singapore – Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa 

Kỳ tại Singapore Adelman nói rằng: “Năm 2010, Singapore là đối tác thương mại lớn 

thứ 13 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 10 của Hoa Kỳ, mặc dù xét về mặt dân số hay 

diện tích Singapore cũng đều rất nhỏ” [31]. 

Hơn 4 triệu người Singapore đã nhập khẩu một khối lượng giá trị bằng 56,5% 

toàn bộ 1,3 tỷ dân Trung Quốc nhập khẩu từ Hoa Kỳ [71, tr.20]. Singapore có diện 

nhỏ, dân số ít nên một thành tố quan trọng trong sự phát triển của quốc gia này là 

chiến lược hướng ra bên ngoài, cụ thể là sự mở cửa cho dòng chảy đầu tư và thương 

mại. Singapore luôn là quốc gia tiên phong thúc đẩy tự do hoá thương mại toàn cầu 

và lưu thông của hàng hoá, dịch vụ xuyên biên giới. Singapore là một trong những 

cảng bận rộn nhất liên quan đến vận chuyển trọng tải và sở hữu cảng container lớn 
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thứ hai thế giới [74, tr.127]. Singapore còn là một trong những nước có hệ thống cơ 

chế đầu tư, thương mại tự do nhất thế giới, áp dụng thuế suất gần như bằng không 

đối với phần lớn hàng hoá, đặc biệt đối với hàng tái xuất Singapore áp rất ít hoặc gần 

như không áp thuế giá trị gia tăng lên hàng hoá. Hơn một nửa xuất khẩu Singapore 

sang Hoa Kỳ là từ các tập đoàn Hoa Kỳ có trụ sở tại Singapore [118, tr.264]. 

Sự tăng trưởng vượt bậc với tốc độ nhanh chưa từng có trong quan hệ thương mại 

Singapore - Hoa Kỳ từ năm 1990 - 2012 do nhiều nguyên nhân khác nhau: 

Một là, xuất phát từ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Singapore kéo 

theo nhu cầu trao đổi thương mại.  

Hai là, việc ký kết FTA như đã nói ở trên với việc xoá bỏ hàng rào thuế quan, 

đẩy mạnh mở cửa thị trường đã tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa 

hai nước, nhất là trên phương diện thương mại. 

Ba là, chính phủ Singapore đã chủ động điều chỉnh chiến lược thương mại, thực 

hiện một loạt các chính sách và biện pháp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế với Hoa 

Kỳ, chủ động mở các cuộc đàm phán và xúc tiến thương mại và đầu tư, hướng tới sự 

đồng thuận toàn diện trong phát triển hợp tác kinh tế. 

Singapore và Hoa Kỳ gặp nhau ở một điểm chung là thúc đẩy tự do hoá thương 

mại, mở cửa thị trường và thịnh vượng chung. Một thành tố then chốt trong chính sách 

thương mại của chính quyền Tổng thống Obama là Sáng kiến xuất khẩu quốc gia (NEI). 

Trong thông điệp Liên bang năm 2010, Tổng thống Obama tuyên bố ý định tăng gấp 

đôi lượng xuất khẩu của Hoa Kỳ trong vòng 5 năm. Như Đại sứ Adelman nói, “NEI 

không chỉ có lợi với các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ mà nó tốt cho Singapore và các đối 

tác thương mại khác của chúng ta thông qua việc tăng trưởng các cơ hội kinh doanh. 

Trong kinh tế toàn cầu hiện nay, những gì tốt cho Hoa Kỳ cũng là tốt cho Singapore 

và ngược lại. Sự phát triển kinh tế là một bài toán cùng có lợi (a win-win) cho người 

dân cả hai đất nước chúng ta” [72]. 

Thứ hai, liên tục từ năm 1990 đến năm 2000, Hoa Kỳ thâm hụt thương mại 

với Singapore.  

Lý do chính giải thích một thị trường lớn như Hoa Kỳ thâm hụt thương mại 

bởi Singapore là nền kinh tế tái xuất và các MNC Mỹ tại Singapore nhập khẩu ngược 

vào Mỹ. Cụ thể, các công ty con của Hoa Kỳ ở Singapore xuất khẩu sản phẩm hoàn 

thiện trở lại vào Hoa Kỳ (tức nhập khẩu ngược) tương đối nhiều hơn so với nguyên 
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vật liệu họ xuất sang Singapore. Các nghiên cứu cho thấy từ 40-60% sản lượng của 

MNC Hoa Kỳ tại Singapore đã được xuất khẩu trở lại Hoa Kỳ [110, tr.8].  

Có 2 yếu tố chính quyết định nhu cầu nhập khẩu của một nước, đó là mức thu 

nhập của người dân và mức giá của sản phẩm (yếu tố cạnh tranh). Đồng thời, các 

chuyển động mạnh trên thị trường ngoại hối (biến động tỷ giá hối đoái) cũng là một 

chỉ số gây biến động cung cầu xuất nhập khẩu [110, tr.15]. Singapore đã có chiến 

lược phát triển kinh tế tiệm cận với các nền kinh tế hàng đầu khi giữ mức lương lao 

động cao, một mặt để chọn lọc đầu tư vào các ngành nghề kỹ thuật cao, đội ngũ năng 

lực chuyên môn tốt, một mặt nâng cao đời sống người dân, tăng khả năng chi tiêu cân 

bằng với mức giá sản phẩm cao. Đô la Singapore (SGD) cũng duy trì giá trị cao trên 

thị trường ngoại hối (tương đương các đồng ngoại tệ mạnh như đô la Australia 

(AUD), đô la Canada (CAD)…). Vì thế, sản phẩm từ Singapore dễ dàng tiếp cận các 

thị trường nhập khẩu ở các nước tiên tiến. 

Singapore là một trong số ít các nước có tổng thương mại lớn hơn GDP. Năm 

2003, thương mại của Singapore (270 tỷ USD) gấp 3 lần GDP (90 tỷ USD) [71, tr.17]. 

Thương mại Singapore bao gồm một phần lớn việc tái xuất khẩu cũng như xuất – 

nhập khẩu nội địa. Điều này phản ánh tầm quan trọng của thương mại trung gian vì 

Singapore hoạt động như một trung tâm phân phối khu vực và là cơ sở sản xuất của 

các MNC nước ngoài. Thực tế thì sản xuất chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ trong 

GDP của Singapore và nền kinh tế Singapore tập trung vào thương mại và dịch vụ 

hơn là sản xuất [118, tr.261]. Lĩnh vực dịch vụ luôn chiếm hơn 60% tổng giá trị gia 

tăng của Singapore, trong khi lĩnh vực sản xuất chiếm khoảng 25% [109, tr.3]. 

Hầu hết các công ty địa phương Singapore không sản xuất; một nửa doanh nghiệp 

Singapore là trong thương mại và một phần ba là trong dịch vụ. Sản xuất chỉ chiếm 18% 

hoạt động kinh doanh của các công ty địa phương. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chính 

của Singapore, đặc biệt là hàng điện tử, đến từ các nhà máy lắp ráp được thành lập bởi 

các MNCs nước ngoài. Rất ít công ty bản địa Singapore được xếp vào nhà sản xuất hàng 

đầu về hàng hóa công nghệ cao [118, tr.263]. Chẳng hạn như ngành điện tử - được xem 

là ngành sản xuất lớn nhất ở Singapore thì phần lớn các công ty ở lĩnh vực này hoặc là 

được sở hữu toàn bộ bởi công ty Mỹ hoặc đóng vai trò là nhà cung cấp cho các công ty 

Mỹ. Các công ty này sản xuất các bộ phận như chip, đệm dẫn và các thiết bị ngoại vi. 

Bằng cách sản xuất một phần hoặc nhập khẩu từ Singapore, các công ty Mỹ có thể giảm 

giá thành sản phẩm, giúp họ cạnh tranh hơn với Nhật Bản hay châu Âu. Đây là bài toán 

cùng có lợi cho cả Hoa Kỳ và Singapore [89, tr.13]. 
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Thứ ba, các cột mốc biến động trong kim ngạch thương mại hai nước: 

- Mốc 2003 – 2004 tăng vọt. Đây là thời điểm hai nước ký kết USSFTA, quan 

hệ thương mại phát triển mạnh mẽ nhờ những chính sách ưu đãi của USSFTA (phân 

tích ở phần sau). 

- Năm 2008-2009 giảm do khủng hoảng kinh tế.  

- Năm 1998 khủng hoảng kinh tế châu Á nhưng Singapore vẫn có thể duy trì 

tăng trưởng tốt khẳng định vị trí kinh tế của Singapore. Đối chiếu với quan hệ chính 

trị ở phần 1, đây cũng là thời điểm Hoa Kỳ tăng cường quan hệ với Singapore (sau 

những rạn nứt từ vụ việc Michael Fay và phong trào dân chủ nhân quyền) khi Hoa 

Kỳ nhìn thấy tiềm năng hợp tác kinh tế với Singapore thông qua những ưu việt của 

Singapore trong khủng hoảng. 

Bảng 5. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu Singapore đi Mỹ trong tổng giá trị xuất khẩu 

Singapore 

Năm 

Tổng giá trị xuất 

khẩu nội địa 

Singapore toàn 

thế giới 

Tăng 

trưởng 

hàng 

năm (%) 

Giá trị xuất 

khẩu nội địa 

Singapore 

đi Mỹ 

Tăng 

trưởng 

hàng 

năm (%) 

Tỷ lệ xuất khẩu nội 

địa Singapore đi Mỹ 

trên tổng giá trị xuất 

khẩu Singapore 

1989 28334 14.9  8479 9.1 29.9 

1990 34671 22.4  9212 8.6  26.6 

1991 38222 10.2  9525 3.4 24.9 

1992 40723 6.5  10787 13.2  26.5 

1993 46661 14.6  11907 10.4 25.5 

1994 57962 24.2  14225 19.5 24.5 

1995 69476 19.9  17083 20.1  24.6 

1996 73465 5.7  18219 6.6 24.8 

1997 72424 -1.4  18082 -0.7  25.0 

1998 63287 -12.6  16598 -8.2  26.2 

1999 68628 8.4  16858 1.6  24.6 

Nguồn: Computed from Singapore Trade Development Board, Singapore Trade Statistics, 

Singapore and IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook, various issues 

Có thể thấy tỷ lệ xuất khẩu nội địa Singapore đi Mỹ trên tổng giá trị xuất khẩu 

của Singapore đi toàn thế giới luôn chiếm mức cao, trên dưới 25%, tức là chiếm đến 

¼ tổng lượng xuất khẩu của Singapore. Điều này phản ánh mối liên kết thương mại 

chặt chẽ và phụ thuộc thị trường của nhau. Đồng thời, ngoại trừ giai đoạn khủng 

hoảng kinh tế, giá trị xuất khẩu luôn tăng trưởng dương. 
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Sự phụ thuộc lớn vào các nền kinh tế khác nói chung và Hoa Kỳ nói riêng 

cũng là điểm yếu của nền kinh tế Singapore. Singapore là một trong những nền kinh 

tế mở nhất trên thế giới (tỷ lệ thương mại trên GDP khoảng 250%) [109, tr.9]. Nền 

kinh tế Mỹ đã trải qua một sự suy giảm mạnh vào năm 1990, tăng trưởng ít hơn 2% 

so với một năm trước. Các nhà nghiên cứu chứng minh rằng sự suy giảm tăng trưởng 

xuất khẩu của Hoa Kỳ có ảnh hướng lớn đến Singapore do tỷ trọng lớn của Mỹ trong 

nền kinh tế Singapore. Ước tính cho thấy rằng sự suy giảm 2% trong nền kinh tế Mỹ 

sẽ làm giảm GDP của Singapore khoảng 2% [110, tr.20].  

 3.3.1.2. Cơ cấu thương mại 

Bảng 6. Nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Mỹ đi Singapore năm 1999 

Xếp 

hạng 

Tên sản phẩm tiếng Anh  Tên sản phẩm tiếng Việt Tỷ trọng trong 

tổng hàng hoá (%) 

1.  Electronic Valves  Van điện tử 18.2 

2.  Aircraft  Thiết bị máy bay 8.9 

3.  Parts for Office & D/P 

Machines  

Máy móc văn phòng phẩm 6.7 

4.  Measuring Instruments  Dụng cụ đo lường 5.5 

5.  Musical Instrument & Parts  Nhạc cụ  4.8 

6.  Data Processing Machines  Máy xử lý dữ liệu 4.6 

7.  Civil Engineering 

Equipment&Parts  

Thiết bị kỹ thuật xây dựng 4.5 

8.  Specialized Machinery.  Máy móc chuyên dụng 3.3 

9.  Special Transactions  Giao dịch đặc biệt 3.0 

10.  Electrical Circuit Apparatus  Thiết bị mạch điện 2.7 

Nguồn: Singapore Trade Development Board, Singapore Trade Statistics, December 1999 

Bảng 7. Nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Singapore đi Mỹ năm 1999 

Xếp 

hạng 

Tên sản phẩm tiếng Anh  Tên sản phẩm tiếng Việt Tỷ trọng trong 

tổng hàng hoá (%) 

1.  Data Processing Machines  Máy xử lý dữ liệu  39.3 

2.  Electronic Valves  Van điện tử 20.0 

3.  Parts for Office & D/P 

Machines  

Máy móc văn phòng phẩm 12.7 

4.  Telecommunications 

Equipment  

Thiết bị viễn thông 3.5 

5.  Electrical Circuit Apparatus  Thiết bị mạch điện 1.8 

6.  Organo-inorganic Compounds  Hợp chất vô cơ hữu cơ 1.7 

7.  Petroleum Products Refined Sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1.5 
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8.  Apparel Articles Of Textile  Sản phẩm may mặc 1.5 

9.  Special Transactions  Giao dịch đặc biệt 1.2 

10.  Measuring Instruments  Dụng cụ đo lường 1.1 

Nguồn: Singapore Trade Development Board, Singapore Trade Statistics, December 1999 

Phân tích danh sách các sản phẩm xuất nhập khẩu chủ lực của Singapore và Hoa 

Kỳ, có thể thấy nhóm các sản phẩm chủ lực ở cả 2 danh sách nằm trong lĩnh vực điện 

– điện tử, hoá dầu, hợp chất hoá học. Sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của Mỹ đi 

Singapore là van điện tử, chiếm 18.2% cũng là sản phẩm xuất khẩu xếp thứ 2 của 

Singapore đi Mỹ, chiếm một tỷ lệ tương đương - 20%. Máy xử lý dữ liệu xếp thứ 6 

trong nhóm sản phẩm chủ lực Mỹ xuất khẩu đi Singapore với 4.6% đồng thời là sản 

phẩm xếp hàng đầu trong danh sách sản phẩm xuất khẩu của Singapore đi Mỹ, với tỷ 

trọng áp đảo 39.3%.  

Singapore có một yếu thế trong việc cạnh tranh với các quốc gia láng giềng ở 

giá nhân công (thu nhập bình quân đầu người Singapore cao) và cơ sở vật chất kho bãi 

không rộng rãi và đắt đỏ (diện tích Singapore nhỏ và giá nhà đất cao) nên lãnh đạo 

Singapore sớm định hướng nền sản xuất thương mại Singapore tập trung vào hướng 

tinh chế tái xuất với hàm lượng kỹ thuật cao, yêu cầu nhiều chất xám và phù hợp với 

các thị trường khó tính.  

Một điểm đáng chú ý là trong top 10 sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Mỹ đi 

Singapore và top 10 sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Singapore đi Mỹ thì có đến 6/10 

sản phẩm trùng lặp nhau (riêng top 3 có 2/3 sản phẩm trùng lặp), đó là: máy xử lý dữ 

liệu, van điện tử, máy móc văn phòng phẩm, thiết bị mạch điện, giao dịch đặc biệt, 

dụng cụ đo lường. Các sản phẩm này đều thuộc lĩnh vực điện – điện tử và yêu cầu độ 

chính xác cao. Điều này thể hiện hàm lượng kỹ thuật cao trong các sản phẩm Singapore 

và mức độ tương thích giữa hai thị trường, đồng thời điều đó được giải thích là 

Singapore nhập nguyên liệu và gia công hàng tinh chế xuất ngược thành phẩm về Mỹ. 

 3.3.1.3. Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ - Singapore USSFTA 

Cơ sở của mối quan hệ Singapore - Hoa Kỳ trên lĩnh vực thương mại là Hiệp 

định Thương mại Tự do USSFTA được ký kết vào ngày 6/5/2003 và bắt đầu có hiệu 

lực từ ngày 1/1/2004 [98, tr.96]. Khởi phát ban đầu, USSFTA được dự định triển khai 

theo hình mẫu US-Jordan FTA với quy mô nhỏ về quan hệ thương mại [104, tr.2]. Tuy 

nhiên, sau khi xem xét nhiều yếu tố về lợi ích chung của hai nước và nhu cầu về một 

FTA toàn diện hơn khi Singapore thể hiện tiềm năng vượt hơn hẳn nhiều lần so với 
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diện tích nhỏ bé của mình, USSFTA được phát triển thành một FTA toàn diện tầm cỡ 

thế giới (comprehensive world-class agreement), bao gồm 250 trang chữ và gần 1200 

trang phụ lục, phân thành 21 chương bao quát đầy đủ các lĩnh vực: thương mại hàng 

hóa và dịch vụ, tiêu chuẩn lao động và môi trường nghiêm ngặt, quyền sở hữu trí tuệ, 

thương mại điện tử và các mặt hàng khác [73], [71, tr.20]. Hai nguyên tắc cơ bản của 

FTA là nguyên tắc tiếp cận thị trường (market access) và đối xử quốc gia (national 

treatment) giúp lưu thông hàng hoá có điều kiện thuận lợi để phát triển. Nếu như 

nguyên tắc tiếp cận thị trường giúp thị trường hai nước mở rộng đối với các khoản 

đầu tư của nhau, hạn chế độc quyền thì nguyên tắc đối xử quốc gia giúp các nhà đầu 

tư/sản phẩm nước ngoài không bị phân biệt đối xử và có thể cạnh tranh bình đẳng với 

các đối thủ trong nước [107, tr.171]. Các thỏa thuận về sở hữu trí tuệ và thị thực lao 

động có kỹ năng đảm bảo tăng cường mối quan hệ giữa các doanh nghiệp tham gia 

vào lĩnh vực sản xuất công nghệ cao. Ngoài ra, các thỏa thuận về sản phẩm giá trị gia 

tăng vận chuyển qua Singapore hứa hẹn trao quyền cho Singapore như một trung tâm 

của khu vực mà qua đó hàng hóa có thể qua Mỹ dễ dàng hơn [77, tr.12].  

Nhiều nhà kinh tế cho rằng đây là một “hiệp định lịch sử” và tạo ra nền tảng 

mới cho quan hệ kinh tế hai nước trong thời kỳ toàn cầu hoá. Còn Thủ tướng Goh 

Chok Tong đã nhấn mạnh trong lễ ký kết: “Hiệp định thương mại tự do Singapore - 

Mỹ là một hiệp định tham vọng và đầy đủ. FTA cho phép gỡ bỏ các rào cản về trao đổi 

dịch vụ hàng hoá và đầu tư. Nó cũng xác định những lĩnh vực mới đang nổi lên như 

thương mại điện tử, đồng thời định ra những chuẩn mực cao về sở hữu trí tuệ, minh 

bạch về hải quan… FTA mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Mỹ tại Singapore. 

Quan trọng hơn nữa, nó là hình mẫu cho các FTA khác theo Sáng kiến về doanh 

nghiệp với ASEAN do Tổng thống Bush đưa ra (Enterprise for ASEAN Initiative - 

EAI)14”[104, tr.3]. 

Trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 03 đến ngày 07/5/2004, Thủ tướng Goh Chok 

Tong đã cùng với phía Mỹ xem xét việc thực hiện FTA sau 6 tháng có hiệu lực. Hai 

bên hài lòng nhận thấy không có bất cứ một “trục trặc nào” và thống nhất đẩy mạnh 

hơn nữa tự do hoá thương mại giữa hai nước.  

Theo thống kê nghiên cứu của Giáo sư Tommy Koh, USSFTA mang lại nhiều 

lợi ích to lớn cho quan hệ kinh tế hai nước: 

                                           
14 Một sáng kiến thương mại mới với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong đó Hoa Kỳ đã đưa ra triển 

vọng về các FTA với những nước cam kết cải cách và mở cửa kinh tế. 
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Thứ nhất USSFTA giúp tiết kiện tiền thuế. Vào thời điểm ký kết, hơn 99% 

hàng hóa nhập khẩu vào Singapore là hàng miễn thuế và với USSFTA, các mức thuế 

còn lại đối với các sản phẩm của Mỹ được xóa bỏ. Về phía Mỹ, 92% thuế quan đối 

với hàng xuất khẩu từ Singapore sẽ được xóa bỏ ngay lập tức sau USSFTA, và các 

mức thuế còn lại sẽ được xóa bỏ trong vòng 8 năm [98, tr.97]. Năm 2004, đã có 499 

triệu USD hàng hoá của Singapore đủ điều kiện miễn thuế khi xuất khẩu sang Mỹ, 

đồng nghĩa với các nhà xuất khẩu Singapore đã hưởng lợi 25 triệu USD tiền thuế. 

Một trong những công ty Singapore, SembCorp Marine, nhờ vào việc miễn 50% thuế 

sửa chữa tàu, tiết kiệm được 30 triệu USD một năm, và công ty dự tính sẽ nhân đôi 

quy mô doanh nghiệp của mình để sửa chữa tàu thuyền Mỹ [90, tr.1]. 

Thứ hai, USSFTA giúp tăng thương mại hai chiều. Năm 2003, kim ngạch song 

phương tăng 2,2%. Sau FTA, chỉ trong 11 tháng đầu năm 2014, kim ngạch tăng 11,9% 

[90, tr.1]. Cùng với đó, năm 2012, thương mại hai chiều đạt 50 tỷ USD, tăng 60% so 

với 1 năm trước FTA và mặc cho sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, hàng hoá Mỹ 

xuất khẩu sang Singapore là hơn 30 tỷ USD, tăng gần 85% so với trước FTA [72]. 

Thứ ba, USSFTA giúp tăng lượng FDI. USSFTA khiến Singapore trở thành 

một điểm đến hấp dẫn hơn đối với đầu tư của Mỹ. Năm 2003, FDI từ Mỹ vào 

Singapore khoảng 5,599 triệu USD và sau FTA, chỉ riêng 9 tháng đầu năm đã đạt 

5,432 triệu USD [90, tr.1]. Ngược lại, các công ty Singapore cũng mạnh dạn hơn 

trong việc đầu tư vào R&D và các hoạt động có giá trị cao (bao gồm thiết kế và kỹ 

thuật, tiếp thị, phát triển kinh doanh) ở Hoa Kỳ. Sau USSFTA, 45,2% doanh nghiệp 

Singapore tăng cường đầu tư để thúc đẩy hoạt động hiện tại của họ trong R&D và 

tiếp thị ở Mỹ [98, tr.125]. 

Thứ tư, thuận lợi cho các công ty Hoa Kỳ tại Singapore và công ty Singapore 

tại Hoa Kỳ. Sau FTA, hàng loạt các doanh nghiệp Hoa Kỳ thông báo kế hoạch tăng 

lượng đầu tư và hoạt động tại Singapore. Điển hình có Seagate, nhà sản xuất ổ cứng 

lớn nhất thế giới đầu tư thêm 200 triệu SGD, Hamilton Sundstrand, nhà đầu tư sản 

xuất hàng không vũ trụ lớn nhất Singapore đổ thêm một khoản đầu tư 55 triệu SGD 

để sản xuất hệ thống và vật liệu máy bay chính xác. Ở chiều ngược lại, USSFTA giúp 

các doanh nghiệp Singapore tiếp cận thêm nhiều lĩnh vực mới trong nền kinh tế Mỹ, 

đặc biệt là khu vực mua sắm chính phủ. Năm 2004, nhiều doanh nghiệp Singapore 

thông báo những thành tích mới, ST Engineering thắng một hợp đồng trị giáo 200 

triệu USD cung cấp máy tính xách tay cho Quân đội Mỹ, Koda giành được hợp đồng 

22 triệu SGD trang thiết bị nội thất [90, tr.2]. 
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Ngoài ra, đơn giản hoá thủ tục hải quan tạo thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp 

cả hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vận chuyển nhanh, đồng thời, chương về 

thoả thuận quyền sở hữu trí thuệ giúp Singapore có cơ chế quyền sở hữu trí tuệ tốt 

nhất châu Á, điều này giúp Singapore thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực công 

nghệ sáng tạo và công nghiệp chuyên sâu. Pfizer - một công ty dược và Isis 

Pharmaceuticals – một công ty công nghệ sinh học đã thông báo kế hoạch mở rộng 

cơ sở sản xuất và nghiên cứu tại Singapore. Lucasfilm Animation đã thành lập cơ sở 

ngoài Hoa Kỳ duy nhất tại Singapore để thiết kế nội dung hoạt hình, bao gồm phim, 

TV và trò chơi. 

3.3.2. Đầu tư: 

Singapore là một trong những nước thành công nhất trong thu hút FDI, đặc 

biệt từ Mỹ. Sự thành công này xuất phát từ cơ sở chính sách thu hút MNC của chính 

phủ Singapore, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã nói rằng: “Singapore đã dành cho các 

MNC những điều kiện của Thế giới thứ nhất trong một khu vực thuộc Thế giới thứ 

ba” [20, tr.15]. Vì thế, rất nhiều MNC Hoa Kỳ đã đến đây đầu tư, và nhiều công ty 

trong số đó đã đặt văn phòng đại diện khu vực tại Singapore. Theo Cục Thống kê 

Singapore, tỷ trọng các MNC Mỹ trong GDP hàng năm của Singapore đứng hàng thứ 

hai trên thế giới chỉ sau Ireland. Singapore là một điểm đến đầu tư trực tiếp nước 

ngoài quan trọng của Hoa Kỳ.  

3.3.2.1. Đầu tư của Hoa Kỳ vào Singapore:
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Bảng 8. Đầu tư của Hoa Kỳ tại Singapore 

 

Đầu tư Vốn Trực tiếp Nước ngoài 

Foreign Direct Equity Investment  

(triệu SGD) 

Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài (Vốn & 

Tài sản) - Foreign Direct Investment  

(triệu SGD) 

Tỷ suất lợi nhuận của Đầu tư Trực 

tiếp Nước Ngoài - Return On Foreign 

Direct Investment (%) 

Thu nhập ròng từ Đầu tư Trực tiếp 

Nước Ngoài - Earnings Of Foreign 

Direct Investment (triệu SGD) 

 

Tổng Đầu tư Vốn 

Trực tiếp Nước 

ngoài ở 

Singapore 

Đầu tư Vốn Trực 

tiếp Nước ngoài 

của Hoa Kỳ ở 

Singapore 

Tổng Đầu tư 

Trực tiếp Nước 

ngoài ở 

Singapore 

Đầu tư Trực tiếp 

Nước ngoài của 

Hoa Kỳ ở 

Singapore 

Tổng Tỷ suất lợi 

nhuận của Đầu 

tư Trực tiếp 

Nước Ngoài ở 

Singapore 

Tỷ suất lợi nhuận 

của Đầu tư Trực 

tiếp Nước Ngoài 

của Hoa Kỳ ở 

Singapore 

Tổng Thu nhập 

ròng từ Đầu tư 

Trực tiếp Nước 

Ngoài ở 

Singapore 

Thu nhập ròng từ 

Đầu tư Trực tiếp 

Nước Ngoài của 

Hoa Kỳ ở 

Singapore 

1990 53,151.50 9,457.60 - - - - - - 

1991 58,029.60 10,407.10 - - - - - - 

1992 59,556.80 10,956.60 - - - - - - 

1993 66,962.30 12,716 - - - - - - 

1994 80,163.80 13,500.40 - - - - - - 

1995 92,840.70 16,193 - - - - - - 

1996 105,015.10 18,318.90 - - - - - - 

1997 125,274.30 23,451.50 - - - - - - 

1998 139,903.50 22,463.80 144,197.20 22,810.70 - - 2,995.40 1,500.90 

1999 159,577.90 25,488.40 170,820.80 24,790.60 9.8 12.1 15,443.70 2,890.20 

2000 178,979.10 31,294.30 191,452.50 31,356.60 12.2 18.8 22,174.10 5,268.80 

2001 194,941.10 34,657.80 216,454.50 36,782.60 9 7.8 18,314.60 2,651.40 

2002 210,960.20 34,412.60 229,318.60 34,479.80 11 10.1 24,611.30 3,597.60 

2003 221,979.90 34,525.80 246,185.40 37,162.60 12.7 7.9 30,256.90 2,814.60 

2004 253,618.40 38,090.20 276,819.20 41,019.50 16.8 15.2 43,943.70 5,930.10 

2005 296,203.70 37,380.50 323,821.10 40,574.40 17.9 22.7 53,896.30 9,243.10 

2006 336,696.60 34,575.60 370,494.70 38,325 17.5 30.3 60,909.60 11,937.20 

2007 420,652.70 46,528.10 466,567.40 51,550.80 19.4 27.3 80,986.50 12,275.30 

2008 445,228.70 46,831.60 510,585.20 52,758.10 13.1 17.6 64,006.40 9,183.70 

2009 512,557.80 54,866.10 574,703.60 58,968.80 13.6 20.1 73,873.70 11,204 

2010 589,953.10 61,514.50 665,113.40 67,206.20 12.7 18.5 78,871 11,693.70 

2011 621,439.50 68,811.60 702,495.20 74,644.70 11.9 13.1 81,070.90 9,301.90 

2012 724,348.60 99,026.80 808,461.30 105,145.30 11.9 13.5 89,934 12,179.30 

Nguồn: Cục Thống kê Singapore - www.singstat.gov.sg 



91 

 

Thứ nhất, so sánh tỷ trọng vốn FDI từ Mỹ với tổng vốn FDI từ các quốc gia 

khác đầu tư vào Singapore thì các MNC Mỹ chiếm hơn 25% toàn bộ cổ phần FDI tại 

Singapore. Các MNC từ Mỹ, sau đó là Nhật Bản và EU đã xây dựng nền tảng sản 

xuất và thương mại xuyên khu vực thành công nhất trong lịch sử ở ĐNA. Có khoảng 

6000 MNC hoạt động tại Singapore; và Hoa Kỳ chiếm 1500 MNC, hoặc 1/4 tổng số 

các công ty toàn cầu có mặt tại Singapore [71, tr.16]. 

Năm 2004, Singapore là nước thu hút FDI nhiều thứ 3 ở châu Á: 16 tỷ USD 

(chỉ sau Trung Quốc và Hồng Kong). Chỉ riêng các công ty Mỹ trong năm 2004 đã 

đầu tư vào đây 6,6 tỷ USD. Tính đến năm 2005, Singapore thu hút 57,08 tỷ USD từ 

FDI của Mỹ, đứng thứ hai khu vực CA - TBD, chỉ sau Nhật Bản - 75,49 tỷ USD. 

Thứ hai, một đặc điểm nổi bật trong bảng thống kê là số lượng FDI từ Hoa Kỳ 

vào Singapore tăng liên tục, kể cả giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008-

2009, thậm chí sau cuộc khủng hoảng, FDI vào Singapore còn tăng mạnh hơn nữa. 

Năm 2011, Singapore thu hút phần lớn vốn FDI của Mỹ, lớn hơn nhiều so với Trung 

Quốc (54 tỷ USD) hay Ấn Độ (24,7 tỷ USD) [65, tr.9]. Năm 2012, Singapore là 

nước nhận đầu tư từ FDI Mỹ nhiều thứ ba khu vực CA - TBD, sau Canada và 

Australia, với hơn 116 tỷ USD [72]. 

Lý giải vấn đề này, nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng sự quản lý kinh tế hiệu 

quả của Singapore thể hiện rõ trong khủng hoảng đã chứng minh Singapore là địa 

điểm đầu tư ổn định và an toàn. Singapore được giới chức Hoa Kỳ đánh giá cao, Đại 

sứ Hoa Kỳ tại Singapore David Adelman từng phát biểu: “Trong khi Hoa Kỳ đang 

chật vật với khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì sự quản lý ấn tượng của Singapore đã 

giảm thiểu được tác hại, Singapore là địa điểm làm việc lý tưởng cho sự phục hồi 

kinh tế, là một lựa chọn thu hút đặt trụ sở khu vực cũng như mở cánh cửa vào châu 

Á cho xấp xỉ 2000 công ty Hoa Kỳ kinh doanh tại đây” [30]. 

Cuối năm 2010, FDI Hoa Kỳ tích luỹ vào Singapore đạt đỉnh 106 tỷ USD. Số 

doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Singapore còn nhiều hơn số doanh nghiệp đầu tư vào 

Trung Quốc, gần gấp đôi so với Hồng Kong, lớn hơn tất cả các nước châu Phi hay lớn 

hơn tất cả các nước Trung Đông và nhiều hơn tổng cộng của Malaysia, Indonesia, Đài 

Loan, Thái Lan, Philippines và New Zealand cộng lại. Singapore vẫn luôn là một trong 

những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới đối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ [30]. 

Sự xúc tiến đầu tư vào Singapore được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền 

Hoa Kỳ khi giới chức Hoa Kỳ nhận định xuất khẩu và phát triển kinh doanh nước ngoài 
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giúp các doanh nghiệp Hoa Kỳ phục hồi sau khủng hoảng, và quay lại cung cấp nguồn 

việc làm có chất lượng ở Hoa Kỳ. Trong Sáng kiến xuất khẩu quốc gia NEI (được hình 

thành chủ yếu vì các lý do trên), Đại sứ Adelman được Tổng thống Obama giao nhiệm 

vụ nhanh chóng thúc đẩy hợp tác kinh tế Singapore – Hoa Kỳ. Ông đã tiến hành hàng 

loạt sáng kiến, bao gồm tổ chức các sự kiện thúc đẩy thương mại khu vực, với sự tham 

sự của các quan chức chính quyền Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Hoa Kỳ khắp Đông Á và 

Nam Á để mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động ở Singapore. Đồng 

thời, Đại sứ Adelman trực tiếp bay đến các tiểu bang như Michigan, Minnesota, 

Missouri tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp Hoa Kỳ và phối hợp với các cán bộ của 

Singapore phụ trách mảng phát triển kinh tế để hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn về những lợi 

ích và thách thức của việc đầu tư kinh doanh tại châu Á. Singapore cũng rất phối hợp 

với Hoa Kỳ trong các hoạt động này, Singapore và Hoa Kỳ đều nhận thấy trong thời 

đại kinh tế phụ thuộc lẫn nhau, chính quyền cần hỗ trợ vững chắc cho các doanh nghiệp 

xây dựng quan hệ với chính quyền nước ngoài (nơi có dự định đầu tư) [30]. 

Thứ ba, điều đáng lưu ý là lợi nhuận đầu tư của các MNC Mỹ vào Singapore 

cao nhất thế giới, hơn cả ở Canada và châu Âu, khu vực thu hút nhiều đầu tư nhất từ 

các MNC của Mỹ.  

Sở dĩ Singapore thành công trong việc thu hút các MNC và các nhà đầu tư Mỹ 

là do nhiều yếu tố:  

+ Sự kế thừa thành quả của chính sách thu hút MNC trong thời kỳ Chiến tranh 

lạnh. Trong khi các nước châu Á khác cho rằng MNC là tay sai của chủ nghĩa thực 

dân khai thác nguồn lực các quốc gia họ đến đầu tư thì Singapore lại mở cửa chào 

đón. Có thể nói Singapore đã kế thừa và cũng rất có kinh nghiệm thu hút MNC. 

+ Cơ chế chính sách minh bạch, hành lang pháp lý rõ ràng, thuận lợi cho đầu 

tư. Trong xếp hạng hàng năm của Tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency 

International), Singapore vẫn thường nằm trong tốp các nước ít tham nhũng nhất [17, 

tr.50]; Bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2012, Singapore là 

quốc gia trong sạch thứ năm trên thế giới [6, tr.96]. 

+ Nền chính trị Singapore tỏ ra ổn định, vững chắc và trong sạch bậc nhất 

trong các nước ASEAN. Tình hình xã hội ổn định, là điểm đến lý tưởng cho MNC 

Mỹ muốn vươn tầm châu Á. 

+ Quyết định đầy sáng suốt và táo bạo về việc sử dụng tiếng Anh trong hành 

chính và giáo dục. Quyết định này mang ý nghĩa chính trị đặc biệt, giúp Singapore 
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hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, thuận tiện hoá các giao dịch kinh tế với 

các nước lớn, đặc biệt là với Mỹ - nơi tiếng Anh là quốc ngữ. 

  + Chính sách tiền tệ duy trì tỷ giá hối đoái thả nổi. Trước cuộc khủng hoảng 

tài chính - tiền tệ 1997-1998, Singapore không thực hiện quản lý ngoại hối, Singapore 

cho phép doanh nghiệp và cá nhân được tự do chuyển đổi các đồng tiền trên thị trường 

hối đoái, rất thuận lợi cho các đối tác nước ngoài. 

+ Singapore có những chính sách rất hấp dẫn các nhà đầu tư như tạo điều kiện 

để chuyển vốn về nước, các chính sách cho thuê đất… 

Ông Greg Tirrell – Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại 

Singapore (Singapore’s American Chamber of Commerce) nhận xét: “Các công ty 

Hoa Kỳ bị thu hút bởi hệ thống pháp lý công bằng và vững chắc, sự ổn định và nhất 

quán trong toàn bộ máy chính phủ, một hệ thống tài chính ngân hàng mạnh mẽ, vốn 

hoá tốt và được quản lý hiệu quả” [51]. Hoa Kỳ là đối tác đầu tư lớn của Singapore 

với hơn 1.500 công ty Hoa Kỳ và 20.000 công dân Hoa Kỳ sinh sống làm việc tại 

Singapore. Hơn nữa, với những lợi thế ưu việt, Singapore được chọn đặt trụ sở khu 

vực cho các công ty Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ là nước có FDI lớn nhất tại Singapore với 

61,4 tỷ USD vào năm 2002. Đầu tư của Mỹ chủ yếu vào các ngành điện tử, dầu khí, 

hóa chất và dịch vụ tài chính. Singapore cũng là một trong những môi trường kinh 

doanh cạnh tranh nhất ở ĐNA. Theo Báo cáo cạnh tranh toàn cầu năm 2003 do Diễn 

đàn kinh tế thế giới công bố, Singapore đứng thứ tư trên thế giới về công nghệ, tổ 

chức công cộng và môi trường kinh tế vĩ mô. 

Singapore thường lấy Mỹ làm hình mẫu học hỏi kinh nghiệm. Trong chuyến 

thăm Mỹ hồi tháng 7/2005, bên cạnh việc ký kết SFA, Thủ tướng Lý Hiển Long còn 

đích thân tìm hiểu kinh nghiệm điều hành sòng bạc tại Las Vegas vì Singapore vừa 

quyết định xây dựng hai khu liên hoàn vui chơi giải trí (integrated resort). Tại New 

York, ông Lý gặp gỡ chủ tịch các tập đoàn lớn nhằm thu hút làn sóng đầu tư mới và 

mạnh mẽ hơn vào Singapore và quảng bá Singapore như một cứ địa (hub) trung 

chuyển cho các nhà đầu tư Mỹ muốn làm ăn ở châu Á. 

Năm 2005, tập đoàn Colony Capital của Mỹ đã mua và trở thành chủ sở hữu 

mới của tập đoàn khách sạn Rafles Holdings trong đó có cả khách sạn Raffles được 

xây dựng cách đó 118 năm và là biểu tượng của lịch sử tồn tại Singapore.  
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Bảng 9. FDI của Hoa Kỳ tại Singapore theo ngành nghề trong tương quan với tổng FDI tại Singapore. Đơn vị: triệu SGD 

FDI tại Singapore theo 

ngành nghề 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sản xuất - Manufacturing 

Tổng 51,930.9 58,139.6 69,077.6 81,186.2 84,050.6 90,021.1 95,234.9 103,666 107,756.1 116,483.2 105,322.8 121,666.9 132,791.9 140,037.6 127,709.5 159,819.5 

Hoa Kỳ 10,665.5 11,287.1 14,851.3 15,055.7 12,255.4 14,548.1 14,477.9 9,866.8 10,368.3 11,426.6 13,382.5 11,881.3 15,309 15,124.7 15,930.4 26,019.5 

Xây dựng - Construction 

Tổng 1,432.9 1,505.1 2,078.5 1,717.7 1,941.9 1,407.2 1,127.8 924.8 758.8 1,517.8 1,915.8 2,745.1 1,400.4 2,516.1 2,570.3 3,448.3 

Hoa Kỳ 18.2 0.6 6.4 10.6 -9.4 7.9 39.7 -1.6 -16.2 -1.3 -16.9 9.3 na 14.5 0.2 -0.2 

Thương mại Bán buôn & 

Bán lẻ - Wholesale & 

Retail Trade 

Tổng 20,065.2 26,008.7 27,448 30,469.4 35,635.7 37,387.7 43,285.5 54,548.1 62,917.4 77,072 92,951.7 101,357.7 114,093.5 125,001.9 166,702.4 189,014.9 

Hoa Kỳ 2,961.6 3,295.8 2,764.4 3,783.8 4,008.4 4,072.2 5,728.8 8,666.5 9,480.5 10,924.1 9,726.7 10,782.5 12,001.5 13,136.2 38,946.1 42,994.3 

Hoạt động dịch vụ ăn 

uống & lưu trú - 
Accommodation & Food 

Service Activities 

Tổng 986.1 1,993.7 2,015.9 2,398.1 2,302.3 2,515.5 2,522.9 2,043.9 2,795.2 3,012.7 3,355.6 3,487.5 4,132.4 4,610.5 4,906.7 4,049.7 

Hoa Kỳ na 0.3 83.7 69.1 55.7 na 39.6 7.5 6.6 17.7 26.9 na na na na na 

Vận chuyển & Lưu trữ - 

Transport & Storage 

Tổng 5,206.8 5,958.6 8,446 8,602 9,078.6 10,213.9 13,090 17,651.5 23,225.3 30,525.4 36,328.9 37,411.2 34,092.1 30,287.8 34,699.5 33,137.5 

Hoa Kỳ 259.8 477.2 415.9 17 -38.7 -139.6 -65.1 -87.8 -106.3 -47.8 -130.6 -155.2 10 -281.8 -46 47.5 

Thông tin & Truyền 

thông - Information & 

Communications 

Tổng 768.7 873.7 1,190.6 1,898.5 2,953.3 3,109 3,445.8 3,692.6 3,565.8 4,885.5 5,131.7 5,812.3 7,622.7 7,011.4 11,307.5 11,784.5 

Hoa Kỳ 144.1 -27.7 254.7 315.7 1,149.7 1,515.9 2,032.4 2,291.6 1,750.6 2,280.5 2,492.1 2,677.1 2,934.9 3,435.3 5,569.2 4,195.8 

Dịch vụ tài chính & bảo 

hiểm - Financial & 

Insurance Services 

Tổng 53,925.7 64,647.4 68,439.8 76,431.8 77,764.3 86,430.2 101,909.2 121,659.3 146,890.5 195,358.1 210,126.8 244,102.2 303,532.9 312,087 375,899.4 405,024.3 

Hoa Kỳ 8,101.9 9,130.9 12,098.6 16,526.9 15,306.2 15,879.9 17,422.2 18,322.2 15,728.4 25,375.7 23,702.6 30,570.9 30,733.7 34,377.2 35,113.1 45,805.2 

Hoạt động bất động sản - 

Real Estate Activities 

Tổng 5,333.7 5,620.7 6,381.6 5,945.1 6,634.8 6,360.9 6,713.2 6,680.3 8,197.7 12,895.5 14,697.8 15,800.1 21,400 25,760.4 29,551.2 31,892 

Hoa Kỳ na na 7.4 13.6 2.7 18.7 19.6 15 -27.8 -15.8 955.9 624.5 143.8 172.1 188.1 110.1 

DV Hỗ trợ & Hành chính 

Chuyên nghiệp, KH&KT 

- Professional, Scientific & 

Technical Administrative 

& Support Services 

Tổng 4,362.3 5,695.8 6,186.3 7,319.4 8,645 8,588.3 9,339.7 12,532.8 13,407.1 22,605.3 35,594.8 35,198.1 38,569.1 45,984.4 46,245 57,622 

Hoa Kỳ 634.2 617.7 852.7 967.6 1,723.8 1,191 1,320.8 1,506.2 1,090 1,526.3 2,860.9 2,511.7 5,916.3 8,123.6 9,168 10,275.5 

FDI vào các lĩnh vực 

khác - FDI in Others 

Tổng 184.9 377.4 188.2 486.3 312.1 151.7 150.2 421.8 980.7 2,212 5,159.3 7,122.5 7,478.5 9,198.3 8,869.8 9,967.5 

Hoa Kỳ 1.3 na 21.7 22.7 26 na 3.5 -11.9 50.8 64.8 -241.9 na 73.3 na na na 

 

Nguồn: Cục Thống kê Singapore - www.singstat.gov.sg 
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Nếu như trước đây, Singapore thu hút nhiều các MNC Mỹ chuyên về sản xuất 

và lắp ráp thì xu hướng gần đây, các MNC sản xuất và lắp ráp đang dần chuyển sang 

các vùng có nhân công thấp hơn, ngược lại các MNC đa ngành đa nghề và MNC dịch 

vụ đến Singapore. Các MNC này có chiến lược lâu dài đến châu Á để lớn mạnh hơn 

nữa chứ không chỉ tìm kiếm lợi nhuận thuần tuý. Vì thế, bên cạnh việc sản xuất và 

lắp ráp, họ chú trọng đến đào tạo nhân lực và đặc biệt là các hoạt động R&D. 

Khả năng Singapore thu hút dòng vốn FDI đáng kể đã biến nó thành một cơ 

sở sản xuất quan trọng cho các công ty đa quốc gia nước ngoài và một trung tâm tài 

chính, hậu cần, thương mại và vận tải quốc tế lớn. Trong số các nhà đóng góp chính 

của FDI tại Singapore, Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất về các cam kết đầu tư 

trong cả hai lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Singapore. Mỹ, Nhật Bản và EU chiếm 

hơn một nửa trong tổng FDI vào năm 1997.  

Bảng 10. Cam kết đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực sản xuất tại Singapore. Đơn vị: Tỷ USD 

 1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

Hoa Kỳ 0.7  0.9  1.6  1.5  1.7  1.6  1.4  2.1  

 (43.96)  (45.71)  (56.66)  (42.78)  (40.33)  (40.62)  (43.98)  (57.32)  

Tổng Đầu tư Trực tiếp 

Nước Ngoài - Total 

Foreign Direct Investment  

1.7  2.0  
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Nguồn: Calculated from Singapore International Chamber of Commerce, Annual Report 

1999- 2000 

Năm 1999, đầu tư sản xuất từ Mỹ là 2 tỷ USD hoặc gần 45% tổng cam kết sản 

xuất trong năm. Đối với dịch vụ, các cam kết đầu tư từ Hoa Kỳ năm 1999 là 320 triệu 

USD, hơn một phần ba tổng cam kết dịch vụ [110, tr.22]. 

Dịch vụ là nhân tố cấu thành quan trọng và ngày càng tăng nhanh của cả hai 

nền kinh tế Singapore và Hoa Kỳ. Khối ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong GDP 

Singapore và Hoa Kỳ, giữa 60-70%. Singapore nhấn mạnh vào lĩnh vực dịch vụ như 

là một trụ cột thứ hai của phát triển kinh tế, nhằm đa dạng hoá, thúc đẩy các cơ hội 

rộng lớn hơn cho nền kinh tế Singapore, giảm thiểu rủi ro do sự phụ thuộc lớn vào 

thị trường của các ngành nghề sản xuất. Singapore có lợi thế so sánh lớn hơn ở hệ 

thống viễn thông toàn diện và giao thông vận tải kết nối thuận tiện với phần còn lại 
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của thế giới, với một lực lượng lao động trình độ cao và nói tiếng Anh, một vị trí địa 

lý chiến lược cho dịch vụ xuất khẩu hơn là xuất khẩu hàng hoá. Hơn nữa, dịch vụ 

được xác định là một ngành tăng trưởng hàng đầu trong tương lai. 

Chính phủ hoạch định phát triển Singapore thành một trung tâm kinh doanh 

quốc tế toàn diện, thay vì là một cơ sở sản xuất như những năm 1980. Singapore sẽ 

trở thành một căn cứ trụ sở hoạt động của cả khu vực, chịu trách nhiệm hoạt động 

cho các công ty con trên toàn khu vực. Các trụ sở tại Singapore sẽ phụ trách chính 

việc phát triển sản phẩm, quản lý tài chính ngân quỹ, hành chính và kỹ thuật cho các 

chi nhánh/công ty con.  

Các cuộc cách mạng công nghệ thông tin và viễn thông là một yếu tố quan 

trọng trong việc tăng tầm quan trọng của các giao dịch dịch vụ trong nền kinh tế toàn 

cầu. Do đó, ở nhiều quốc gia, bao gồm Singapore, Nhật Bản và Mỹ, lĩnh vực dịch vụ 

đã trở thành đóng góp lớn nhất cho GDP (từ 60 đến 70%) (thống kê của World Bank 

năm 2000). Hơn nữa, qua các cuộc khủng hoảng, các ngành sản xuất trì trệ, nhân công 

bị mất việc làm nhiều, trong khi ngành dịch vụ chứng minh được tiềm năng phát triển 

với triển vọng tạo nhiều việc làm. Singapore đã chuyển từ lĩnh vực sản xuất sang nền 

kinh tế tri thức - dịch vụ tài chính, chứng khoán, cho thuê xuyên biên giới, đóng vai 

trò là trung tâm vận tải hàng hải và hàng không khu vực, thiên đường mua sắm kiêm 

du lịch, phòng thí nghiệm dược phẩm và trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học 

đẳng cấp thế giới [71, tr.20]. 

3.3.2.2. Đầu tư của Singapore vào Hoa Kỳ: 

Bảng 11. Đầu tư của Singapore vào Hoa Kỳ. Đơn vị: triệu SGD 

 

Đầu tư Vốn Trực tiếp của 

Singapore ra Nước ngoài - 

Singapore's Direct Equity Investment 

Abroad 

Đầu tư Trực tiếp của Singapore ra 

Nước ngoài (Vốn và tài sản) - 

Singapore's Direct Investment 

Abroad 

 

Tổng Đầu tư 

Vốn Trực tiếp 

của Singapore 

ra Nước ngoài 

Đầu tư Vốn 

Trực tiếp của 

Singapore ra 

Nước ngoài ở 

Hoa Kỳ 

Tổng Đầu tư 

Trực tiếp của 

Singapore ra 

Nước ngoài 

Đầu tư Trực 

tiếp của 

Singapore ra 

Nước ngoài ở 

Hoa Kỳ 

1994 28,771.5 1,650.2 38,372.7 2,427.1 

1995 38,187.2 2,065.2 49,570.8 2,667.6 

1996 40,097.2 2,116.1 55,536.4 2,628.9 

1997 54,038.9 2,446.2 75,807.4 2,904.6 

1998 50,668.1 2,657.7 75,218.1 3,063.9 

1999 62,050.5 3,706.9 92,078.4 4,196.7 
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2000 70,690.6 5,514.9 97,546.5 6,187.5 

2001 102,943.8 5,624.1 131,446 6,316.8 

2002 118,765.2 6,542.2 146,575.3 7,251.8 

2003 128,197.6 7,361.3 152,968.7 8,057.6 

2004 148,123.3 8,801.9 179,633.9 9,668.6 

2005 166,910.3 9,000.3 200,399.2 9,826.5 

2006 201,802.3 7,890.3 245,347.4 8,548.1 

2007 258,511.4 13,407.8 316,406.5 13,904.5 

2008 255,596.8 11,212.2 311,218.6 11,735.7 

2009 309,103.5 12,793.7 370,096.9 13,134.5 

2010 363,309.6 13,474.2 426,567.5 14,154.8 

2011 388,345.6 6,862.8 449,376.1 7,334 

2012 431,140 7,596.3 498,027.9 8,296.7 

2013 475,991.3 8,705.9 545,751.3 9,695.5 

Nguồn: Cục Thống kê Singapore - www.singstat.gov.sg Note : Figures in 

parentheses indicates shares in total Foreign Direct Investment (FDI) 

Hoa Kỳ có mức chi tiêu chính phủ cao nhất thế giới với 415 tỷ USD mỗi năm, 

gấp 4,7 lần GDP Singapore [71, tr.18]. Singapore nhìn thấy tiềm năng đầu tư mạnh 

mẽ ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, những nơi mà 

nhu cầu ngành dịch vụ phát triển nhanh chóng hơn khu vực ĐNA.  

Vào những năm 1990, chính phủ Singapore đã thực hiện một chiến lược tích 

cực trong việc xây dựng “chiếc cánh bên ngoài” (external wing) của mình bằng cách 

đầu tư mạnh mẽ vào các đối tác thương mại khu vực và ngoài khu vực. Chính phủ 

phát triển một loạt các công ty đẳng cấp thế giới có tầm hoạt động toàn cầu, hay còn 

gọi là các GLC – công ty liên kết với chính phủ. Chẳng hạn như Temasek (Holdings), 

thành lập năm 1974 với tư cách là chi nhánh đầu tư của chính phủ, đã phát triển thành 

tập đoàn gồm 65 công ty lớn, với vô số công ty con và công ty liên kết trong hầu hết 

các lĩnh vực kinh tế, với lực lượng lao động tổng cộng 150.000 người. 22 GLC hàng 

đầu chiếm 13% tổng sản phẩm quốc nội của Singapore vào năm 1998; 7 GLC hàng 

đầu được liệt kê có giá trị vốn hóa thị trường là 72 tỷ SGD, hay 21% tổng vốn hóa 

của Singapore Exchange [109, tr.8]. Mỹ là nước nhận đầu tư lớn thứ sáu của 

Singapore đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; Các công ty Singapore đã đầu tư tổng cộng 

1,8 tỷ USD vào Mỹ năm 1997 (khoảng 5% tổng vốn FDI của Singapore tại nước 

ngoài trong năm đó). Phần lớn hoạt động đầu tư của các công ty Singapore tại Mỹ là 

trong lĩnh vực tài chính, thương mại, bất động sản và sản xuất [110, tr.23]. 

http://www.singstat.gov.sg/
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Khoản đầu tư ra nước ngoài trị giá 131 tỷ USD của Singapore (tính đến năm 

2003) có thể giúp định vị các công ty của họ tham gia vào thị trường dịch vụ Hoa Kỳ. 

Sau Nhật Bản, Singapore là nhà đầu tư châu Á lớn thứ hai tại Mỹ [71, tr.19]. 

Thảm họa 11/9 đã gây nhiều tác động trực tiếp và lâu dài đến nền kinh tế Mỹ 

và thế giới. Đối với Mỹ, ước tính thiệt vật chất lên tới trên 80 tỷ USD. Những lĩnh 

vực bị thiệt hại trực tiếp là tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hàng không, du lịch... 

Trung tâm thương mại thế giới (WTC) không chỉ là biểu tượng của quyền lực kinh tế 

- tài chính Mỹ mà còn là trụ sở của nhiều công ty, tập đoàn tài chính xuyên quốc gia 

hàng đầu thế giới. Các công ty bảo hiểm phải chi trả số tiền bồi thường thiệt hại là 

trên 40 tỷ USD. Nhưng cái giá phải trả gián tiếp còn cao hơn nhiều, đó là sự giảm sút 

tiêu dùng trên toàn nước Mỹ, các hoạt động thương mại ngừng trệ, ngành hàng không 

khủng hoảng nghiêm trọng. Thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới chao đảo, giao 

thông vận tải tắc nghẽn... Kinh tế Mỹ không tránh khỏi suy thoái và thâm hụt ngân 

sách do phải chi đột xuất cho chống khủng bố (ngân sách Liên bang từ chỗ dư thừa 

237 tỷ USD năm 2000, đến năm 2002 bị thâm hụt 156 tỷ USD). Đối với nền kinh tế 

thế giới, sự kiện 11/9 đã tạo ra những thách thức mới: Sự giảm sút lòng tin của các 

nhà đầu tư, thương mại quốc tế tiến triển chậm chạp, hệ thống tiền tệ - tài chính toàn 

cầu bất ổn, giá dầu tăng cao... 

Nếu như năm 2000, FDI của Singapore ở Mỹ là 5,1 tỷ USD thì năm 2002 giảm 

còn 804 triệu USD, 2003 - 1,5 tỷ USD; 2004 - 300 triệu USD. Đến năm 2005, quan 

hệ đầu tư Singapore – Hoa Kỳ có dấu hiệu phục hồi. Theo Bộ Thương mại Mỹ, năm 

2005 Singapore đã đầu tư 1,1 tỷ USD vào Mỹ, so với 5,15 tỷ USD từ Australia và 3,6 

tỷ USD từ Nhật Bản. 

Singapore là quốc gia nhỏ nhưng có vốn lớn. Nếu như FDI của Mỹ tại 

Singapore đạt 116,6 tỷ USD năm 2011, tăng 11,8% so với năm 2010, tập trung chủ 

yếu ở các công ty tài chính và lĩnh vực sản xuất thì đầu tư của Singapore tại Mỹ cũng 

đạt 23,5 tỷ USD năm 2011, tăng 12,3% so với 2010, chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất. 

USSFTA đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân Singapore đến Hoa 

Kỳ với visa E1 và E2 [90, tr.1]. Đồng thời, USSFTA dành cho Singapore 5.400 visa 

H1B1 mỗi năm dành cho các chuyên gia/công nhân lành nghề, điều này cho phép các 

công ty xây dựng và dịch vụ tài chính của Singapore đấu thầu các dự án của chính 

phủ Hoa Kỳ để đưa công nhân đến làm việc tại Hoa Kỳ, một sự ưu đãi rất lớn trong  

quan hệ đầu tư song phương [71, tr.19]. 
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Bảng 12. FDI của Singapore tại Hoa Kỳ theo ngành nghề trong tương quan với tổng FDI Singapore tại nước ngoài. Đơn vị: triệu SGD 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tổng FDI của Singapore 
38,37

2.7 

49,57

0.8 

55,53

6.4 

75,80

7.4 

75,21

8.1 

92,07

8.4 

97,54

6.5 

131,4

46 

146,5

75.3 

152,9

68.7 

179,6

33.9 

200,3

99.2 

245,3

47.4 

316,4

06.5 

311,2

18.6 

370,0

96.9 

426,5

67.5 

449,3

76.1 

498,0

27.9 

FDI của Singapore tại Hoa Kỳ 
2,427

.1 

2,667

.6 

2,628

.9 

2,904

.6 

3,063

.9 

4,196

.7 

6,187

.5 

6,316

.8 

7,251

.8 

8,057

.6 

9,668

.6 

9,826

.5 

8,548

.1 

13,90

4.5 

11,73

5.7 

13,13

4.5 

14,15

4.8 
7,334 

8,296

.7 

FDI của Singapore vào 

Sản xuất 

Tổng 
8,679

.9 

12,41

8.9 

11,51

5.3 

14,76

4.4 

17,56

5.4 

22,55

6.4 

24,55

8 

26,15

1.5 

30,02

8.7 

32,58

3.6 

37,89

6.9 

46,23

5.6 

54,92

4.6 

68,86

9.1 

70,06

1.3 

78,18

5.7 

89,02

0.9 

90,87

8.4 

97,21

9.9 

Hoa Kỳ 118.2 131.2 138.7 242.8 308.7 344.9 317.4 424.1 294.6 285.5 1,157 2,169 2,034 7,092 5,365 8,186 9,326 1,719 846.3 

FDI của Singapore vào 

Xây dựng 

Tổng 439 597.7 556.2 767.5 841.4 741.2 731.1 623.6 630.4 686.9 912.3 674.9 634.1 402.1 1,150 1,382 1,299 1,298 1,474 

Hoa Kỳ - - - - na na na na na na na na - - na na na na na 

FDI của Singapore vào 

Thương mại Bán buôn 

& Bán lẻ 

Tổng 
3,144

.4 
4,075 

4,188

.6 

5,263

.1 

5,151

.3 

5,883

.9 
6,221 

7,452

.6 

7,913

.4 

9,142

.9 

10,00

3.9 

11,18

1.4 

13,11

5.1 

14,86

9.7 

16,85

4.7 

23,23

5.2 

26,29

0 

31,84

6.9 

38,36

1.9 

Hoa Kỳ 140.2 99.1 28.6 17 3.8 8.9 36.7 107 103.1 59.8 128.3 206 195.3 303.3 270.7 342.8 313 331.4 65.6 

FDI của Singapore vào 

Hoạt động dịch vụ ăn 

uống & lưu trú 

Tổng 923.9 
1,017

.1 

1,019

.4 

1,484

.4 

1,358

.9 

1,625

.8 

1,813

.6 

2,205

.7 

2,171

.9 

2,310

.8 

2,197

.2 
2,201 

2,228

.7 

2,565

.9 

2,884

.7 

3,730

.2 

3,775

.3 

3,825

.3 

4,087

.4 

Hoa Kỳ - - - - na na na na na na na na na na na na na na na 

FDI của Singapore vào 

Vận chuyển & Lưu trữ 

Tổng 
1,548

.4 

2,097

.8 

2,011

.3 

3,765

.8 

2,363

.5 

3,245

.9 

4,575

.2 

5,619

.1 

5,631

.7 

5,435

.9 

6,310

.9 

9,076

.3 

7,877

.8 

9,442

.9 

10,66

0.9 

9,775

.4 

10,53

4 

11,22

4.3 

13,32

9.7 

Hoa Kỳ 27.7 61.9 23.8 21.5 na 50.6 39.1 250.3 na na -8.6 32.1 57.8 70.1 99 112.7 91.9 149.4 -51.1 

FDI của Singapore vào 

Thông tin & Truyền 

thông 

Tổng - - - - 485.4 
2,257

.8 

1,766

.5 

4,317

.9 

6,894

.7 

7,056

.7 

9,219

.4 

10,32

4.8 

12,86

2.9 

15,22

1.1 

14,24

8.7 

16,71

7.4 

18,32

0.6 

21,11

6 

22,42

3.9 

Hoa Kỳ - - - - -6.5 9.7 30.9 41.3 208.3 195.9 136.2 55.4 54.8 10.6 84.9 14.7 34.5 na na 

FDI của Singapore vào 

Dịch vụ tài chính & 

bảo hiểm 

Tổng 
19,42

0.8 

23,84

5.7 

28,83

9.5 

40,18

5.3 

37,91

3.8 

44,71

7.5 

47,43

6.6 

73,75

1 

82,06

5.9 

85,29

4.9 

99,48

1 

104,5

92.1 

134,0

00.2 

177,4

78.4 

154,8

79.9 

185,8

11.1 

207,1

87.4 

211,4

28.9 

235,1

97.4 

Hoa Kỳ 1,800 1,932 2,239 2,475 2,467 3,542 5,324 5,684 6,544 7,404 6,393 5,641 4,775 4,278 3,715 3,117 2,601 2,379 4,005 

FDI của Singapore vào 

Hoạt động bất động 

sản 

Tổng 2,534 3,610 4,429 5,818 6,092 6,869 7,019 7,869 7,241 7,185 7,241 8,524 
10,30

9 

14,63

9 

22,88

9 

26,77

5 

34,91

5 

38,92

0 

39,44

4 

Hoa Kỳ 85.1 156.4 142.5 108 244.8 221.9 229.6 149.7 125.8 100.7 102.6 102.9 94.1 92 82.6 62.2 56.2 69.5 64.1 

FDI của Singapore vào 

Dịch vụ Hỗ trợ & 

Hành chính Chuyên 

nghiệp, Khoa học và 

Kỹ thuật 

Tổng 
1,167

.9 

1,359

.4 
2,302 

2,917

.5 

2,351

.1 
2,737 

1,915

.1 

1,809

.8 

2,140

.3 

1,326

.7 

3,235

.2 

3,772

.6 

4,552

.1 

5,132

.6 

4,590

.8 

5,446

.3 

7,631

.1 

8,401

.2 

9,493

.5 

Hoa Kỳ 255.6 235.8 53.7 25.5 13.7 9.9 73.7 31.3 159.2 167.7 na na 
1,342

.3 

1,477

.3 

1,507

.5 

1,448

.9 

1,891

.1 

1,945

.9 

1,876

.4 

FDI của Singapore vào 

các ngành nghề khác  

Tổng - - - - 
1,095

.8 

1,443

.5 

1,510

.2 

1,646

.3 

1,857

.4 

1,945

.1 

3,136

.6 

3,816

.6 

4,842

.6 

7,785

.4 

12,99

8.6 

19,03

9.2 

27,59

4.1 

30,43

6.9 

36,99

5.5 

Hoa Kỳ - - - - 2.8 2.5 8.3 14.7 14.7 14.7 12.8 7.7 na na 607 na na na 175.7 

Nguồn: Cục Thống kê Singapore - www.singstat.gov.sg
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Về thành phần tổng thể của FDI vào Singapore, phần lớn các khoản đầu tư vào 

lĩnh vực sản xuất năm 1999 được hướng vào ngành điện tử chiếm 42% tổng cam kết 

đầu tư, tiếp theo là hóa chất (33%) và kỹ thuật (17%) (EDB, 2000). 

Lĩnh vực dịch vụ, dịch vụ trụ sở chiếm 36% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là lĩnh 

vực công nghệ thông tin và truyền thông (32%) và dịch vụ liên quan đến quản lý 

chuỗi cung ứng/hậu cần (21%). 

Singapore cũng thúc đẩy các hoạt động ở nước ngoài như xây dựng, quản lý 

khách sạn, quản lý cảng hàng không, đường biển và quy hoạch đô thị - những lĩnh 

vực mà Singapore có chuyên môn và kinh nghiệm. Xây dựng dân dụng và các ngành 

dịch vụ, hai trong số các lĩnh vực mà Singapore ít có tiềm năng mở rộng trong nước. 

Các công ty xây dựng lớn như Tiong Woon, Hiap Seng và Kỹ thuật chuyển hướng 

khai thác và thực hiện nhiều dự án ở nước ngoài. Liên bang quốc tế, một công ty dịch 

vụ và cho thuê thiết bị dầu khí duy trì các cơ sở R&D tại Houston, nó tạo ra 80% 

doanh thu bên ngoài Singapore [71, tr.17] 

Sở dĩ Singapore chọn định hướng phát triển này bởi một yếu tố bất biến: kích 

thước nhỏ. Singapore thiếu 3 yếu tố thiết yếu cho việc sản xuất: đất đai, lao động và 

vốn. Mặc dù Singapore có thể dựa vào các MNC nước ngoài để đầu tư vốn, nhưng 

giới hạn cơ bản về đất đai và lao động đã buộc Singapore phải chọn một chiến lược 

phát triển khác: phát triển công nghệ và dịch vụ. 

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác, Tổng thống Obama đã công bố hai chương trình 

giúp công dân đi lại dễ dàng hơn giữa Hoa Kỳ và Singapore cũng như trong khu vực. 

Chương trình đầu tiên là Thẻ khách doanh nhân APEC (APEC Business Traveler 

Card) cho công dân Mỹ sử dụng. Thứ hai là một thoả thuận được gọi là Đối tác Du 

lịch đáng tin cậy (Trusted Traveler partnership). Với cả hai thoả thuận này, khách du 

lịch thường xuyên, bao gồm cả doanh nhân và người tiêu dùng, có thể nhanh chóng 

hoàn tất các thủ tục nhập cảnh và hải quan bằng cách sử dụng các ki-ốt tự động, giúp 

quá trình du lịch nhanh hơn, dễ dàng hơn và an toàn hơn. Singapore là quốc gia đầu 

tiên trong khu vực mà Hoa Kỳ triển khai chương trình này. Đại sứ Adelman nhận xét: 

“Giống như tên gọi là Trusted Traveler Partnership, thoả thuận này là một dấu hiệu 

xác thực về sự tin tưởng cao giữa hai quốc gia Singapore – Hoa Kỳ” [31]. 

Xu thế tự do hoá và mở cửa thị trường khu vực một mặt phù hợp với định 

hướng của Singapore và Hoa Kỳ, nhưng mặt khác làm giảm một phần lợi thế cạnh 

tranh của Singapore bởi một trong những lý do các doanh nghiệp Hoa Kỳ (kéo theo 
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nhiều doanh nghiệp quốc gia khác) thích đến Singapore là bởi từ Singapore có thể 

thâm nhập thị trường khu vực. Khi các quốc gia khác trong khu vực mở cửa hơn với 

FDI, đề ra các chính sách thu hút đầu tư giống như Singapore đã từng thì Singapore 

cũng sẽ mất đi một số cơ hội đáng kể. Tuy nhiên, sẽ là một quá trình dài để các quốc 

gia khác có thể hoàn thiện hoá hệ thống pháp lý chặt chẽ, minh bạch, một chính quyền 

ổn định, không quan liêu, một hệ thống tài chính ngân hàng mạnh, năng động và đề 

cao quyền sở hữu trí tuệ như Singapore. Hơn nữa, xu hướng đầu tư của các doanh 

nghiệp Mỹ đang dần chuyển dịch vào các ngành ngân hàng, năng lượng, sản phẩm 

tiêu dùng và hàng không vũ trụ [52] – Singapore đã có lợi thế đầu tư vào R&D từ rất 

lâu, sở hữu cơ sở vật chất tối tân hiện đại và một đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu 

hàng đầu mà các quốc gia khác không thể đuổi kịp trong một sớm một chiều. Quan 

hệ Singapore – Hoa Kỳ trên lĩnh vực kinh tế đầu tư và dòng tiền đầu tư từ Hoa Kỳ 

vào Singapore sẽ còn tiếp tục phát triển trong một thời gian dài nữa. 

Ngoại trưởng John Kerry trong phát biểu nhậm chức tháng 1/2013 khẳng định 

rằng “hơn bao giờ, chính sách đối ngoại là chính sách kinh tế” (more than ever, 

foreign policy is economic policy) [72]. Xu hướng nhấn mạnh chính sách kinh tế là 

một bài toán cùng có lợi cho cả hai, vì Singapore – Hoa Kỳ tìm thấy điểm chung ở 

hầu như tất cả các khía cạnh của chủ nghĩa tự do hoá kinh tế. Thực tế quan hệ 

Singapore - Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2012 trên lĩnh vực kinh tế cho thấy hai 

nước đã vận dụng tối đa các lợi thế của nhau trong việc hoạch định và thực thi các cơ 

chế hợp tác đưa mối quan hệ kinh tế song phương phát triển theo chiều hướng tốt đẹp 

đi lên. Singapore và Hoa Kỳ là các bạn hàng lớn của nhau, đồng thời hai bên cũng 

thu hút được nguồn vốn đầu tư trực tiếp và thu lợi rất lớn từ các lĩnh vực này. Quan 

hệ kinh tế Singapore - Hoa Kỳ đang chuyển dần theo hướng phát triển nền kinh tế tri 

thức, chú trọng giáo dục nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư vào nghiên cứu và 

phát triển.  

Sự phát triển mối quan hệ kinh tế Singapore – Hoa Kỳ trong hơn hai thập niên 

(1990 - 2012) đã phát triển tốt đẹp, tạo điều kiện cho sự phát triển sâu rộng hơn trong 

tương lai, với những điều kiện tiền đề đã tạo ra được (Kinh tế phát triển cao và ổn 

định, cơ cấu ngành kinh tế hướng mạnh vào các ngành công nghệ thông tin, xuất nhập 

khẩu và đầu tư quốc tế giữ vị trí thống trị, thất nghiệp thấp, việc làm tăng lạm phát 

thấp, trình độ tri thức của lực lượng lao động cao...) và những định hướng chiến lược 

phát triển kinh tế dựa vào tri thức, các ngành đứng đầu thế giới với trình độ công nghệ 
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cao hơn các nước khác... sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho hai nước duy trì mối 

quan hệ kinh tế trong thời gian tới. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Trong giai đoạn 1990 – 2012, quan hệ Singapore – Hoa Kỳ đã có những bước 

phát triển mạnh mẽ, cho thấy sự hiện diện của một mối quan hệ hợp tác mang tính ổn 

định, lâu dài và đa diện, phát triển trên tất cả các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, an 

ninh - quốc phòng, kinh tế.  

Quan hệ chính trị tương đối ổn định, tạo cơ sở triển khai hợp tác sâu rộng trên 

các lĩnh vực khác. Việc duy trì các cuộc hội đàm, tiếp xúc ở các cấp khác nhau, các 

nhà lãnh đạo hai nước đã đi đến những nhận thức và tầm nhìn chung quan trọng, tạo 

tiền đề chính trị nhằm tăng cường sự hợp tác về mọi mặt giữa hai nước. Singapore và 

Hoa Kỳ đã sáng kiến xây dựng SPD – cơ chế đối thoại song phương thường niên – 

đây là thành công lớn về hợp tác chính trị ngoại giao giữa một nước nhỏ như 

Singapore với một siêu cường thế giới như Hoa Kỳ, đồng thời Chương trình đào tạo 

cho nước thứ ba (TCTP) thể hiện tầm nhìn chung của hai quốc gia đối với việc mở 

rộng ảnh hưởng của quan hệ song phương ra tầm khu vực. Bên cạnh việc hai nước 

không tìm thấy tiếng nói chung trong các vấn đề dân chủ nhân quyền, cách thức quản 

lý chính phủ phù hợp ở châu Á, nổi trội là sự vụ Micheal Fay thì những lĩnh vực quan 

hệ khác phát triển tốt đẹp, và những bất đồng quan điểm này cũng không cản trở sự 

hợp tác kinh tế, an ninh và các lĩnh vực khác. 

Về mặt an ninh – quốc phòng, có thể nói quan hệ quân sự với Hoa Kỳ là sự 

hợp tác quân sự chặt chẽ và toàn diện nhất của Singapore. Với mục tiêu chung ban 

đầu là duy trì sự hiện diện của Hoa Kỳ tại khu vực ĐNA, đảm bảo an ninh khu vực, 

hai nước đã phát triển mối quan hệ thông qua các MoU cho phép quân đội Hoa Kỳ 

sử dụng căn cứ quân sự Singapore, nâng cấp dần lên tầm đối tác an ninh chủ yếu, trên 

mức bạn bè, nhưng không phải đồng minh, thể hiện qua SFA. Qua đó, hai nước triển 

khai hợp tác trên đa dạng các hình thức: tập trận chung, đào tạo quân đội, sáng kiến 

an ninh biển, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quân sự. 

Tương tác thương mại giữa hai nước là rất quan trọng trong quan hệ song 

phương và được nâng tầm với USSFTA, đây là FTA đầu tiên mà Hoa Kỳ ký với một 

nước châu Á và cũng là thành công đối với cả hai quốc gia trong tăng trưởng kim 

ngạch thương mại hai chiều và thu hút vốn đầu tư. Singapore và Hoa Kỳ là những đối 
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tác thương mại và đầu tư lớn của nhau, tập trung nhiều vào các sản phẩm trung gian 

xuất khẩu và có hàm lượng chất xám nhiều. Singapore còn là trụ sở chính cho các 

công ty Hoa Kỳ tìm cách thâm nhập thị trường khu vực. 

Có thể nói Singapore thường được mô tả như một đất nước có sức nặng lớn 

hơn nhiều so với quy mô diện tích đất nước. Và điều này càng đúng hơn trong diễn 

biến mối quan hệ song phương Singapore – Hoa Kỳ.   
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CHƯƠNG 4. MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ QUAN HỆ 

SINGAPORE – HOA KỲ TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2012 VÀ MỘT SỐ 

VẤN ĐỀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM 

 

4.1. Thành tựu và hạn chế 

4.1.1. Thành tựu 

  - Quan hệ hai nước phát triển với chiều hướng đi lên theo thời gian 

Mặc dù có một số “nốt trầm” nhưng nhìn chung quan hệ Singapore – Hoa Kỳ 

từ năm 1990 đến năm 2012 phát triển ổn định trên hầu hết các lĩnh vực và ngày càng 

nâng cấp quan hệ đối tác song phương lên tầm chiến lược.  

Sự phát triển mang tính liên tục của quan hệ Singapore – Hoa Kỳ được thể 

hiện rõ nét trên nhiều phương diện khác nhau, không chỉ dừng lại ở việc phát triển về 

quy mô, số lượng mà các lĩnh vực hợp tác ngày càng có chiều sâu, có liên hệ chặt chẽ 

với nhau, phù hợp với nhu cầu hợp tác của mỗi nước và điều kiện tình hình mới. Quan 

hệ chính trị phát triển tốt đẹp có vai trò củng cố quan hệ ở tầm vĩ mô, mở đường thuận 

lợi để hai nước cùng đón đầu cơ hội hợp tác. Quan hệ an ninh – quốc phòng từ hợp 

tác sử dụng các căn cứ quân sự mở rộng ra hầu hết các hình thức hợp tác an ninh toàn 

diện, cơ chế hợp tác nâng cấp từ MoU lên SFA lên SPD và TCTP là quá trình phát 

triển không ngừng của đối tác chiến lược. Đặc biệt từ sau sự kiện 11/9/2001, với sự 

ủng hộ triệt để của Singapore đối với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, quan hệ 

hai nước “chưa bao giờ tốt đẹp đến thế”. Quan hệ kinh tế liên tục được cải thiện về 

hình thức hợp tác, các lĩnh vực hợp tác thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh mới 

nhằm mang lại hiệu quả và lợi nhuận tối ưu về kinh tế. USSFTA được ký kết nâng 

cấp mối quan hệ kinh tế song phương Singapore – Hoa Kỳ lên một tầm cao mới, thể 

hiện vai trò quan trọng của Singapore và Hoa Kỳ đối với nhau trong mở cửa thị trường 

và hội nhập sâu của thế giới. Đặc biệt, sự hợp tác trong phát triển nền kinh tế tri thức 

– thể hiện sự tương đồng về trình độ và đón đầu cơ hội kinh doanh trong thời đại số. 

Bên cạnh sự phát triển trong từng lĩnh vực, tình hình quan hệ song phương 

Singapore – Hoa Kỳ còn thể hiện rõ mối liên hệ ràng buộc chặt chẽ đan xen giữa các 

lĩnh vực hợp tác. Hơn 20 năm đầu sau Chiến tranh lạnh, Singapore và Hoa Kỳ đã xây 

dựng nên mối quan hệ đối tác tốt đẹp và hứa hẹn còn nhiều tiềm năng phát triển trong 

tương lai. 
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  -  Quan hệ được triển khai sâu rộng khắp các lĩnh vực 

Singapore và Hoa Kỳ có mối quan hệ toàn diện với sự hợp tác có hiệu quả trên 

hầu hết các lĩnh vực: chính trị ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế. 

Về mặt chính trị, Singapore và Hoa Kỳ xây dựng được mối quan hệ tin cậy lẫn 

nhau, tạo cơ chế song phương cho các lĩnh vực khác phát triển. Mối quan hệ 

Singapore – Hoa Kỳ gặp nhiều thách thức trong tình hình quan hệ quốc tế nhiều thay 

đổi, tuy nhiên Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald H. Rumsfeld gọi Singapore là 

“người bạn kiên định” (our steadfast friends) của Hoa Kỳ trong bối cảnh đối mặt với 

khủng bố và các vấn đề an ninh khác [122, tr.2]. Tổng quan thành tựu quan hệ chính 

trị - ngoại giao hai nước nổi bật nhất phải kể đến Đối thoại đối tác chiến lược (SPD). 

Nếu trong quá khứ những bất đồng quan điểm là khởi đầu cho các cuộc thảo luận, thì 

bây giờ SPD cho thấy, hai nước đang tập trung vào phương thức cùng nhau tiến về 

phía trước thông qua đối thoại, dự báo và mở rộng ảnh hưởng ra khu vực. SPD được 

ghi nhận là cột mốc lịch sử đánh dấu sự chuyển biến sâu sắc của sự phát triển quan 

hệ Singapore – Hoa Kỳ. 

Hiệp định khung chiến lược SFA 2005 đặt tầm nhìn và cơ sở giúp mối quan 

hệ quân sự giữa hai nước trở nên đặc biệt. Singapore là quốc gia có số lượng quân 

đội được đào tạo huấn luyện tại Hoa Kỳ nhiều nhất so với các quốc gia trong khu 

vực. Các cuộc tập trận chung, song phương và đa phương, được phát triển ngày càng 

tinh nhuệ. Hoa Kỳ và Singapore cũng quốc tế hoá mối quan hệ hợp tác, bảo vệ an 

toàn tuyến đường thuỷ Vịnh Aden và triển khai quân đội hỗ trợ nhiệm vụ quốc tế tái 

thiết Afghanistan. Thủ tướng Lý Hiển Long nhận định: “Chúng ta đã có sự hợp tác 

an ninh tuyệt vời dưới cơ chế Hiệp định Khung Chiến lược. Lực lượng Vũ trang 

Singapore có những cơ hội được đào tạo huấn luyện tại Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ 

là những vị khách nước ngoài lui tới thường xuyên nhất tới các căn cứ quân sự của 

Singapore, và chúng tôi mong chờ được đón chào Tàu chiến Duyên hải đầu tiên (LCS) 

trong tương lai gần” [48], [96]. 

Sự hợp tác kinh tế giữa Hoa Kỳ - Singapore trong khoảng thời gian 1990 – 

2012 cũng được “cất cánh”. FTA Hoa Kỳ - Singapore được xem là FTA song phương 

thành công nhất trong số các FTA mà Hoa Kỳ từng ký. Trong vòng 8 năm của 

USSFTA, kể từ khi FTA có hiệu lực từ năm 2004 đến năm 2012, thương mại hai 

chiều đã tăng hơn 59% và xuất khẩu của Hoa Kỳ tăng 89%. Xuất khẩu của Hoa Kỳ 

vào Singapore đã tăng 7.7% đạt 31.4 tỷ USD năm 2011 và thương mại song phương 
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đạt mốc 50 tỷ USD. Hoa Kỳ đạt thặng dư thương mại lớn thứ 6 năm 2011 với 

Singapore, với hơn 12.2 tỷ USD, và hơn 106 tỷ USD năm 2010 [32, tr.12]. Năm 2011, 

FDI của Hoa Kỳ vào Singapore đưa đảo quốc sư tử trở thành quốc gia nhận FDI lớn 

thứ ba của Hoa Kỳ trong khu vực CA - TBD, hơn cả Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ 

và các thị trường lớn hơn khác ở khu vực.  

-  Cơ chế hợp tác chặt chẽ: MoU, FTA, SFA 

Singapore – Hoa Kỳ đã thiết lập những những cơ chế và hình thức hợp tác rõ 

ràng, chặt chẽ, trở thành nền tảng quan trọng đối với việc thực thi có hiệu quả hợp tác 

song phương trên tất cả lĩnh vực: 

Lĩnh vực chính trị - ngoại giao có MoU ký năm 1990 sau đó nâng cấp bổ sung 

năm 1991, một MoU khác được ký kết năm 1998 cho phép các tàu của hải quân Mỹ 

sử dụng hải cảng của Singapore để sửa chữa, nạp nhiên liệu, cũng như máy bay chiến 

đấu Mỹ được phép triển khai luân phiên. Năm 2012, Đối thoại thường niên SPD thiết 

lập cơ chế tham vấn ngoại giao thường niên, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các vấn đề 

nảy sinh, đặc biệt là Chương trình đào tạo cho nước thứ ba (TCTP). 

Lĩnh vực quân sự với Hiệp định chiến lược khung (SFA) đàm phán năm 2003, 

ký kết năm 2005 bao gồm ba nội dung chính: đối thoại chiến lược về an ninh và quốc 

phòng; đẩy mạnh hợp tác quân sự, trao đổi công nghệ kể cả nghiên cứu và phát triển. 

SFA quy định hầu hết các nội dung hợp tác trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng. 

Lĩnh vực kinh tế nổi bật với FTA song phương ký năm 2003, có hiệu lực năm 

2004 với những quy định bãi bỏ thuế quan, mở cửa thị trường, mở đường cho thương 

mại song phương phát triển vượt bậc. 

Với việc ký kết các cơ chế hợp tác phong phú, khá sáng tạo, quan hệ Singapore 

– Hoa Kỳ là điển hình thành công của quan hệ giữa một nước nhỏ và một siêu cường 

của thế giới. 

- Quan hệ hai nước đạt mức độ cao trong tin cậy lẫn nhau:  

Thứ nhất, Singapore luôn thực hiện một chính sách nhất quán với Mỹ, 

Singapore luôn khẳng định Mỹ “đóng vai trò sống còn đối với sự ổn định và phồn 

vinh của châu Á” trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Singapore và Mỹ có cùng quan 

điểm củng cố ổn định, an ninh và thịnh vượng ở châu Á. Singapore ủng hộ một cách 

nhất quán sự có mặt toàn diện của Mỹ trong khu vực nhằm duy trì ổn định hoà bình 

khu vực, kiềm chế sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc cũng như hạn chế những 

thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang tồn tại ở khu vực - những 
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điều mà Singapore luôn lo ngại sẽ tác động không nhỏ đến sự phát triển, thậm chí là 

sự sống còn của đất nước Singapore. Từ đó, Singapore cũng đã cho Mỹ thấy rằng 

không có đối tác nào tin cậy, ổn định và xây dựng như Singapore. 

Thứ hai, Hoa Kỳ triển khai quân sự ngày càng nhiều (số lượng tăng) và ngày 

càng “nặng” (từ không quân, hải quân, đến các tàu sân bay hạng nặng) trên các căn 

cứ quân sự thuộc lãnh thổ Singapore – một động thái được xem là “nhạy cảm” nếu 

không có mối tin cậy cao, đồng thời việc triển khai lục quân và tàu sân bay ở một 

quốc gia chưa phải là đồng minh chính thức của Mỹ - theo một cách cắt nghĩa khác, 

có nghĩa là Mỹ coi trọng và tin cậy mối quan hệ này, cụ thể:  

+ Tàu sân bay là bộ phận trung tâm của việc triển khai hải quân Mỹ ở nước 

ngoài, một phần vì các tàu sân bay này là biểu tượng sức mạnh quân sự Mỹ. Đồng 

thời, ý nghĩa răn đe của tàu sân bay bắt nguồn từ khả năng tiêu diệt, ngăn chặn và 

nhanh chóng đối phó với các cuộc khủng hoảng và xung đột [27, tr.711], vì thế, có 

tác dụng thị uy với những mối đe doạ thách thức an ninh trên biển. 

+ Sự hiện diện sức mạnh lục quân Mỹ ở nước ngoài đặc biệt có tác dụng trong 

việc ngăn chặn, răn đe vì hai lý do. Lục quân là một lực lượng phản kháng quan trọng 

chống lại lực lượng quân sự (chủ yếu) được sử dụng trong một cuộc xâm lược. Và vì 

việc rút lực lượng lục quân sau khi đã triển khai là một việc tương đối khó khăn nên 

sự có mặt của lục quân Hoa Kỳ là một tín hiệu mạnh về tính sẵn sàng phản ứng [27, 

tr.737], mang ý nghĩa răn đe các cường quốc hiếu chiến trong khu vực. 

Về phía Singapore, Hoa Kỳ có sức mạnh quân sự nổi trội nhất thế giới và hiện 

diện quân đội ở hầu khắp các khu vực trọng yếu, Singapore không lo ngại gì với điều 

đó bởi Singapore cảm thấy Hoa Kỳ đang sử dụng sức mạnh của mình, nhìn chung, 

một cách thích hợp và đáng tin cậy15 [87, tr.216]. Singapore dựa vào sức mạnh quân 

sự của Hoa Kỳ bởi đối với Singapore, trong lịch sử đương đại thì sức mạnh vượt trội 

về quân sự của Hoa Kỳ đóng vai trò như là một nhân tố chính yếu gìn giữ hoà bình ở 

châu Á trong mấy chục năm qua [87, tr.216]. 

Thứ ba, sự tin cậy trong quan hệ song phương Singapore – Hoa Kỳ còn thể 

hiện ở nhiều điểm khác: 

+ USSFTA là FTA đầu tiên Hoa Kỳ ký với một nước châu Á. 

                                           
15 Đối với quan điểm nhiều quốc gia, Hoa Kỳ là “cảnh sát toàn cầu” cung cấp nguồn an ninh cho nhiều nước, 

góp phần duy trì hoà bình và ổn định cho nhiều khu vực trên thế giới, nhất là trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của 

Trung Quốc. 
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+ Hoa Kỳ chọn Singapore là nơi đầu tiên thực hiện sáng kiến mới. 

+ SFA: mặc dù Singapore từ chối làm đồng minh chính thức ngoài NATO của 

Hoa Kỳ năm 2003 thì ngay sau đó hai nước tiến hành đàm phán SFA và Singapore 

vẫn được hưởng gần như đầy đủ các quyền lợi và hợp tác như một đồng minh của 

Hoa Kỳ. 

+ Mối quan hệ cá nhân của Thủ tướng Lý Quang Diệu với lãnh đạo Hoa Kỳ 

các thời kỳ: Những lời khuyên thẳng thắn hoặc cảnh báo của Lý Quang Diệu liên 

quan đến chính trị khu vực thường có trọng lượng, được tôn trọng, lắng nghe, mặc dù 

nhiều trường hợp không phải dễ nghe đối với các nước lớn. Bởi vì họ nể trọng sâu 

sắc tầm nhìn xa trông rộng và tài lãnh đạo chiến lược xuất chúng của Lý Quang Diệu. 

Ông đã thiết lập được những cơ chế để theo đuổi những lợi ích chiến lược chung của 

cả hai nước trong một mối quan hệ đối tác thực dụng [105].  

  - Tiềm năng phát triển trong tương lai còn rất lớn nhờ tương quan trình 

độ và chính sách đi đầu về khoa học - kỹ thuật, đầu tư R&D và nền kinh tế tri 

thức 

Một trong những nguyên nhân quan trọng cho sự phát triển quan hệ kinh tế 

Singapore – Hoa Kỳ trong những năm 90 và những thập niên đầu thế kỉ XXI là Mỹ 

và Singapore đều định hướng đi đầu trong việc chuyển mạnh cơ cấu nền kinh tế sang 

những ngành hiện đại, dựa vào tri thức mà chúng ta thường gọi là nền kinh tế mới, 

kinh tế tri thức. Đồng thời, Mỹ phát triển mạnh giáo dục và đào tạo với chi phí khoảng 

9 - 10% GDP và nghiên cứu, triển khai với khoảng 2,8% GDP hàng năm (khoảng 

1000 tỷ USD mỗi năm). Bên cạnh đó, Mỹ và Singapore đều đẩy mạnh ứng dụng và 

thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, kể cả việc bán sản phẩm khoa học công 

nghệ cao. Mỹ và Singapore cũng chủ trương thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa nền kinh 

tế, tự do hóa thương mại, đầu tư quốc tế, thương mại điện tử toàn cầu... Các nhà 

nghiên cứu dự đoán rằng, với những ưu thế hơn hẳn các nước về cơ cấu các ngành 

kinh tế, trình độ của người lao động, tỉ lệ thất nghiệp thấp, đồng thời với sự song 

trùng chiến lược phát triển kinh tế trong những ngành công nghệ cao và kinh tế tri 

thức sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Mỹ và Singapore duy trì quan hệ kinh tế song 

phương ngày càng phát triển trong những thập niên tới. Đồng thời đó, nghiên cứu 

khoa học trong quân sự cũng được chú trọng: Singapore và Hoa Kỳ có triển vọng hợp 

tác mạnh mẽ trên lĩnh vực nghiên cứu an ninh - quân sự, dựa trên nền nảng tiềm năng 

về nhân lực và khoa học kỹ thuật mỗi nước. Singapore đã dành 5% ngân sách quốc 
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gia cho quốc phòng nhằm trang bị các loại vũ khí và phương tiện hiện đại cho quân 

đội, Singapore tăng cường hợp tác nghiên cứu với Mỹ trong lĩnh vực an ninh quốc 

phòng bên cạnh việc đẩy mạnh hợp tác quân sự với Mỹ. 

4.1.2. Hạn chế 

  - Hai nước tồn tại một số bất đồng công khai: Dân chủ, nhân quyền, Hồi 

giáo cực đoan… 

Có thể gọi đây là hạn chế, cũng có thể gọi đây là sự thẳng thắn bày tỏ quan 

điểm, không nhượng bộ từ phía Singapore trong những vấn đề liên quan đến lợi ích 

quốc gia, nhưng chung quy những vấn đề này đã ảnh hưởng đáng kể đến mối quan 

hệ song phương Singapore – Hoa Kỳ trong một thời gian dài, thậm chí dấy lên những 

tranh cãi công khai và chỉ trích lẫn nhau. Singapore có nhiều khác biệt với chính 

quyền Carter về vấn đề nhân quyền và dân chủ, với chính quyền Reagan và Bush trên 

những vấn đề về tự do báo chí. Singapore là một trong những nước đi đầu ở ĐNA 

trong việc bảo vệ quan điểm của mình trước sức ép của Mỹ. Lý Quang Diệu nhận 

định thẳng thắn rằng nhiều vấn đề xã hội ở Mỹ là hậu quả của sự xói mòn những nền 

tảng đạo đức của xã hội và sự thu nhỏ của trách nhiệm cá nhân và công khai trước dư 

luận những khác biệt sâu sắc giữa thái độ của người Mỹ và người châu Á đối với tội 

ác, sự trừng phạt và vai trò của chính phủ [13]. Mỹ cũng không nhượng bộ rằng: “Một 

số người đã lập luận rằng dân chủ bằng cách nào đó không phù hợp với châu Á và 

việc chúng ta nhấn mạnh đến nhân quyền là một mặt nạ cho chủ nghĩa đế quốc văn 

hóa phương Tây. Họ đã quá sai. Trên thực tế, dân chủ đã được củng cố trong thập 

kỷ qua ở châu Á - ở Đài Loan và Hàn Quốc, ở Philippines và Thái Lan, ở Mông Cổ 

và các nơi khác. Những khao khát được tự do hơn không phải là sản phẩm từ phương 

Tây; chúng là một bản năng của con người” [131]. 

Đồng thời mặc dù luôn ủng hộ Mỹ triệt để trong cuộc chiến chống khủng bố, 

nhưng quan điểm của Singapore là phải tiến hành cuộc chiến trên cả hai phương diện: 

Các biện pháp quân sự và tiến hành cuộc chiến trên bình diện tư tưởng bằng các biện 

pháp đánh vào lòng người [76, tr.6]. Theo các nhà lãnh đạo Singapore, phải tách các 

phần tử cực đoan ra khỏi đại đa số người Hồi giáo ôn hoà, không để chúng lợi dụng 

đạo Hồi đối lập với phương Tây và coi khủng bố là sự đối đầu giữa các tôn giáo. 

Muốn vậy, Mỹ cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác mọi mặt với các nước Hồi giáo, giúp 

họ phát triển giáo dục và đào tạo, tạo việc làm, đem lại bình đẳng cho phụ nữ… Nếu 

Mỹ không tạo dựng được lòng tin ở đa số người theo đạo Hồi trên thế giới thì cuộc 

chiến chống khủng bố về mặt tư tưởng sẽ thất bại.  
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Singapore đã rất “thẳng thắn” và khôn ngoan, không theo đuổi Mỹ, nhưng 

không vì thế mà làm Mỹ mếch lòng có thể phương hại đến quan hệ hai nước. Năm 

2009, Tổng thống Obama đã công khai thừa nhận mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và các 

quốc gia Hồi giáo đã trở nên căng thẳng, và không giống các vị Tổng thống tiền 

nhiệm, ông kêu gọi hoà giải với thế giới Hồi giáo: “Tôi đến đây để tìm kiếm một khởi 

đầu mới giữa Hoa Kỳ và những người Hồi giáo trên khắp thế giới; một mặt dựa trên 

sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau; và một mặt dựa trên sự thật rằng Mỹ và Hồi giáo 

không cần phải cạnh tranh. Thay vào đó, chúng ta tương đồng và chia sẻ các nguyên 

tắc chung - nguyên tắc công bằng và tiến bộ; lòng khoan dung và phẩm giá của tất 

cả con người”16 [47, tr.46] 

Có thể nói rằng: Singapore luôn duy trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ 

với Mỹ, thể hiện rõ thái độ không lệ thuộc, không chấp nhận tự phủ định và bảo vệ 

lợi ích của mình bằng mọi cách trong quan hệ với các nước lớn. 

  - Mặc dù hợp tác toàn diện sâu rộng các lĩnh vực nhưng hai nước chưa 

tiến tới mối quan hệ đồng minh chính thức 

Singapore rất chủ động phát triển mối quan hệ với Hoa Kỳ và ngày càng thắt 

chặt quan hệ đối tác mang tầm chiến lược. Tuy nhiên, việc Singapore tăng cường 

quan hệ với Hoa Kỳ vì vai trò của Hoa Kỳ trong an ninh khu vực và lợi ích của mối 

quan hệ song phương, không có nghĩa là Singapore về phe của Hoa Kỳ trong mọi 

trường hợp. Trong bối cảnh sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc về kinh tế với tham 

vọng tăng cường cả sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, đồng thời với sự phát triển 

nhanh chóng của Nhật Bản, Ấn Độ, diễn biến quan hệ quốc tế rất khó đoán định. 

Trong lúc đó, nếu Singapore chấp nhận trở thành một đồng minh chính ngoài NATO 

của Hoa Kỳ có nghĩa Singapore chọn lựa theo phe của Hoa Kỳ đối kháng với Trung 

Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác, lợi ích về kinh tế của Singapore trong quan 

hệ với Trung Quốc sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu xảy ra xung đột, căng thẳng trong 

quan hệ “nhạy cảm” giữa hai cường quốc này.  

Hơn nữa, trong một liên minh chính thức, các điều khoản quy định nội dung 

                                           
16 Nghiên cứu của Carmia cho rằng bởi vì Tổng thống Obama từng có 4 năm tuổi thơ sống ở Indonesia – quốc 

gia đông người đạo Hồi nhất thế giới (mẹ ông tái hôn với cha dượng người Indonesia) và gia đình ông đa sắc 

tộc, nên với trải nghiệm sống của bản thân, Tổng thống Obama đã tự nhìn nhận vai trò trung tâm của Hồi giáo 

trong các vấn đề Đông Nam Á, tính chất của cộng đồng Hồi giáo nói chung và ý tưởng về sự chung sống hoà 

bình giữa các tôn giáo khác nhau [46, tr.44 & tr.47]. 
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hợp tác quốc phòng giữa các nước thành viên sẽ được soạn thành một bản hiệp định 

quốc tế có tính ràng buộc pháp lý. Việc không thực hiện đúng các cam kết đã được 

nêu ra trong hiệp ước liên minh không những vi phạm luật quốc tế mà còn thế thể gây 

tổn thất nặng nề về mặt uy tín [10, tr.3]. Mà đường lối đối ngoại của Singapore lại 

theo thiên hướng linh hoạt, thực dụng, Singapore không muốn gò bó bản thân vào 

những cam kết ràng buộc khuôn mẫu.  

Điều đó lý giải tại sao năm 2003 Singapore đã từ chối đề nghị trở thành đồng 

minh ngoài NATO của phía Mỹ. Nếu xét trên khía cạnh nội dung hợp tác thì có thể xem 

đây là một thành công, khôn khéo của Singapore khi Singapore vẫn được hưởng hầu 

như đầy đủ các quyền lợi của một đồng minh chiến lược của Mỹ ở khu vực ĐNA 

(mặc dù không phải là đồng minh). Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, thực chất quan hệ hai 

nước chặt chẽ và tốt đẹp đến như vậy nhưng vẫn không thể tiến tới mối quan hệ đồng 

minh chính thức, phải chăng Singapore và Hoa Kỳ chưa thể vượt qua được các rào 

cản khi Singapore vẫn cần phải “chừa” cho mình một không gian ngoại giao đủ linh 

động và dễ điều chỉnh, đặc biệt trong tam giác quan hệ Hoa Kỳ - Singapore - Trung 

Quốc, Singapore vẫn theo đuổi chính sách “không muốn chọn (not wanting to 

choose)” [87, tr.207]. Bên cạnh đó, trong chiến lược “linh hoạt trong chính sách” 

(limited bandwagoning), Singapore không muốn mất đi tính độc lập tự chủ, và tận 

dụng tốt mối quan hệ với các cường quốc đối kháng với Hoa Kỳ (chẳng hạn như lợi 

ích kinh tế khổng lồ với Trung Quốc), nên Singapore không đồng ý thiết lập quan hệ 

đồng minh chính thức với Hoa Kỳ. Trong bối cảnh các cường quốc cạnh tranh ảnh 

hưởng ngày càng gay gắt, Singapore phải duy trì sự độc lập tối đa trong đối ngoại, 

vừa khiến cho các cường quốc thấy được sự hữu dụng của mình, đồng thời thể hiện 

vai trò trung gian công bằng, khách quan giữa ngoại giao châu Á và ngoại giao 

phương Tây (between the “Asian way” and the “western style” diplomacy) [60, tr.2]. 

Với hướng tiếp cận này, quan hệ Singapore – Hoa Kỳ chỉ dừng lại ở đối tác an ninh 

chủ yếu, không phải đồng minh, để không phương hại đến các lợi ích khác. Singapore 

cũng tuyên bố rằng Singapore là bạn của cả Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ... 

Đồng thời, động thái đề nghị địa vị cho một quốc gia nhỏ như Singapore càng 

cho thấy sức nặng thực tế là chính quyền Bush coi Singapore là một đối tác an ninh 

quan trọng và rõ ràng Hoa Kỳ quan tâm đến việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ với 

quốc đảo này. 

Câu hỏi đặt ra là tại sao Hoa Kỳ cũng đồng ý chủ trương đó mà không tìm 
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kiếm một mối quan hệ đồng minh chính thức? Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Daniel 

Wei Boon Chua thì Singapore tự cường, phát triển rất nhanh chóng và thành công, 

đồng thời Singapore là thành viên tích cực trong các thoả thuận về an ninh và kinh tế 

khu vực. Singapore ít đòi hỏi sự chú ý của Hoa Kỳ và không yêu cầu viện trợ nhưng 

lại đóng góp rất quan trọng cho lợi ích và các mục tiêu của Hoa Kỳ ở khu vực. Và 

Hoa Kỳ sẽ “không tìm kiếm mối quan hệ chính trị và quốc phòng chặt chẽ hơn với 

Singapore trong khi vẫn duy trì các mối quan hệ đúng đắn và hữu nghị” [58, tr.190]. 

Vì Singapore và Hoa Kỳ có cùng mối quan tâm chiến lược quan trọng hơn, 

nên những hạn chế này không tác động quá lớn tới chiều hướng chung mối quan hệ 

Singapore – Hoa Kỳ. 

4.2. Đặc điểm quan hệ 

4.2.1. Quan hệ hai nước dựa trên sự song trùng lợi ích chiến lược, mang tính 

bổ sung nhiều hơn cạnh tranh 

Mối quan hệ song phương chặt chẽ và ổn định giữa Singapore và Hoa Kỳ đặc 

biệt đáng chú ý vì Singapore không phải là đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ nhưng 

hai quốc gia đã tìm thấy “sự bổ sung mạnh mẽ trong tầm nhìn chiến lược của nhau”. 

Quan hệ song phương bền chặt giữa hai nước chủ yếu dựa trên lợi ích an ninh chung, 

lợi ích kinh tế chung và sự coi trọng chung đối với trật tự quốc tế và khu vực.  

Thứ nhất, hai nước có sự tương đồng lớn trong mối quan tâm về các vấn đề 

an ninh và quốc phòng. Cụ thể là chủ nghĩa khủng bố và Hồi giáo cực đoan (ngắn và 

trung hạn), những bất ổn nảy sinh do sự trỗi dậy của Trung Quốc (dài hạn), mục tiêu 

hướng tới là ổn định khu vực và an toàn của tuyến đường biển qua eo biển Malacca. 

Với nguồn lực tự nhiên hạn chế, Singapore có lỗ hổng cực kỳ lớn: Singapore 

lệ thuộc vào nguồn cung thực phẩm, nước ngọt và năng lượng nhập khẩu từ bên ngoài. 

Một khi bất ổn khu vực xảy ra, các nguồn nhập khẩu bị gián đoạn thì nguồn cung nội 

tại của Singapore không đủ để đáp ứng nhu cầu. Đồng thời, điểm yếu của nền kinh tế 

Singapore là sự phụ thuộc quá lớn vào thương mại toàn cầu và đầu tư nước ngoài, 

những mối đe doạ an ninh không được kiểm soát sẽ có thể tàn phá kinh tế nói riêng 

và toàn bộ đất nước nói chung. Các MNC chọn Singapore làm trụ sở khu vực chủ yếu 

do sự ổn định chính trị và an ninh của đảo quốc này, ưu thế đó một khi bị suy yếu, có 

thể khiến các đồng đô la đầu tư bị chuyển hướng đi. Hơn nữa, Singapore được những 

kẻ khủng bố Đông Nam Á coi là đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực và 

là trung tâm thông tin tình báo, giáo dục và đào tạo chống khủng bố của khu vực. 
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Mặc dù quan hệ gần gũi của Singapore với phương Tây và vị thế trung tâm địa – 

chiến lược vốn là thế mạnh ưu việt của đảo quốc này, nhưng chúng cũng khiến 

Singapore trở thành mục tiêu hàng đầu của chủ nghĩa khủng bố [78, tr.249]. 

Về phía Hoa Kỳ, “sự ổn định và thịnh vượng của châu Á – Thái Bình Dương 

là vấn đề thuộc lợi ích quốc gia quan trọng ảnh hưởng toàn bộ người dân Mỹ” [89, 

tr.61]. Sở dĩ an ninh khu vực Đông Nam Á hay tự do hàng hải nằm trong lợi ích nước 

Mỹ theo như tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary ở trên, bởi Hoa Kỳ đứng thứ hai thế 

giới về chuyên chở container đường biển, chỉ sau Trung Quốc, năm 2006 [25, tr.24]. 

Hoa Kỳ cũng đứng thứ nhất về tiêu thụ dầu mỏ, khoảng 20,6 triệu thùng/ngày năm 

2006 và đứng thứ nhất về nhập khẩu dầu thô với hơn 10 triệu thùng mỗi ngày [25, 

tr.24]. “Chúng tôi muốn bảo vệ hàng tỷ đô la thương mại chảy qua Biển Đông. Chúng 

tôi muốn bảo vệ các tuyến đường vận chuyển trong khu vực đó” - Người phát ngôn 

Nhà Trắng Josh Earnest [121, tr.49]. Hoa Kỳ không thể để Trung Quốc hay một 

cường quốc nào khác khống chế khu vực trọng yếu này. Vì thế, mẫu số chung cho 

các hoạt động hợp tác an ninh hai nước đó là duy trì sự hiện diện của Hoa Kỳ tại khu 

vực Đông Nam Á và đảm bảo an ninh khu vực, đặc biệt là tự do hàng hải.  

Sự song trùng lợi ích chiến lược hai nước còn thể hiện rõ trong cuộc chiến 

chống khủng bố. Việc xuất hiện của các tổ chức liên kết với Al-Qaeda ở Indonesia, 

Philippines, Singapore thể hiện thực tế rằng mối đe dọa khủng bố không chỉ giới hạn 

ở lãnh thổ Hoa Kỳ mà còn nhắm đến các lợi ích và tài sản của Hoa Kỳ trên khắp thế 

giới, bao gồm cả châu Á. Hoa Kỳ cần sự hỗ trợ thiết thực từ các nước trong khu vực 

để ngăn cản nỗ lực của những kẻ khủng bố này. Singapore lúc này đã và đang cung 

cấp thông tin tình báo hỗ trợ Hoa Kỳ. Như đã đề cập ở trên, sự hợp tác chặt chẽ, thiết 

thực này đã phát hiện ra các cuộc tấn công của IJ nhằm vào Đại sứ quán Hoa Kỳ, tàu 

quân sự và nhân viên Hải quân Hoa Kỳ ở Singapore. Bên cạnh đó, việc chính quyền 

Bush tuyên bố ĐNA là “mặt trận thứ hai” của cuộc chiến chống khủng bố có nghĩa 

là họ cần sự ủng hộ mạnh mẽ từ các quốc gia trong khu vực để xây dựng tính chính 

danh cho chiến dịch của mình. Sự ủng hộ rõ ràng của Singapore đối với Hoa Kỳ, cả 

về hành động và lời nói, cùng với sự kiên định trong những năm qua, cho thấy 

Singapore là một đối tác chiến lược quan trọng. Điều này cũng phù hợp với 1 trong 

3 nguyên tắc chống khủng bố của Hoa Kỳ xác định từ năm 1992: “Hợp tác với các 

chính quyền khác để áp đặt pháp quyền đối với những kẻ khủng bố… giúp Hoa Kỳ 

xác định, bắt giữ và truy tố những kẻ khủng bố” [46, tr.549]. 
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Trong cuộc chiến này, động cơ của Hoa Kỳ có lẽ không cần bàn cãi, còn về 

phía Singapore, Singapore nhận định rằng đây là “mối đe dọa vượt qua biên giới, có 

phạm vi toàn cầu, bắt nguồn từ ý thức hệ, sử dụng các phương pháp tinh vi để đạt 

được những kết quả thảm khốc và có khả năng gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng và 

kéo dài đối với an ninh quốc gia của Singapore” [136, tr.28], đặc biệt là sau sự xuất 

hiện các thành phần khủng bố ở các nước láng giềng Singapore, cộng với vụ tiêu diệt 

IJ, Singapore rõ ràng lo ngại cho an ninh của chính mình. Chỉ cần một trong số các 

kế hoạch khủng bố JI thực hiện thành công trên lãnh thổ Singapore thì nền kinh tế 

vốn phụ thuộc vào ngoại thương, FDI và MNC của nước này sẽ bị khủng hoảng, đe 

doạ đến sự sống còn của đất nước. Với tư duy thực dụng, có thể lập luận rằng 

Singapore sẽ thực hiện các kế hoạch chống lại khủng bố, dù có hay không có Hoa Kỳ 

dẫn đầu. Như Phó Thủ tướng Lý Hiển Long đã nhận xét Singapore chống khủng bố 

là “vì lợi ích của Singapore chứ không chỉ vì Singapore là nước ủng hộ Hoa Kỳ” 

[138, tr.24]. Phải thừa nhận rằng, một mình Singapore không đủ khả năng để chống 

lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế vì đây là mối đe dọa xuyên quốc gia. Việc Hoa Kỳ 

dẫn đầu cuộc tấn công và tập hợp một liên minh các nước để chống lại khủng bố có 

nghĩa là Singapore có thể theo đuổi các mục tiêu tương tự như của mình. Điều đó lý 

giải vì sao Singapore ủng hộ triệt để Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố, kể cả 

cuộc chiến gây tranh cãi tại Iraq hay thiết lập các sáng kiến an ninh biển. Chủ nghĩa 

khủng bố là mối đe doạ nguy cấp và mục tiêu tiêu diệt chung của cả hai quốc gia.  

Thứ hai, Hoa Kỳ và Singapore đều theo đuổi các mục tiêu kinh tế tương đồng 

và coi nhau là những đối tác quan trọng giúp tăng trưởng và phát triển nền kinh tế 

hai nước. 

Thành công lớn trong quan hệ hai nước là USSFTA và thành tựu này cũng phản 

ánh chính sách của cả hai chính phủ trong chủ trương mở cửa thị trường và tìm kiếm tự 

do hoá thương mại trên phạm vi toàn cầu. 

Hoa Kỳ ký USSFTA với Singapore vì những lý do chiến lược. Hoa Kỳ muốn 

đảm bảo rằng ảnh hưởng của họ ở Đông Nam Á sẽ không suy yếu khi đối mặt với một 

Trung Quốc đang trỗi dậy tìm cách lôi kéo các nước láng giềng. Lúc này, Singapore có 

quan hệ kinh tế phát triển mạnh với Trung Quốc, được xếp hạng là đối tác thương mại 

và đầu tư số một của Trung Quốc ở Đông Nam Á kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. 

Thương mại hai chiều giữa Singapore và Trung Quốc lên tới 2,9 tỷ USD vào năm 1990, 

và vào cuối những năm 90, con số này đã tăng lên 9,6 tỷ USD [28]. Do đó, nhu cầu thu 
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hút các đối tác quan trọng như Singapore là rất đáng được lưu tâm, và một hiệp định 

thương mại như FTA phù hợp với chủ trương này. Đồng thời, việc đàm phán thành công 

USSFTA cũng có thể là khuôn mẫu cho các FTA mà Hoa Kỳ sẽ ký với các nước châu 

Á khác. Việc ký kết FTA với Singapore sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của 

Hoa Kỳ ở châu Á, gửi một tín hiệu rõ ràng rằng Hoa Kỳ vẫn quan tâm đến khu vực.  

Mặc dù lợi ích phi kinh tế của USSFTA là đáng kể, nhưng việc ký kết hiệp định 

này chắc chắn có lợi ích kinh tế cho Hoa Kỳ. Vào thời điểm ký kết FTA, Singapore là 

đối tác thương mại toàn cầu lớn thứ 11 của Mỹ và lớn nhất ở Đông Nam Á; Hoa Kỳ có 

1.500 công ty ở Singapore [98, tr.10] với khoản đầu tư vào quốc đảo này là 30 tỷ USD. 

Trên thực tế, ngày càng có nhiều công ty Hoa Kỳ sử dụng Singapore làm bàn đạp để 

mở rộng thị trường sang ĐNA. Là trung tâm thương mại ở ĐNA, với các phương tiện 

vận tải hiện đại và dịch vụ ngân hàng thuận lợi, Singapore là nơi lý tưởng để tìm hiểu 

thị trường và thông tin kinh doanh. Từ vị trí địa lý độc đáo, Singapore đã khai thác 

tiềm năng và biến mình trở thành một trung tâm trung chuyển hàng đầu với cơ 

sở hạ tầng đồng bộ. Cảng Singapore kết nối hơn 600 cảng ở 130 quốc gia với 

700 tuyến đường vận tải biển. Năm 2008, cảng biển Singapore về quy hoạch và 

quy mô bốc dỡ hàng hoá đứng thứ hai thế giới, chỉ sau cảng Rotterdam và đứng 

thứ năm tính theo khối lượng vận chuyển [9, tr.25]. Việc ký kết USSFTA cũng sẽ 

là một tín hiệu cho các quốc gia khác trong khu vực về những cơ hội kinh doanh to lớn 

mà Hoa Kỳ mang lại, từ đó thúc đẩy nền kinh tế của chính Hoa Kỳ. 

Về phía Singapore, từ quan điểm chiến lược, Singapore muốn gắn bó lâu dài lợi 

ích của Hoa Kỳ với khu vực thông qua các cơ chế như FTA, do đó dẫn đến nhu cầu của 

Hoa Kỳ ở lại Đông Nam Á, tạo ra một khu vực ổn định và hòa bình. Từ góc độ kinh tế, 

Singapore đã nhận thức rõ sự phụ thuộc của mình vào thương mại quốc tế, vì thế chiến 

lược an ninh kinh tế của Singapore là thúc đẩy việc ký kết các hiệp định thương mại khu 

vực và các FTA với các nền kinh tế tiên tiến nhất trên thế giới. Việc ký kết USSFTA phù 

hợp với chiến lược thiết lập các FTA ngoài khu vực ASEAN, do đó tạo ra nhiều lựa chọn 

kinh tế hơn cho quốc đảo nhỏ bé. Hơn nữa, 167 287,7 triệu dân ở Mỹ với thu nhập bình 

quân đầu người là 36.273 USD cũng sẽ cung cấp cho Singapore một thị trường rộng lớn. 

Thứ ba, Singapore và Hoa Kỳ chia sẻ thế giới quan chung của chủ nghĩa thực 

dụng, và sự nhấn mạnh vào trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, chia sẻ chung niềm tin 

rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ là rất quan trọng cho hòa bình và thịnh vượng khu 

vực, đó là những yếu tố cơ bản cho quan hệ song phương ổn định.  
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Ở cấp độ chính trị, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Singapore có mối quan hệ chặt 

chẽ, được xây dựng và duy trì dựa trên chủ nghĩa thực dụng. Vì thế, mặc dù các thế 

hệ lãnh đạo Hoa Kỳ khác nhau lên nắm quyền, nhưng dường như họ sẵn sàng gạt bỏ 

những khác biệt chính trị để ưu tiên cho các lý do chiến lược chung, điều này cho 

phép các nhà lãnh đạo Singapore tiếp cận các nhà hoạch định chính sách hàng đầu ở 

Mỹ mà không bị ảnh hưởng. Đồng thời, mối quan hệ dựa trên lợi ích, không liên kết 

cho phép cả hai quốc gia duy trì hợp tác tốt đẹp bất chấp những bất đồng đôi khi xảy 

ra khi Mỹ tìm cách áp đặt các giá trị dân chủ tự do của mình lên xã hội Singapore. 

Bên cạnh đó, Singapore và Hoa Kỳ có cùng chủ trương duy trì trật tự khu vực. 

ĐNA có vị trí chiến lược quan trọng nên nơi đây luôn có sự can dự của các nước lớn 

từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản… Bằng cách này hay cách khác, mỗi nước với 

những tính toán chiến lược riêng đã làm ĐNA trở thành nơi tranh giành ảnh hưởng, 

gây bất ổn, chia rẽ theo nhu cầu tập hợp lực lượng từng nước. Đặc biệt, sự gia tăng 

hiện diện của Trung Quốc, các tranh chấp lãnh thổ liên quan đến Biển Đông và việc 

xây dựng sức mạnh hàng hải và hàng không kém minh bạch [140, tr.2] gây tâm lý 

nghi ngại cho các nước. Trong lúc đó, Singapore đã trải qua một quá trình dài nỗ lực 

phát triển, vượt lên những hạn chế, đạt được sự “cất cánh” thần kỳ và đang từng bước 

khẳng định vai trò của mình. Sự trỗi dậy mạnh mẽ và tham vọng của Trung Quốc lấy 

ĐNA làm bàn đạp vươn ra thế giới gây bất ổn cho khu vực và đe doạ đến sự lợi ích 

sống còn của Singapore. Singapore cần có một chiến lược khôn ngoan trong quan hệ 

với Mỹ để cân bằng lực lượng và kiềm chế Trung Quốc. Vì thế, Singapore đã “năm 

lần bảy lượt” thuyết phục Mỹ quay trở lại châu Á và luôn quán triệt quan điểm ủng 

hộ sự có mặt của Mỹ ở khu vực ĐNA. 

Trong chiến lược của Mỹ, nước này xem trật tự thế giới ổn định và an toàn là 

lợi ích của mình: “thiết lập một môi trường quốc tế hòa bình, trong đó các tranh chấp 

giữa các quốc gia có thể được giải quyết mà không cần đến chiến tranh và trong đó 

an ninh tập thể chứ không phải hành động đơn phương được sử dụng để răn đe hoặc 

đối phó gây hấn” [42, tr.6]. Có hai cách mà Mỹ đóng góp vào an ninh ở Đông Nam 

Á: cách thứ nhất là sự hiện diện của các lực lượng không quân, hải quân và bộ binh 

của Mỹ; thứ hai là hỗ trợ quân sự cho các đồng minh và đối tác, đặc biệt là an ninh 

hàng hải và khả năng phòng thủ. Quan hệ với Singapore góp phần giúp Hoa Kỳ đạt 

được cả hai mục tiêu đó. Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Mỹ phải rút quân khỏi 

các căn cứ truyền thống của mình ở khu vực ĐNA. Sự ủng hộ mạnh mẽ của Singapore 
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với đề nghị sử dụng căn cứ quân sự Changi của Singapore - đã tạo cơ hội và hợp thức 

hoá sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực, tạo tiền đề cho sự tăng cường phạm vi 

ảnh hưởng và vai trò nước lớn, phục vụ chính sách quay trở lại châu Á của mình. Khi 

nói về sự hiện diện tại Đông Nam Á, quan điểm của Hoa Kỳ như sau: “Việc chúng 

tôi rút lui khỏi [Sân bay] Clark và [trạm hải quân] Vịnh Subic có nghĩa là sẽ không 

còn các căn cứ thường trú của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. Nhưng sự phát triển này 

không làm thay đổi mối quan tâm cũng như cam kết của chúng tôi đối với an ninh 

châu Á. Hình thức hiện diện của chúng tôi có thể đã thay đổi, nhưng bản chất của 

cam kết của chúng tôi là chắc chắn” [129]. 

Sự cạnh tranh Trung - Mỹ tại ĐNA kéo theo nhu cầu của Mỹ cần có một đối tác 

chiến lược tin cậy tại khu vực. ĐNA từng là khu vực ảnh hưởng của Trung Quốc, nơi 

có vị trí chiến lược và đông đảo người Hoa sinh sống, một thị trường hấp dẫn, đang 

là điểm chú ý đặc biệt trong việc mở rộng ảnh hưởng “mềm” của Trung Quốc. ĐNA 

còn là nơi hiện diện những lợi ích về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng của Trung 

Quốc. Hàng hóa và tàu thuyền Trung Quốc muốn đi sang Nam Á, châu Phi và Trung 

Đông cũng như châu Âu đều buộc phải qua eo biển Malacca. Các tuyến đường vận 

chuyển dầu lửa, nguyên nhiên liệu cho công cuộc phát triển của Trung Quốc được 

chuyên chở qua vùng này. Quan hệ với Singapore, đặc biệt là các sáng kiến về an 

ninh tại eo biển Malacca đóng vai trò quan trọng cho việc kiềm chế Trung Quốc của 

Mỹ nói riêng và mục tiêu duy trì an ninh và trật tự khu vực nói chung. Hơn nữa, vị 

trí địa chiến lược giúp Singapore trở thành mối quan tâm của nhiều nước lớn. 

Singapore tọa lạc ở cực Nam bán đảo Malacca, vị trí trọng yếu tại điểm giao nhau 

Đông - Tây, án ngữ trên các trục giao thông chính của đường không, đường biển 

quốc tế cũng như đường nhánh giao thông với các nước láng giềng, nối liền giữa 

ĐNA lục địa và ĐNA hải đảo, địa bàn được xem là điểm cốt tử của khu vực.  

“Một thành phố đảo quốc nằm ở khu vực này của thế giới không thể tầm thường 

nếu muốn tồn tại” – Lý Quang Diệu [19, tr.21]. 

Từ sự song trùng lợi ích chiến lược, Singapore đã tăng cường các mối liên kết 

kinh tế và an ninh chặt chẽ với Hoa Kỳ. Sự liên kết càng tăng thì Mỹ ngày càng có 

những lợi ích lớn hơn ở Singapore: lợi ích kinh tế từ thương mại và đầu tư (Singapore 

là đối tác kinh tế hàng đầu), lợi ích về quân sự (Singapore là bến đỗ cho những cơ sở 

quân sự tối tân của Mỹ tại Đông Nam Á), từ đó an ninh của quốc đảo này và sự lưu 

thông tuyến hải vận Singapore đã ảnh hưởng không nhỏ đến chính lợi ích kinh tế và 
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quân sự của Mỹ. Có thể nói Singapore rất khéo léo trong việc kêu gọi sự dính líu của 

Hoa Kỳ vào khu vực và gắn kết lợi ích của Hoa Kỳ vào lợi ích của chính mình.  

4.2.2. Chính sách tự chủ mang tính linh hoạt của Singapore thể hiện trong 

quan hệ hai nước 

Singapore luôn nhất quán chủ trương ủng hộ sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu 

vực, đồng thời Singapore rất chủ động nâng cấp mối quan hệ chiến lược song phương 

một cách sâu rộng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, trong nhiều vấn đề, Singapore có 

quyết sách độc lập, tự chủ cao, thể hiện ở các khía cạnh: 

+ Công khai quan điểm đối lập liên quan đến vấn đề nhân quyền dân chủ và 

các “giá trị châu Á” và sự khác biệt về quan điểm liên quan đến Hồi giáo cực đoan 

trong cuộc chiến chống khủng bố. 

+ Singapore từ chối trở thành đồng minh ngoài NATO của Hoa Kỳ, gọi tên 

mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ là Đối tác an ninh chủ yếu (SFA), hơn là bạn nhưng 

không phải đồng minh. 

+ Tự phủ định cam kết xây dựng ĐNA phi vũ khí để chào đón quân đội Mỹ 

đến sử dụng các căn cứ quân sự Singapore. 

Để hiểu những động thái này của Singapore, cần xem xét lập trường của 

Singapore về chính sách đối ngoại của mình. Như phân tích ở phần 2.4., ý thức về 

“tính dễ bị tổn thương” đã tác động đến nguyên tắc đối ngoại Singapore rằng một 

quốc gia nhỏ có nhiệm vụ đối phó với một thế giới tiềm ẩn nhiều thù địch, không có 

chính phủ chung, và cách tiếp cận vấn đề của các nhà lãnh đạo Singapore không tuân 

theo học thuyết cụ thể nào (hoặc có thể xem là sự “cân bằng giữa chủ nghĩa hiện thực 

và chủ nghĩa duy tâm” theo Thủ tướng Lý Hiển Long) cho phép Singapore cơ động 

trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp. Quan điểm đối ngoại công khai duy nhất 

mà Singapore theo đuổi là sự tồn tại của quốc gia. Ông Chan Heng Chee, Đại sứ 

Singapore tại Hoa Kỳ ghi lại rằng sự sống còn được các lãnh đạo Singapore sử dụng 

như là khẩu hiệu một từ (one-word slogan) cũng như là nền tảng cơ sở chính cho tất 

cả các phân tích về mọi vấn đề và các tuyên bố chính sách, định hướng [114, tr.24]. 

Nếu có những bất đồng với Mỹ, Singapore vẫn luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm và 

không bao giờ chịu nhượng bộ trong các nguyên tắc liên quan đến lợi ích quốc gia. 

Song song việc duy trì quan hệ tốt với các nước láng giềng, hội nhập khu vực, 

cải thiện quan hệ với Trung Quốc, Singapore còn có quan hệ đối tác quan trọng khác 

như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ… Trong bài phát biểu với báo chí khi Phó Tổng thống Mỹ 
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Biden đến thăm Singapore vào tháng 7/2010, ông Lý Hiển Long nhấn mạnh rằng 

“Singapore là bạn của Mỹ, và của cả Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc và các cường 

quốc khác. Và chúng tôi muốn duy trì quan hệ tốt với tất cả các nước” [48]. Chiến 

lược này lôi kéo các cường quốc khác tham gia vào việc ổn định khu vực với vai trò 

đặc biệt nổi trội của Mỹ, nhưng cũng vì thế, để duy trì quan hệ tốt với tất cả các nước, 

Singapore không thể hoàn toàn theo Mỹ được. 

Quán triệt cho quan điểm này, có thể dẫn lời của Thủ tướng Lý Quang Diệu 

trong “Những điều cơ bản của chính sách ngoại giao Singapore: Thuở ấy và bây giờ”, 

ông nói: “Một nước nhỏ phải tạo ra càng nhiều bạn càng tốt, trong khi giữ quyền tự 

do được là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Cả hai vế của một phương trình – 

nhiều bạn nhất và được tự do là chính mình – đều quan trọng như nhau và có quan 

hệ chặt chẽ với nhau” [1, tr.64]. Từ đây có thể suy luận rằng mọi tính toán và mọi 

chính sách của ông Lý Quang Diệu đều xuất phát từ sự sống còn và lợi ích dân tộc 

của Singapore. Ông sẵn sàng phủ định mọi quan điểm và nhận thức nếu nó không 

còn phù hợp với thực tế đất nước và không còn phục vụ gì cho lợi ích quốc gia. Đó 

là một chiến lược rất uyển chuyển, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết và không theo một 

thủ thuyết nào. 

4.2.3. Quan hệ hai nước thể hiện sự chủ động từ phía Singapore 

Đối với các cường quốc, việc các quốc gia nhỏ có tồn tại hay không là điều 

không quá quan trọng, ngoại trừ việc các quốc gia nhỏ đó sở hữu một số tài nguyên 

như dầu và khí đốt, những thứ thiết yếu đối với thế giới. Nếu tất cả những gì Kuwait 

có chỉ là cát, Mỹ sẽ chẳng giải cứu khi Saddam Hussein xâm lược và chiếm đóng 

Kuwait. Vậy nên, các nước nhỏ thường phải chủ động để nâng cao vai trò của giá trị 

của mình trong quan hệ với các nước lớn. Singapore đã thực hiện chủ trương này 

trong quan hệ với Hoa Kỳ. 

- Chủ động tuyên bố mở cửa cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng căn cứ quân sự 

mặc dù bị các nước láng giềng phản đối và lãnh thổ Singapore cũng không đủ lớn: 

Lý Quang Diệu đã sớm nhận định sự hiện diện của Hoa Kỳ đóng vai trò quan 

trọng duy trì hoà bình và cân bằng ở châu Á để các nền kinh tế khu vực phát triển. 

Quan điểm của ông sớm hơn rất nhiều nhà lãnh đạo của các nước khác, Singapore 

thường nằm trong nhóm thiểu số bày tỏ ý kiến này, nhiều lúc chỉ riêng một mình 

Singapore bảo vệ quan điểm ủng hộ Hoa Kỳ trong Thế giới thứ ba hoặc các diễn đàn 

như Phong trào Không Liên kết [105].  
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Cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, khi Mỹ buộc phải rút quân khỏi 

Căn cứ Hải quân vịnh Subic của Philippines, Singapore đã chủ động đề nghị Mỹ sử 

dụng các căn cứ của Singapore, và chính phủ Singapore vẫn giữ quyền quản lý và 

kiểm soát. Ở động thái này, chúng ta thấy mặc dù cả nước Singapore còn bé hơn cả 

căn cứ quân sự của Mỹ ở Subic, nhưng thấy thời cơ phù hợp, Singapore đã tận dụng 

cơ hội để phát triển mối quan hệ với Mỹ. Và bởi vì lãnh thổ Singapore quá nhỏ không 

thể lập căn cứ quân sự mới cho Mỹ được, Singapore đề nghị cho Hoa Kỳ sử dụng các 

căn cứ quân sự có sẵn và tiếp tục nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ Singapore. 

Các căn cứ này sẽ không trở thành căn cứ quân sự Mỹ [13]. Ở đây, trong thoả thuận 

ký với Mỹ, Singapore không dùng thuật ngữ “basing right agreement” (được hiểu là 

quyền lập căn cứ) như những thoả thuận trước đây Hoa Kỳ ký với Nhật, Hàn Quốc 

hoặc Philippines [59, tr.8] mà chỉ dùng “access right”, có nghĩa là quân đội Hoa Kỳ 

chỉ được sử dụng các căn cứ Singapore theo cơ chế luân phiên chứ không đồn trú. 

Đây là một bước đi rất nhanh nhạy, khéo léo của nhà cầm quyền Singapore. 

Phân tích thêm về tình hình lúc đó, Bộ trưởng Malaysia Rithauddeen nói rằng 

Singapore không nên gây nguy hiểm cho tình hình hiện tại bằng cách cho phép gia 

tăng các lực lượng quân sự nước ngoài trong khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao 

Indonesia, Ali Alatas hy vọng Singapore sẽ tiếp tục ủng hộ ý tưởng một khu vực phi 

vũ khí hạt nhân ở ĐNA và Indonesia sẽ phản đối lời đề nghị đó nếu nó có nghĩa là có 

thêm một căn cứ quân sự mới. Bỏ qua những can ngăn, vào tháng 8/1989, Lý Quang 

Diệu đã yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao của mình – George Yeo tuyên bố công khai 

rằng Singapore sẵn sàng cho phép lực lượng quân đội Mỹ tăng cường sử dụng các 

căn cứ quân sự của Singapore [13]. 

Cũng liên quan đến MoU 1990, sau khi Iraq xâm lấn và chiếm cứ Kowait vào 

năm 1990, để xây dựng lực lượng quân sự ở vùng Vịnh, Hoa Kỳ đã phải huy động 

nửa triệu quân đến khu vực này một cách nhanh chóng. Dù MoU giữa Singapore – 

Hoa Kỳ chưa được ký kết nhưng Singapore đã cho phép máy bay và chiến hạm hải 

quân Mỹ chở quân đội và quân nhu vượt qua Thái Bình Dương quá cảnh ở Singapore. 

Singapore cũng gửi đến Arab Saudi một nhóm nhân viên y tế để thể hiện sự ủng hộ 

đối với hoạt động của Hoa Kỳ ở vùng Vịnh [13].  

Sự chủ động của Singapore được thể hiện triệt để trong việc nhận định tình 

hình và chớp lấy thời cơ. Khi Mỹ rời khỏi căn cứ ở Philippines, các cơ sở căn cứ quân 

sự của Singapore đã tạo cho Mỹ một chỗ bám chân trong vùng ĐNA.  
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Singapore đã dùng tiền và nguồn lực của mình xây dựng căn cứ Hải quân Changi 

và mời quân đội Hoa Kỳ vào sử dụng [87, tr.215] 

Nhận định tình hình triển khai quân đội Hoa Kỳ là có lợi cho Singapore, sau 

10 năm tiếp nhận quân đội Hoa Kỳ đến đồn trú từ năm 1990, năm 2000, Singapore 

tiến hành xây dựng căn cứ Hải quân Changi có quy mô lớn hơn, đủ sức chứa các tàu 

sân bay, tàu chiến duyên hải cỡ lớn của Hoa Kỳ đến neo đậu. Đáng chú ý căn cứ Hải 

quân Changi do Singapore đầu tư bằng nguồn lực của mình (với mục đích chính cho 

Hoa Kỳ sử dụng vì Singapore không hề sở hữu một tàu sân bay nào) [94, tr.5], và 

trong những tuyên bố của lãnh đạo Singapore, Singapore luôn bày tỏ thiện chí chào 

đón Tàu chiến ven biển LCS của Hoa Kỳ. Sự hiện diện của những con tàu cỡ lớn này 

ở khu vực sẽ cho phép hai quốc gia theo đuổi lợi ích cốt lõi chung, đó là an ninh biển, 

đảm bảo sự ổn định và lưu thông tự do tuyến đường thương mại hàng hải quanh eo 

biển Malacca. 

  - Chính sách thu hút MNC, đón đầu nguồn đầu tư FDI từ Mỹ 

Chính sách này của chính phủ Singapore khởi nguồn từ thời kỳ mới độc lập, 

Singapore luôn chủ trương mời gọi MNC, trong đó MNC Hoa Kỳ luôn nằm trong 

tầm ngắm của lãnh đạo Singapore vì nguồn vốn lớn mang lại nguồn lực xây dựng đất 

nước, những tập đoàn toàn cầu có thương hiệu và giá trị cao giúp tăng uy tín cho 

Singapore đối với MNC các nước khác và trình độ kỹ thuật hàng đầu của Mỹ giúp 

Singapore học hỏi khoa học - kỹ thuật cũng như quản lý. Để thu hút đầu tư, Singapore 

chủ động xây dựng chính sách pháp lý, cơ chế, cơ sở hạ tầng đón đầu cơ hội (như đã 

phân tích ở trên). Đồng thời, việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như vật chất hạ tầng, 

chiến lược khai thác tiềm năng khoa học và công nghệ của các MNC, việc thành lập 

Quỹ phát triển kỹ năng để tài trợ cho các chương trình đào tạo lại công nhân là những 

yếu tố thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ hiện đại nhất từ MNC vào Singapore.  

Trong tiến trình toàn cầu hoá diễn ra ngày càng nhanh chóng, Singapore đề ra 

chiến lược muốn xây dựng Singapore thành thành phố toàn cầu (Global City), người 

dân Singapore cũng muốn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là các 

MNC “một thông điệp mạnh mẽ về sự ổn định về mọi mặt” ở Singapore. Điều này là 

vô cùng quan trọng vì đối với các MNC, hai điều kiện tiên quyết để các MNC quyết 

định đầu tư vào một nước là sự ổn định chính trị lâu dài và sự thông thoáng của chính 

sách. Singapore là một trong những quốc gia phát triển kinh tế hàng đầu tại khu vực 

với đội ngũ nhân lực có trình độ cao, và định hướng phát triển nền kinh tế tri thức, 

tiềm năng phát triển rất lớn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. 
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  - Chuẩn bị cho FTA 

Nền tảng trong phát triển kinh tế của Singapore là sự cởi mở với các dòng đầu 

tư và thương mại quốc tế. Với chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu, 

Singapore sớm trở thành thành viên WTO, nhanh chóng chuẩn bị điều kiện cho việc 

thực hiện tự do hoá thương mại, cắt giảm thuế quan, dỡ bỏ các hàng rào phi thuế. 

Singapore là một trong những quốc gia dẫn đầu trong phong trào ký kết FTA ở khu 

vực CA - TBD, Singapore đã ký FTA với New Zealand năm 2000, Nhật Bản năm 

2002, với Australia năm 2003, với Mexico và Hàn Quốc năm 2004. Trước USSFTA, 

Singapore và Mỹ đã là những đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của nhau. 

Singapore là nhà đầu tư vào Mỹ lớn thứ hai châu Á, chỉ sau cường quốc kinh tế châu 

Á là Nhật Bản. Singapore đứng thứ 11 trong số các đối tác thương mại hàng đầu của 

Mỹ. Kim ngạch thương mại hai chiều về hàng hoá và dịch vụ năm 2001 đạt 38,8 tỷ 

USD, lớn hơn nhiều so với một số nền kinh tế quy mô lớn khác. Những điều kiện trên 

được chuẩn bị thuận lợi dẫn đến việc đàm phán FTA Singapore – Hoa Kỳ như một 

kết quả logic và phù hợp với tình hình mới. 

-  Chủ động tạo ưu thế cạnh tranh, sáng tạo không ngừng 

Thủ tướng Lý Quang Diệu từng nói rằng: Các nước nhỏ không thể đóng vai 

trò sống còn hay không thể thay thế được trong quan hệ quốc tế. Singapore phải liên 

tục tái tạo chính mình, giữ cho mình liên quan với thế giới và tạo ra những không 

gian kinh tế và chính trị… Để đạt được điều này, Singapore phải khác biệt với các 

nước láng giềng và phải có ưu thế cạnh tranh…để sống sót và cũng để hoà thuận với 

họ. Đây là một thử thách muôn thuở của ngoại giao [1, tr.65]. 

Sự thiếu tài nguyên thiên nhiên và sự ưu đãi về vị trí địa lý đã tạo cho 

Singapore những lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối nhất định. Nếu như do điều 

kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới bị hạn chế, họ phải nhập 

hầu hết các sản phẩm này để đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa nên Singapore không 

phải lo vấn đề bảo hộ hàng nông sản như các nước láng giềng trong khu vực như Thái 

Lan, Việt Nam, Indonesia… và cũng không cạnh tranh với họ ở những mặt hàng này. 

Singapore hướng đến nền kinh tế tri thức và những sản phẩm kỹ thuật cao. 

Từ đó, dẫn đến Quyết sách 10 năm 2005-2015 của Thủ tướng Lý Hiển Long 

nhằm biến Singapore thành một thành phố toàn cầu năng động (vibrant global city), 

“một nền kinh tế toàn cầu hoá, năng động và đa dạng”, dựa trên “kinh doanh, đổi mới 

và tri thức”. Những khuyến khích và chuẩn bị chu đáo của chính phủ đã giúp các quy 
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trình máy móc, thiết bị chuyển giao mang tính hiện đại và đồng bộ. Với trình độ sản 

xuất và năng suất lao động cao, nhiều ngành công nghiệp Singapore được coi là hàng 

đầu thế giới, tạo ra những sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao được thị trường ưa 

chuộng như máy tính bỏ túi, sản phẩm của ngành đóng tàu và kỹ thuật container.  

Đặt giả thiết nếu như Singapore không chủ động trong mối quan hệ với Hoa 

Kỳ, trong chiến lược quay trở lại châu Á, Hoa Kỳ sẽ chú trọng đến mối quan hệ chiến 

lược với Nhật Bản, các đồng minh như Philippines, Thái Lan, cũng như các quốc gia 

có diện tích quy mô lớn hơn… mà có thể dễ dàng bỏ qua đảo quốc bé nhỏ Singapore. 

Như vậy, sự chủ động của Singapore chính là chủ trương đón đầu nhận diện cơ hội 

và tính thực tế trong việc xây dựng cơ chế khai thác cơ hội của chính phủ Singapore. 

  4.2.4. Quan hệ hai nước từ sự bất tương xứng, một chiều chuyển dần sang mối 

quan hệ tương xứng hơn. 

Bước ra từ Chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ là siêu cường vượt trội về nhiều mặt: 

Ảnh hưởng chính trị toàn cầu về cả sức mạnh cứng và sức mạnh mềm; Nền kinh tế 

lớn nhất thế giới; Cường quốc quân sự tiên tiến nhất với hệ thống đồng minh chính 

thức và không chính thức, hàng trăm căn cứ quân sự toả khắp năm châu, cùng với 

những cam kết bảo hộ an ninh đối với đồng minh của mình.  

Cùng lúc đó, các nhà lãnh đạo Singapore đã sớm xác định chiến lược phát triển 

của đảo quốc nhỏ bé này chính là “vay mượn sức mạnh” của một siêu cường ngoài 

khu vực, cụ thể là Hoa Kỳ. Thế nên, trong thời gian đầu sau khi Chiến tranh lạnh kết 

thúc, Singapore đã rất tích cực xây dựng quan hệ với Hoa Kỳ, mối quan hệ song 

phương mang tính phụ thuộc một chiều ở nhiều phương diện. Tự thân Singapore chủ 

động mời Hoa Kỳ đến sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ mình, một bước đi 

có đôi chút “liều lĩnh” và nhất quán ủng hộ sự có mặt của Hoa Kỳ tại khu vực ĐNA. 

Singapore cũng thành công trong việc thu hút các MNC Hoa Kỳ nhờ chính sách ưu 

đãi, “trải thảm đỏ mời gọi đầu tư”. Nói cho cùng, mục tiêu chiến lược của Singapore 

là phát triển một đất nước Singapore độc lập có chủ quyền. Và thường các quốc gia 

nhỏ, dễ bị tổn thương, thiếu khả năng tự vệ, có thể đưa ra các ưu đãi kinh tế cho các 

cường quốc bên ngoài để đổi lấy sự đảm bảo an ninh [112, tr.135], bởi một khi những 

lợi ích kinh tế được gắn chặt thì an ninh của Singapore cũng chính là môi trường hoạt 

động, đầu tư và lợi nhuận của nền kinh tế Mỹ. Đồng thời, tiềm lực kinh tế của Hoa 

Kỳ, nhất là các MNC đang mở rộng thị trường tại châu Á chính là đòn bẩy giúp nền 

kinh tế Singapore bắt kịp và đón đầu xu thế toàn cầu hoá của thế giới. Có thể nói, 
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chiếc ô quốc phòng an ninh, những nguồn tiền đầu tư FDI khổng lồ, thị trường rộng 

mở của Hoa Kỳ đã tạo nên “cú hích” cần thiết cho Singapore cất cánh. 

Singapore từng bước tiến vào hàng ngũ của các quốc gia phát triển, với các 

chỉ số kinh tế - xã hội đáng mơ ước, có thể cạnh tranh với những cường quốc trong 

khu vực và trên thế giới ở nhiều lĩnh vực kinh tế mũi nhọn về giao thông vận tải, công 

nghệ cao, kinh tế tri thức, vị thế và tiếng nói của Singapore trong các vấn đề khu vực 

và quốc tế cũng được nâng cao, đặc biệt nhờ uy tín, kiến thức và tầm nhìn của giới 

lãnh đạo Singapore. Sự cất cánh của Singapore khiến nhiều nước khâm phục.  

Quan hệ hai nước phát triển từ mối quan hệ bất đối xứng sang một mối quan 

hệ cân bằng hơn. Singapore đã chứng minh được năng lực, trở thành một đối tác ngày 

càng quan trọng, tương xứng hơn với tiềm lực của Hoa Kỳ, cụ thể: 

+ Mặc dù quy mô đất nước nhỏ nhưng Singapore “giàu” với dự trữ ngoại tệ 

lớn, Singapore là nhà đầu tư FDI lớn ở Hoa Kỳ. Đồng thời, các MNC Hoa Kỳ thâm 

nhập thị trường châu Á thông qua “cửa ngõ” Singapore. Singapore có kim ngạch 

thương mại song phương với Hoa Kỳ luôn ở mức cao hàng năm, đóng vai trò quan 

trọng trong chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ. 

+ Mối quan hệ hai nước cũng được nâng tầm chiến lược với SFA và USSFTA 

là FTA đầu tiên của Hoa Kỳ với một nước châu Á.  

+ Singapore là 1 trong 2 quốc gia châu Á và là quốc gia ĐNA duy nhất tham 

gia Dự án phát triển máy bay tiêm kích bom phối hợp JSF, bao gồm chiếc F-35 tàng 

hình – dự án nghiên cứu chế tạo tiêm kích lớn nhất, tốn kém nhất cho Mỹ và các đồng 

minh (dù Singapore không là đồng minh chính thức của Mỹ). Singapore sở hữu máy 

bay chiến đấu F-16 và F-15, trực thăng tấn công AH-64D Apache và bệ phóng tên 

lửa HIMARS từ Hoa Kỳ và là quốc gia duy nhất ở ĐNA có thể vận hành được những 

hệ thống này [60, tr.2]. 

+ Singapore xây dựng được cảng nước sâu duy nhất ở ĐNA có đủ khả năng 

cung cấp hỗ trợ hậu cần, bãi đỗ neo đậu cho chiếc tàu sân bay US Seventh Fleet.  

+ Singapore là một trong những đối tác thân thiết nhất của Hoa Kỳ trong lĩnh 

vực chuyển giao công nghệ. Singapore đạt được trình độ nghiên cứu và phát triển 

thuộc top hàng đầu thế giới, và là một trong những nước đi đầu về nền kinh tế tri 

thức, sánh ngang tầm của Hoa Kỳ trong trình độ phát triển. 

+ Mở rộng hợp tác từ giải quyết các sự vụ song phương sang tầm khu vực và 

thế giới: Hai nước thường xuyên có những tham vấn lẫn nhau trong các vấn đề phân 
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tích cục diện chính trị thế giới, đặc biệt là cơ chế đối thoại thường niên SPD. Bản 

thân ông Lý Quang Diệu – lãnh đạo một nước nhỏ nhưng đã chứng minh tầm quan 

trọng của mình trong quan hệ quốc tế, thường xuyên được các nguyên thủ quốc gia 

Hoa Kỳ và phương Tây tìm đến tham vấn. 

Như vậy, quan hệ Singapore – Hoa Kỳ chuyển dịch từ sự phụ thuộc một chiều 

từ phía Singapore sang một mối quan hệ chặt chẽ toàn diện trên hầu khắp các lĩnh 

vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh, quân sự, khoa học – kỹ thuật… với sự 

đồng thuận trong chính sách chung, mức độ đan xen lợi ích lẫn nhau ngày càng tăng 

trong quan hệ song phương. Singapore đã khéo léo biến các nhân tố khách quan (may 

mắn nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, xu thế phát triển kinh tế toàn cầu) – từng 

bước biến thành nhân tố chủ quan (chủ động mở cửa căn cứ quân sự cho Hoa Kỳ, 

nhanh nhạy nắm bắt tình hình đón đầu cơ hội tạo sự cất cánh kinh tế để tạo sự tương 

quan hợp tác)… Singapore chủ động thu hút sự chú ý và đã thành công nâng tầm vai 

trò của mình trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, trở thành một đối tác khó để 

thay thế với sự ràng buộc lợi ích lẫn nhau ngày càng tăng giữa hai bên. 

4.3. Tác động của quan hệ 

4.3.1. Đối với Singapore 

- Về mặt an ninh, sự hiện diện quân sự của Mỹ thể hiện cam kết của Mỹ đối 

với lợi ích an ninh chung, ổn định khu vực. Đồng thời, khả năng quân sự của Mỹ là 

một lá chắn cho các đồng minh [27, tr.711] (hay trong trường hợp Singapore – gọi là 

đối tác an ninh chiến lược). 

Sự hiện diện của các khí tài quốc phòng của Hoa Kỳ ở Singapore đã mang lại 

một số giá trị cho nền quốc phòng đảo quốc này. Bởi triển khai quân sự trên toàn cầu 

mang lại một khả năng hiện diện bên ngoài phạm vi nước Mỹ. Khả năng này đi kèm 

với khả năng tấn công tầm xa của lực lượng không quân, lực lượng tên lửa tầm xa và 

khả năng cơ động chiến lược – đóng vai trò ngày càng quan trọng tạo nên năng lực 

sử dụng lực lượng quân sự ở mọi nơi, không cần báo trước. Điều này tạo tính răn đe 

đối với các mối đe doạ an ninh, phục vụ rất lớn cho chính sách đối ngoại Mỹ trong 

việc duy trì an ninh, ổn định khu vực. Đồng thời, sự có mặt quân sự ở nước ngoài 

hàm ý rằng Mỹ sẵn sàng can thiệp quân sự trực tiếp để bảo vệ quyền lợi của Mỹ và 

chia sẻ lợi ích với các quốc gia đồng minh và các quốc gia đối tác [27, tr.738]. Sự bảo 

hộ an ninh của Mỹ giúp Singapore tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, đồng thời, 

sự quá cảnh của máy bay và tàu chiến Hoa Kỳ tại Singapore mang lại nguồn thu lớn 
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từ dịch vụ cung cấp cho không quân, hải quân trú chân và nghỉ dưỡng. Buôn bán 

nhiên liệu cũng mang lại nguồn lợi lớn cho Singapore. 

Nhu cầu huấn luyện ở nước ngoài chủ yếu xuất phát từ việc Singapore thiếu 

các phương tiện và không phận huấn luyện. Hoa Kỳ đã cung cấp không gian huấn 

luyện đào tạo quân sự cho SAF sử dụng và tiến hành các cuộc tập trận. Ví dụ như 

SAF sử dụng các địa điểm đào tạo ở Luke and Mountain Home Air Force Bases, 

Silverbell Army Heliport and Grand Prairie, Texas [57]. Việc tập trận chung và huấn 

luyện quân đội, hợp tác nghiên cứu quân sự cũng như công nghệ và thiết bị quân sự 

từ Hoa Kỳ đã giúp nâng cao năng lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Singapore 

SAF, đồng thời nâng cao uy tín và cơ hội hợp tác quân sự với các nước khác trong 

các cuộc tập trận song phương. 

Cùng với đó, quan hệ đối tác của Singapore với Hoa Kỳ cho phép nước này 

mua sắm thiết bị và công nghệ quốc phòng mang lại lợi thế quân sự để ngăn chặn các 

nước láng giềng trong trường hợp quan hệ trở nên xấu đi. Tính toán an ninh của các 

nước láng giềng cũng cần cân nhắc khi đưa ra khả năng Hoa Kỳ có thể bảo vệ 

Singapore, nếu không phải về mặt quân sự thì ít nhất là về mặt chính trị. 

- Về mặt kinh tế, hợp tác với Hoa Kỳ mang lại nguồn vốn, thị trường, tạo việc 

làm, cơ hội thu hút đầu tư, hoàn thiện hoá thể chế, tăng sức cạnh tranh cho Singapore. 

Được ưu tiên trong tiếp cận thị trường Mỹ là một lợi thế quan trọng của 

Singapore so với các nước ASEAN khác trong cuộc chiến thu hút các công ty đa quốc 

gia và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Năm 2011, FDI của Hoa Kỳ vào Singapore khiến 

đảo quốc sư tử trở thành quốc gia nhận FDI lớn thứ ba của Hoa Kỳ trong khu vực CA 

- TBD, hơn cả Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ và các thị trường lớn hơn khác ở khu 

vực. Thêm vào đó, WB gán cho Singapore danh hiệu là địa điểm tiến hành kinh doanh 

dễ nhất trên thế giới trong vòng 6 năm qua (2006-2012), năm 2001 Singapore được 

IMF xếp hạng thứ 3 toàn cầu về GDP bình quân đầu người (đạt 59,936 USD) và các 

chính sách thương mại tự do. Singapore đang ở giữa trọng tâm của thương mại và 

đầu tư toàn cầu. Khả năng thu hút đáng kể dòng vốn FDI của Singapore đã biến 

Singapore thành cơ sở sản xuất quan trọng cho các công ty đa quốc gia nước ngoài 

và là trung tâm tài chính, hậu cần, thương mại và vận tải quốc tế lớn. Sự đầu tư của 

các hãng công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ cũng giúp Singapore tăng uy tín trong thu hút 

đầu tư từ các nước khác. 
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Hợp tác với các nước ở trình độ phát triển cao hơn có thể giúp tiến trình xây 

dựng thể chế diễn ra nhanh hơn do những trợ giúp về mặt kỹ thuật cũng như sức ép 

cải cách rất lớn của các đối tác. Nhất quán trong phát triển thị trường mở, Singapore 

cũng chủ trương duy trì những biện pháp nhằm tạo môi trường cạnh tranh sôi động, 

tạo động lực phát triển như loại bỏ tình trạng độc quyền trong những trường hợp nhất 

định, không hạn chế phạm vi lĩnh vực đầu tư, khuyến khích nhiều công ty, nhiều quốc 

gia cùng đầu tư cùng 1 lĩnh vực. Chính sách cạnh tranh buộc các công ty quốc tế phải 

đưa vào Singapore những kỹ thuật hiện đại, phương pháp quản lý tiên tiến, vì thế sản 

phẩm tạo ra ở Singapore có khả năng cạnh tranh cao trên trường quốc tế. Năm 1999, 

theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới, Singapore được xếp thứ nhất, trên cả Mỹ, 

Hongkong và Đài Loan về sức cạnh tranh. 

Có thể nói hợp tác, liên kết, tự do hoá thương mại giúp mở rộng không gian 

của nền kinh tế vượt ra khỏi giới hạn lãnh thổ quốc gia, đặc biệt những nước nhỏ - 

năng lực sản xuất cao như Singapore có điều kiện mở rộng thị trường, phát huy tiềm 

năng và tận dụng các yếu tố bên ngoài để phát triển.  

- Singapore nâng tầm ảnh hưởng nhờ mối quan hệ Hoa Kỳ - Singapore có 

tham vọng vươn tầm khu vực, thậm chí, có thể thiết lập hình mẫu cho các quan hệ đối 

tác toàn cầu. Singapore đang ở một vị trí thuận lợi để tận dụng sức ảnh hưởng của 

mình, cùng các nỗ lực chung với Hoa Kỳ để đảm nhận vai trò lãnh đạo trong các vấn 

đề khu vực. Singapore có nhiều lợi thế về quản lý kinh tế, giáo dục, chống tham 

nhũng, quy hoạch thành phố, hỗ trợ kỹ thuật và nhiều hơn nữa. Các quốc gia trong 

khu vực đã xem Singapore là nước đi đầu trong nhiều lĩnh vực và gửi những nhân lực 

tốt nhất đến để học hỏi từ mô hình Singapore. Đại sứ Adelman cũng từng phát biểu 

hy vọng rằng khi mối quan hệ Mỹ-Singapore tiếp tục phát triển, Singapore sẽ dần 

bước lên vị trí lãnh đạo cùng với Hoa Kỳ. “Tôi nói điều này không chỉ vì một 

Singapore mạnh hơn với nhiều giá trị chung với Hoa Kỳ sẽ giúp Hoa Kỳ thúc đẩy lợi 

ích của mình trong khu vực, mà vì Singapore có tiềm năng dẫn đầu theo nhiều cách 

tích cực vì lợi ích của cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn” [30]. 

- Tác động ngược chiều: Kinh tế Singapore phụ thuộc khá lớn vào Mỹ. Và mối 

quan hệ gần gũi với Mỹ khiến Singapore trở thành đối tượng của chủ nghĩa khủng 

bố cực đoan. 

Thị trường nội địa Singapore rất nhỏ, Singapore không phải là nơi tiêu thụ 

cuối cùng các sản phẩm của Hoa Kỳ mà cung cấp cho thị trường bên ngoài của 
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Singapore. Vì thế, buôn bán xuất khẩu trung chuyển chiếm vị trí đặc biệt, được phản 

ánh bởi cổ phần xuất khẩu cao trong tổng GDP của Singapore. Sự hội nhập sâu giữa 

hai nước khiến sự phụ thuộc thương mại cao của Singapore vào Mỹ, hay nói cách 

khác, GDP và tăng trưởng kinh tế Singapore gắn chặt vào Mỹ. Đây vừa là điểm mạnh 

vừa là gót chân Asin của nền kinh tế Singapore. Nếu Singapore không xử lý tốt mối 

quan hệ với Hoa Kỳ thì nền kinh tế Singapore sẽ phải chịu tác động rất lớn. Đồng 

thời, các tác động thương mại trực tiếp từ suy thoái kinh tế ở cường quốc này sẽ gây 

ra hậu quả bất lợi cho nền kinh tế Singapore.  

Về mặt an ninh, hợp tác ngăn chặn vụ khủng bố JI là một thành công lớn của 

Singapore và Hoa Kỳ nhưng đồng thời vụ việc này cũng phản ánh rằng Singapore đã 

trở thành đối tượng nhắm đến của chủ nghĩa khủng bố. Trong cuộc chiến chống khủng 

bố, Hoa Kỳ có những biện pháp cứng rắn gây nên tâm lý bài Mỹ trong một số cộng 

đồng Hồi giáo. Mục tiêu nhắm đến của các thành phần cực đoan không chỉ gói gọn 

trong nội địa Mỹ mà đã nhắm đến tài sản, các cơ quan tổ chức Hoa Kỳ ở nước ngoài. 

Trong bối cảnh các quốc gia láng giềng Indonesia, Malaysia là những nước đông dân 

số đạo Hồi và Singapore có quan hệ gần gũi với Mỹ khiến Singapore trở thành “điểm 

nhạy cảm” chịu tác động không nhỏ từ các thành phần khủng bố Đông Nam Á. 

4.3.2. Đối với Hoa Kỳ 

Như Đại sứ David Adelman từng nói: Singapore trở nên quan trọng trong quan 

hệ quốc tế không vì lý do nào khác ngoài sự phát triển kinh tế toàn cầu và may mắn 

nằm ở vị trí địa chiến lược quan trọng. Đối với Hoa Kỳ, quốc gia thành phố này17 từ 

lâu đã có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở khu vực ĐNA, 

mặc cho quy mô nhỏ bé của nó (dân số 5.2 triệu người và diện tích đất đai không lớn 

hơn so với Washing DC của Hoa Kỳ) [32, tr. 11].  

- Với quân đội đóng ở Singapore, Hoa Kỳ có thể tạo thành hàng rào phòng vệ 

và phản ứng nhanh từ Đông Nam Á lên Đông Bắc Á, phục vụ cho chiến lược quân 

sự toàn cầu của mình. Đồng thời, với sự hiện diện quân sự tại ĐNA – khu vực đang 

diễn ra sự tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc và các nước trong khu vực thì Hoa Kỳ 

có điều kiện thực hiện chiến lược cân bằng kiềm chế với Trung Quốc: Chống lại bất 

kỳ sự áp đặt bá quyền của bất kỳ một nước lớn nào hay nhóm nước lớn nào. Trên 

                                           
17 City-state – cách dùng này bởi vì quốc gia Singapore chỉ có 1 thành phố duy nhất là Singapore: quốc gia 

đồng thời là thành phố Singapore 
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vùng biển phía Đông, Trung Quốc gặp phải hai đối thủ mạnh, có hiệp ước liên minh 

quân sự với Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở ĐNA, có Thái Lan, Philippines và 

Singapore tạo thành một vành đai chiến lược. 

- Hiệu quả kinh doanh tại Singapore là rất tốt, mang lại nguồn lợi lớn cho các 

MNCs Hoa Kỳ và tạo việc làm cho người Mỹ. Hơn 30,000 người Mỹ sinh sống ở 

Singapore. USSFTA mang lại 215,000 việc làm cho người dân Mỹ và Mỹ đạt thặng 

dư thương mại hàng hoá và dịch vụ 20 tỷ USD hàng năm. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ 

đầu tư hơn 180 tỷ USD ở Singapore [63]. “Chúng tôi sẽ duy trì một môi trường hỗ 

trợ doanh nghiệp, giúp các công ty thành công ở Singapore. Singapore có thể không 

phải là địa điểm rẻ nhất để làm kinh doanh nhưng chúng tôi hứa là nơi hiệu quả, có 

thể dự đoán triển vọng kinh doanh và những tiêu chuẩn cao ưu việt. Tôi tự tin rằng 

các công ty Singapore và Hoa Kỳ có thể nắm bắt được nhiều cơ hội tại một châu Á 

năng động và cùng nhau phát triển thịnh vượng” - Thủ tướng Lý Hiển Long [96]. 

  - Singapore giúp kết nối Hoa Kỳ với khu vực 

Đầu tư của Hoa Kỳ vào Singapore đã giúp cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ 

nghiên cứu thị hiếu, thâm nhập vào các thị trường Đông Nam Á và xa hơn là cộng 

đồng châu Á. Ví dụ như, Procter and Gamble (P&G) đã thành lập đội thiết kế và 

nghiên cứu tiêu dùng khu vực tại Singapore, việc đó không chỉ giúp cải tiến sản phẩm 

sẵn có phù hợp với thị trường đảo quốc mà còn sáng tạo các sản phẩm mới phù hợp 

chuyên biệt cho thị trường châu Á [96]. 

Có thể tóm gọn tác động này bằng phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long: 

“Về phía Singapore, chúng tôi đang giúp Hoa Kỳ tăng cường các mối liên kết với các 

quốc gia ASEAN láng giềng của chúng tôi thông qua Chương trình đào tạo cho nước 

thứ ba Singapore – Hoa Kỳ… Châu Á đang phát triển nhanh chóng và sẽ tạo ra rất 

nhiều cơ hội cho những người dũng cảm và dám nghĩ dám làm. Singapore, ở ngay 

chính giữa khu vực năng động này, có thể đóng một vai trò hữu ích kết nối Hoa Kỳ 

và châu Á. Bằng cách hợp tác cùng nhau, tôi tự tin rằng chúng ta có thể xây dựng 

một ngày mai tốt đẹp hơn cho chính chúng ta, cho các doanh nghiệp và cho nhân dân 

chúng ta [96].  

4.3.3. Đối với khu vực Đông Nam Á 

- Là trung tâm thương mại ở ĐNA, với các phương tiện vận tải hiện đại và 

dịch vụ ngân hàng thuận lợi, Singapore là nơi lý tưởng để tìm hiểu thị trường và thông 

tin kinh doanh. Kết quả là, ngày càng có nhiều công ty Hoa Kỳ mở rộng thâm nhập 
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sâu hơn vào thị trường ĐNA nhờ “cửa ngõ” Singapore. Thực tế, Singapore là điểm 

đến của hơn 1500 công ty Mỹ, bao gồm nhiều công ty trong danh sách Fortune 50018, 

nhiều công ty đặt trụ sở chính tại Singapore hoặc thiết lập cơ sở Singapore như là 

trung tâm kết nối và phân bổ cho toàn khu vực châu Á (hub). Mặc dù thị trường nội 

địa của Singapore nhỏ bé, nhưng ảnh hưởng tác động lên khu vực xuất phát từ 

Singapore là rất to lớn: “Nhiều quyết định quan trọng của các doanh nghiệp Hoa Kỳ 

về phân bổ nguồn lực ở khu vực châu Á năng động được thực hiện trong các toà nhà 

kính sáng loáng của Quận kinh doanh trung tâm Singapore (CBD) hoặc một trong 

các khu công nghiệp Singapore… về phương thức tiến hành kinh doanh – từ phát 

triển khách hàng ở các ngành nghề ngân hàng cho đến vận chuyển máy móc sản xuất 

cho ngành khai khoáng” [32, tr.12]. 

Một vấn đề quan trọng nữa là liệu USSFTA nói riêng và quan hệ Singapore – 

Hoa Kỳ nói chung có đem lại lợi ích kinh tế cho ASEAN, tổ chức gồm 10 quốc gia 

với hơn 600 triệu dân ở gần nhau về vị trí địa lý nhưng cách biệt ở mức độ phát triển 

kinh tế, hay không. Câu trả lời là có. Theo Ban Thư ký ASEAN, khối lượng nhập 

khẩu hàng hoá ASEAN của Singapore chiếm tới 43% tổng số nhu cầu nội khối năm 

2001. Từ đó, các nước trong khu vực được hưởng lợi gián tiếp từ USSFTA. 

  - Gìn giữ an ninh, hoà bình khu vực. Thông qua quan hệ với Singapore nói 

riêng và các nước khác trong khu vực nói chung, Hoa Kỳ tham gia các hoạt động ở 

CA - TBD, trên mức độ nhất định sẽ đóng vai trò tích cực đối với việc giữ gìn ổn 

định khu vực, ngăn ngừa phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, thúc đẩy hợp tác chống 

khủng bố giữa các nước với nhau. Trong các vấn đề khu vực nổi trội, Singapore và 

Mỹ mặc dù không phải là các chủ thể tranh chấp nhưng hai nước chia sẻ quan điểm 

chung trong việc giải quyết tuân thủ theo Luật pháp quốc tế, rằng "Chúng tôi phản 

đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực bởi bất kỳ nguyên đơn nào" – Tuyên bố 

của Ngoại trưởng Hillary Clinton [26, tr.212], [15, tr.5]. Chủ nghĩa đa phương khu 

vực (multilateralism) là một phương tiện quan trọng để giải quyết các mối đe doạ an 

ninh xuyên quốc gia và gắn kết các cường quốc vào khu vực [108, tr.125]. 

Với vị trí chiến lược quan trọng nhưng lại tập trung những nước vừa và nhỏ, 

ĐNA luôn là nơi tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn. Do đó, mối quan hệ an 

ninh Singapore – Hoa Kỳ với sự gia tăng hiện diện và can dự của Hoa Kỳ tại khu vực 

                                           
18 Danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ 
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sẽ tạo ra sự cân bằng về chiến lược - quyền lực giữa các nước lớn, tránh sự thao túng 

từ một nước lớn hoặc một trung tâm kinh tế - chính trị nào đó (chẳng hạn sự “ảnh 

hưởng quá mức” của Trung Quốc). Một khi lợi ích của nhiều nước lớn được xác lập, 

tạo ra thế đan xen về lợi ích sẽ buộc các nước này đứng về phía các nước ĐNA, chí 

ít là sẽ phối hợp với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế tìm các giải pháp 

có tính khả thi nhằm ngăn chặn các nguy cơ từ bên ngoài đe doạ đến sự ổn định của 

khu vực. Đây chính là điều kiện để các nước ĐNA khai thác những nhân tố bên ngoài, 

trước hết là từ các nước lớn, trong đó có Mỹ, nhằm xây dựng một môi trường hoà 

bình, ổn định, trên cơ sở đó tập trung nguồn lực giải quyết những vấn đề có liên quan 

trong nội bộ khối, thúc đẩy nhanh quá trình hợp tác và liên kết ASEAN. 

Ví dụ, trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo tại biển Đông, trước sự leo 

thang của Trung Quốc, Singapore kêu gọi sự can dự của Hoa Kỳ tạo một thế đối trọng 

giúp kiềm chế Trung Quốc và giúp các nước nhỏ có tiếng nói hơn trong giải quyết 

tranh chấp với cường quốc này (thay vì âm mưu Trung Quốc muốn song phương hoá 

các cuộc đàm phán để dùng sức mạnh lấn án từng nước riêng lẻ), từ đó thúc đẩy an 

ninh, hoà bình khu vực.  

 - Thúc đẩy hội nhập quốc tế khu vực 

Là quốc gia có vai trò đáng kể trong khu vực ĐNA nhờ những thành công về 

phát triển kinh tế cũng như có tỷ trọng thương mại cao và những khoản đầu tư lớn 

vào các quốc gia láng giềng, những động thái hội nhập của Singapore nhiều khả năng 

tạo nên một số tác động tích cực tới chiều hướng hội nhập ở khu vực. Bên cạnh các 

mục tiêu kinh tế thương mại, những nhà đàm phán Mỹ hy vọng thành công của FTA 

Hoa Kỳ - Singapore sẽ tạo ra hiệu hứng domino về thương mại tự do với các nước 

còn lại trong khu vực. Bởi USSFTA là FTA đầu tiên Hoa Kỳ ký với một quốc gia châu 

Á, hiệp định được xem là hình mẫu nền tảng hữu ích cho các cuộc đàm phán của Hoa 

Kỳ với các nền kinh tế châu Á khác, đồng thời, góp phần mở đường xây dựng FTA 

giữa Hoa Kỳ với cả khu vực ĐNA. Những hiệp định như vậy đảm bảo rằng Mỹ tiếp 

tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp ở châu Á, còn ASEAN thì có đối trọng với sức mạnh 

kinh tế đang nổi lên. Ernest Bower, Chủ tịch Uỷ ban Kinh doanh Mỹ - ASEAN, nhận 

định USSFTA là "cơ sở quan trọng, tạo động lực cho Đông Nam Á tiếp tục mở cửa". 

Có thể hình dung về hai chiều hướng đối với hội nhập của các nước ở khu vực 

từ những động thái của Singapore: 

 + Thành công trong cách tiếp cận FTA của Singapore sẽ tiếp tục củng cố động 

lực cải cách và hội nhập của các nước chậm phát triển trong khu vực như Việt Nam, 

Lào, Cambodia, Myanmar. 
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 + Việc Singapore ký FTA với Mỹ có thể khiến các nước đang dần tiệm cận 

trình độ phát triển của Singapore như Thái Lan, Malaysia phải đưa ra các sáng kiến 

tương tự nhằm tránh bị phân biệt đối xử.  

 Hơn nữa, những động thái của khu vực ĐNA có thể khiến những nước lớn 

khác vốn luôn tìm cách duy trì ảnh hưởng của họ ở khu vực này như Trung Quốc, 

Nhật Bản phải đưa ra những đề xuất tương ứng. Mục tiêu thúc đẩy tự do hoá thương 

mại cũng đạt được những ý nghĩa nhất định. USSFTA là hình mẫu và động lực cho 

các FTA khác đối với khu vực ĐNA và với Singapore. Ví dụ, ngay sau khi Hoa Kỳ 

và Singapore thông báo đàm phán FTA vào năm 2000 (ký vào cuối năm 2003), Trung 

Quốc đã quyết định mở đàm phán FTA với ASEAN (xác thực vào tháng 6/2001) và 

FTA đầu tiên của khu vực với Nhật Bản được ký bởi Singapore vào tháng 1/2002. 

Đồng thời, Úc đã ký FTA với Singapore vào tháng 7/2003 và thông báo rằng tháng 

11/2004 Úc sẽ bắt đầu đàm phán FTA với ASEAN [75]. 

 Hoa Kỳ và Singapore hợp tác tạo ra những ảnh hưởng lớn hơn trong khu vực 

và trên toàn cầu. Hai nước tổ chức Đối thoại SPD hàng năm để thảo luận về phương 

thức mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Một cơ chế tăng cường hơn nữa sự hợp 

tác hai nước vì lợi ích của khu vực CA - TBD là Chương trình TCTP. Nhằm mục 

đích cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho các quốc gia thành viên ASEAN, TCTP 

tập trung vào kết nối, phát triển bền vững và khả năng phục hồi khu vực. Kể từ khi 

chương trình TCTP được thành lập, Singapore và Hoa Kỳ đã cùng nhau tổ chức 30 

hội thảo và đào tạo hơn 1.000 quan chức chính phủ thành viên ASEAN trong các lĩnh 

vực thương mại, môi trường, y tế, quy hoạch đô thị và quản lý thảm họa [63]. 

Ông Lý Hiển Long cho rằng ĐNA phải giữ Mỹ làm bạn với châu Á. Mỹ không 

những là đối tác kinh tế chủ yếu của châu Á, mà còn giữ vai trò an ninh quan trọng 

khiến ĐNA được ổn định để các nước trong khu vực cùng cạnh tranh hoà bình, Mỹ 

đã ở trong vai trò này hơn nửa thế kỷ nay. Ở phương diện này, trong rất nhiều năm 

tới, “không một quốc gia nào có thể thay thế Mỹ” [122, tr.2] [94, tr.4]. “Điều chúng 

ta muốn là đảm bảo chắc chắn để Đông Nam Á tiếp tục lưu lại trên màn hình rada 

của nước Mỹ” [26, tr.317]. 

4.4. Một số vấn đề gợi mở cho Việt Nam 

Sự thành công của Singapore trong phát triển mối quan hệ song phương đa 

diện với Hoa Kỳ đến từ nhiều yếu tố, trong đó 3 nhân tố có mối liên hệ tương quan 

gợi mở một số vấn đề cho Việt Nam, đó là: 
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Thứ nhất, vị trí địa lý. Singapore có vị trí địa – chính trị, địa – kinh tế rất chiến 

lược ở eo biển Malacca. Singapore đã khai thác tốt vị trí đắc địa của mình để phát 

triển trở thành một cầu cảng, một trung tâm trung gian - một cái “hub” của cả khu 

vực, từ đó nâng tầm vai trò của mình trong quan hệ với các nước lớn. Việt Nam cũng 

có một số lợi thế về vị trí, Việt Nam có thể tận dụng phát huy ưu thế đó để phát triển 

dựa trên kinh nghiệm đi trước của Singapore. 

Thứ hai, Singapore có một điểm mạnh là đón đầu được các xu thế phát triển 

của thế giới, chẳng hạn: Singapore đi đầu trong việc phát triển nền kinh tế tri thức 

hay Singapore đầu tư rất mạnh vào R&D Nghiên cứu và Phát triển. Nhờ đó, Singapore 

đã thu hút được nhiều nguồn đầu tư, trở thành một trung tâm trung gian tái xuất, tinh 

chế sản phẩm từ các nước lớn đi đến các nước khu vực Đông Nam Á và là một trung 

tâm kỹ thuật công nghệ cao, trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Một vấn đề được 

gợi mở cho Việt Nam là sự chủ động trong xây dựng cơ chế chính sách, cơ sở hạ 

tầng, đầu tư tập trung phát triển các ngành nghề mũi nhọn, nghiên cứu dự báo các xu 

hướng của thế giới để đón đầu cơ hội phát triển. Đồng thời, kế thừa những tinh hoa 

của các nước đi trước để rút ngắn thời gian bắt kịp nhịp độ của thế giới cũng là một 

gợi mở cho Việt Nam (Singapore chủ trương tiếp thu, học hỏi những tiến bộ khoa 

học kỹ thuật từ các MNC nước ngoài đến đầu tư tại Singapore và chủ động đề ra 

chiến lược đào tạo nhân lực để “hấp thụ” kiến thức, kỹ năng và chuẩn bị cơ sở hạ tầng 

đối ứng để nhận chuyển giao máy móc kỹ thuật cao). 

Thứ ba, một sự thành công nữa của Singapore là sự linh hoạt chủ động và duy 

trì làm bạn với tất cả các nước. Singapore vừa khai thác được lợi ích kinh tế với Trung 

Quốc, vừa được lợi ích kinh tế và ô bảo hộ an ninh của Mỹ, đồng thời có thể giữ được 

mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với các nước (mặc dù một số thời điểm vẫn có mâu 

thuẫn với các nước xung quanh nhưng nhìn chung đó là mối quan hệ láng giềng hoà 

hảo). Singapore đã khéo léo kéo lợi ích của nhiều nước vào Singapore, hay nói cách 

khác là ràng buộc lợi ích của các nước với Singapore. Chủ trương làm bạn với tất cả 

các nước và thúc đẩy quan hệ cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực cũng là một gợi mở cho 

Việt Nam. Bởi nhìn từ phía Singapore, một khi duy trì được quan hệ ngoại giao tốt 

đẹp với nhiều nước và lợi ích đan xen lẫn nhau, thì ở một mức độ nhất định, vai trò, 

vị trí, lợi ích của đảo quốc nhỏ này sẽ được đảm bảo. 

Như vậy, trong bối cảnh thế giới đang không ngừng thay đổi, nhiều mối đe 

doạ an ninh mới nổi lên một cách thường xuyên và sâu rộng hơn: Sự tăng cường ảnh 



134 

 

hưởng của Trung Quốc và Ấn Độ có khả năng phá vỡ hiện trạng cân bằng lực lượng 

ở CA - TBD; Các tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông đang đe doạ địa – chính trị khu 

vực nếu leo thang thành xung đột quân sự; Khủng bố xuyên quốc gia gần đây đã sử 

dụng phương diện an ninh mạng và công nghệ thông tin thông qua mạng xã hội và 

trả đũa bằng các hacker phá hoại hệ thống máy tính của chính phủ với các phương 

thức ngày càng tinh vi. Một khi an ninh khu vực vẫn là lợi ích cốt lõi bất biến của cả 

Singapore và Hoa Kỳ và những nỗ lực chung giải quyết các mối đe doạ an ninh mới 

nổi lên còn chiếm vai trò ưu tiên trong chính sách đối ngoại hai nước thì việc duy trì 

và phát triển mối quan hệ chiến lược Singapore – Hoa Kỳ là điều tất yếu. Ngoài ra, 

trình độ phát triển tiệm cận nhau là điều kiện cần và đủ để hai nước triển khai hợp tác 

sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Đối thoại đối tác chiến lược SPD Hoa Kỳ - Singapore 

được diễn ra định kỳ hằng năm cũng cho thấy sự coi trọng vai trò tham vấn của nhau 

trong việc hoạch định chính sách của hai nước. 

Với những động thái gần đây, mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ được dự báo 

sẽ còn phát triển tốt đẹp về cả mặt chính trị - ngoại giao, an ninh – quốc phòng, kinh 

tế, là một mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa một “chấm đỏ nhỏ” của ĐNA với siêu 

cường toàn cầu. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Chiến tranh lạnh kết thúc, Hoa Kỳ trở thành siêu cường duy nhất của 

thế giới và có sức mạnh vượt trội tổng hoà nhiều lĩnh vực. Sự lắng dịu trong chạy đua 

vũ trang và xu thế toàn cầu ưu tiên phát triển kinh tế làm thay đổi những mục tiêu 

chiến lược của Hoa Kỳ dẫn đến sự điều chỉnh trong việc tái bố trí lực lượng tại các 

khu vực. Nếu như trong những năm 90, Hoa Kỳ giảm sự dính líu ở châu Á thì sang 

những năm 2000, Hoa Kỳ đã “xoay trục” về châu Á – Thái Bình Dương. Singapore 

là một nhân tố tích cực luôn kêu gọi sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Đông Nam 

Á. Singapore mặc dù là một đảo quốc nhỏ nhưng có vai trò chiến lược, đồng thời nền 

kinh tế phát triển cao với các chỉ số xã hội tốt giúp Singapore trở thành một đối tác 

tiềm năng. Nếu như Hoa Kỳ cần đối tác chiến lược tại khu vực trọng yếu Đông Nam 

Á để phục vụ nhu cầu tập hợp lực lượng và tham vọng bá quyền thì Singapore cần 

một cường quốc đủ khả năng hỗ trợ đảo quốc này bảo vệ an ninh, hợp tác phát triển 

kinh tế, an ninh, khoa học – công nghệ toàn diện và từ đó nâng cao tầm ảnh hưởng. 

Những nhân tố khách quan và chủ quan đã tác động đa chiều đến mối quan hệ 

Singapore – Hoa Kỳ trong những năm 1990-2012. 

2. Trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, như Tổng thống Bush từng nói 

Singapore là một đất nước nhỏ bé về diện tích nhưng lớn về tầm ảnh hưởng. Hoa Kỳ 

và Singapore không phải là đồng minh chính thức, tuy nhiên, mối quan hệ với 

Singapore là mối quan hệ thực chất và đa diện nhất mà Mỹ có ở Đông Nam Á, về cả 

ngoại giao, kinh tế, quân sự, Singapore luôn coi sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Đông 

Nam Á là tối quan trọng đối với an ninh, ổn định khu vực và đã tìm cách hỗ trợ sự 

hiện diện đó. Đồng thời, Singapore đã rất kiên định ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến 

chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Quan hệ chính trị ngoại giao hai nước chứng kiến 

nhiều chuyến thăm hữu nghị, thiết lập nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác, thoả thuận 

song phương – làm cơ sở và tạo khuôn khổ pháp lý cho quan hệ trên các lĩnh vực 

khác. Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở quan hệ nội bộ, Đối thoại Đối tác chiến lược 

Singapore – Hoa Kỳ SPD và Chương trình đào tạo cho nước thứ 3 TCTP tạo cơ chế 

đối thoại thường niên, thể hiện lợi ích và tầm nhìn chung của hai nước về mở rộng 

ảnh hưởng khu vực. 

Song song đó, mối quan hệ ngoại giao Singapore – Hoa Kỳ rất đặc thù, trong 
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những vấn đề chính trị cốt lõi mang tính nguyên tắc, Singapore giữ vững lập trường 

và quyết không nhượng bộ, thể hiện qua việc từ chối trở thành đồng minh lớn ngoài 

NATO của Hoa Kỳ, qua những bất đồng trong vụ việc Michael Fay và vấn đề dân 

chủ nhân quyền, quản lý xã hội châu Á – phương Tây. 

3. Trên địa hạt an ninh - quốc phòng, quan hệ lâu dài và tốt đẹp giữa hai 

nước được củng cố bởi các thoả thuận song phương mang tính lịch sử. Nếu MoU 

1990 thiết lập quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa Singapore – Hoa Kỳ khi Singapore 

công khai mở cửa cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ quân sự của mình (trước 

sự phản đối của các quốc gia ASEAN khác), mở đầu cho hàng loạt hợp tác trên nhiều 

lĩnh vực như tập trận chung, huấn luyện quân đội, mua bán vũ khí… thì Hiệp định 

khung chiến lược SFA 2005 nâng tầm quan hệ hai nước thành “đối tác an ninh chủ 

yếu”. Singapore đồng ý cho Hải quân Hoa Kỳ đưa đơn vị chỉ huy hậu cần khu vực 

tới đóng tại Singapore, tạo điều kiện cho hàng trăm chuyến thăm của tàu hải quân 

Hoa Kỳ mỗi năm. Singapore hỗ trợ Chiến tranh Hoa Kỳ ở Iraq, Afghanistan và là 

một đồng minh mạnh mẽ trong cuộc chiến chống khủng bố và tiên phong tham gia 

các Sáng kiến an ninh CSI, PSI của Hoa Kỳ. Hợp tác quốc phòng chặt chẽ với 

Singapore – đảo quốc có vị trí chiến lược đã tăng cường khả năng của Hoa Kỳ trong 

việc thực thi chính sách đối ngoại ở Đông Nam Á và đồng thời xác nhận cam kết an 

ninh của Hoa Kỳ đối với khu vực.  

4. Về mặt kinh tế, mặc dù thị trường nội địa của Singapore rất nhỏ nhưng 

Singapore là một hải cảng trung gian lớn ở châu Á – Thái Bình Dương và là trung 

tâm tài chính – đầu tư năng động hàng đầu, đồng thời nhờ phát triển các ngành tinh 

chế phục vụ tái xuất, nên các chỉ số hợp tác kinh tế của Singapore với Hoa Kỳ luôn 

nằm trong top những đối tác hàng đầu. Hợp tác kinh tế song phương có nhiều thành 

tựu: Hoa Kỳ và Singapore đều thuộc top những nước có nguồn đầu tư FDI lớn của 

nhau; Các MNC Hoa Kỳ đến đầu tư và đặt chi nhánh hoặc trụ sở khu vực tại 

Singapore và mở rộng ra thị trường châu Á; Kim ngạch thương mại song phương 

luôn ở mức cao; Hiệp định thương mại tự do Hoa Kỳ - Singapore có hiệu lực từ năm 

2004 là FTA đầu tiên của Hoa Kỳ ký với một quốc gia châu Á. Quan hệ kinh tế 

Singapore – Hoa Kỳ là mối quan hệ toàn diện, hiệu quả, cùng có lợi. 

5. Quan hệ song phương Singapore – Hoa Kỳ phát triển theo chiều hướng 

đi lên, trải rộng từ địa hạt quân sự sang kinh tế, chính trị… trong đó đặc biệt nhất là 

hợp tác quân sự - mối quan hệ quân sự toàn diện nhất của Singapore với một quốc 
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gia khác. Quan hệ hai nước đạt nhiều thành tựu với cơ chế hợp tác chặt chẽ (từ MoU, 

FTA, SFA, SPD…) và đạt mức độ cao trong tin cậy lẫn nhau. Singapore thể hiện sự 

nhất quán ủng hộ Hoa Kỳ trong các chiến dịch, cho phép triển khai quân đội và di 

chuyển cơ quan chỉ huy hậu cần khu vực của Hoa Kỳ về đóng trên lãnh thổ Singapore, 

tiên phong thực hiện các sáng kiến an ninh biển, chống khủng bố của Hoa Kỳ.  

Quan hệ chính trị hai nước mang tính quyết sách dựa trên sự vụ hơn là cam 

kết theo nguyên tắc, với mục tiêu tối đa hoá lợi ích, tối thiểu hoá rủi ro. Do lợi ích 

quốc gia chi phối, mối quan hệ này cũng có những bước thăng trầm theo những mốc 

thời gian lịch sử, trong đó những bất đồng công khai về vấn đề dân chủ nhân quyền, 

Hồi giáo cực đoan là những điểm nổi trội. Singapore – Hoa Kỳ cũng không tiến tới 

mối quan hệ đồng minh chính thức. 

Yếu tố chính quyết định mối quan hệ song phương hai nước là mức độ tương 

đồng trong lợi ích. Bảo vệ an ninh hàng hải, bảo vệ chủ quyền và người dân Singapore 

nhưng đồng thời cũng là bảo vệ tuyến giao thông kinh tế huyết mạch và đảm bảo môi 

trường an ninh ổn định cho hơn 6000 MNC đang đầu tư tại Singapore, trong đó có 

1500 công ty Hoa Kỳ. Nếu bất ổn xảy ra hay bị khủng bố tấn công, các công ty thoái 

vốn khỏi đảo quốc thì cũng là khủng hoảng cho nền kinh tế phụ thuộc chặt chẽ vào 

nguồn FDI này. Ngược lại, Hoa Kỳ cũng có thể thực hiện các mục tiêu chiến lược 

thông qua mối quan hệ với Singapore: chống chủ nghĩa khủng bố tại Đông Nam Á - 

mặt trận trọng yếu thứ hai, duy trì sự hiện diện để đối trọng với sức mạnh đang lên 

của Trung Quốc và kiểm soát an ninh thông vận của tuyến hàng hải huyết mạch có 

hơn 2/3 lượng dầu của thế giới đi qua hàng năm. 

Nhận thức rõ Singapore là một “chấm đỏ nhỏ” trên bản đồ thế giới, khan hiếm 

tài nguyên, nhân lực và “dễ bị tổn thương” nên lãnh đạo Singapore luôn nhạy bén và 

linh hoạt trong các quyết sách. Singapore chọn lựa chính sách đối ngoại dựa vào sự 

bảo hộ một cường quốc vượt trội. Trong tương quan Hoa Kỳ - Trung Quốc, Singapore 

coi Mỹ là chỗ dựa nền tảng, là đối tác ưu tiên hàng đầu trong quan hệ quốc tế, nhằm 

để có chiếc ô bảo hộ an ninh, đồng thời thu hút được nguồn vốn, thị trường, giáo dục, 

khoa học – công nghệ hàng đầu từ siêu cường này để phát triển đất nước. Tuy nhiên, 

Singapore đã rất khôn khéo, từ một mối quan hệ bất tương xứng và khá lệ thuộc, nâng 

dần vị thế của mình và tiến tới sự cân bằng lợi ích, tương xứng hơn trong quan hệ với 

Hoa Kỳ. 

  Singapore rất chủ động trong quan hệ với Hoa Kỳ, một mặt duy trì những ưu 
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đãi về kinh tế và sự hỗ trợ về an ninh, chính trị, nhưng không liên kết đồng minh 

chính thức, tránh sự ràng buộc nghĩa vụ và bị cuốn vào xung đột giữa các nước lớn. 

Singapore đặt mình vào thế trung lập. Singapore cũng tận dụng tốt các nhân tố khu 

vực như ASEAN, ARF, sự tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc khu vực… để 

phát huy vai trò của mình. Bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia và phát triển kinh tế là 

mục tiêu cuối cùng của Singapore.  

6. Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Singapore, ở một mức độ nhất định, 

có giá trị răn đe bảo hộ an ninh Singapore, các hoạt động hợp tác quân sự toàn diện 

cũng giúp nâng cao năng lực cho quân đội Singapore. Đồng thời, Hoa Kỳ mang lại 

nguồn vốn, thị trường, tạo việc làm, cơ hội thu hút đầu tư, khoa học – công nghệ, giáo 

dục hiện đại, hoàn thiện hoá thể chế, tăng sức cạnh tranh cho Singapore. Về phía Hoa 

Kỳ, sự hiện diện quân sự ở Singapore tạo thành hàng rào phòng vệ và phản ứng nhanh 

từ Đông Nam Á lên Đông Bắc Á, phục vụ cho chiến lược toàn cầu của mình. Bên 

cạnh đó, hiệu quả kinh doanh tại Singapore là rất tốt, mang lại nguồn lợi lớn cho các 

MNCs Hoa Kỳ. Singapore cũng giúp kết nối Hoa Kỳ vào khu vực, về cả kinh tế, an 

ninh, chính trị. 

Đối với khu vực Đông Nam Á, thông qua đầu mối Singapore, các MNC Hoa 

Kỳ thâm nhập vào thị trường châu Á. Quan hệ Singapore – Hoa Kỳ là hình mẫu cho 

các nước Đông Nam Á, là động lực thúc đẩy hội nhập kinh tế của các nước và duy trì 

an ninh hoà bình khu vực. 

Một cách tổng quan, quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ năm 1990 -2012 phát triển 

sâu rộng, ổn định và đa diện. Đây là mối quan hệ đáng chú ý bởi Singapore không phải 

là đồng minh chính thức của Hoa Kỳ và bởi quy mô và vị thế hai nước: một “chấm đỏ 

nhỏ” ở Đông Nam Á với siêu cường thế giới. Singapore và Hoa Kỳ có nhiều tương 

quan trong việc tiên phong phát triển nền kinh tế tri thức, hướng tới sự thịnh vượng 

chung và đảm bảo thông vận hàng hải, ổn định an ninh khu vực Đông Nam Á. Các 

đồng minh và hàng trăm căn cứ quân sự toả khắp năm châu sẽ vẫn là bàn đạp để Mỹ 

thi triển sức mạnh quân sự của mình và kiềm chế các cường quốc có tiềm năng trở 

thành bá quyền. Vì thế, chừng nào Mỹ vẫn còn đủ sức duy trì công trình an ninh đồ sộ 

này và chừng nào Singapore vẫn giữ chủ trương đối ngoại linh hoạt, nhạy bén và thực 

dụng, chừng đó mối quan hệ song phương đối tác chiến lược Singapore – Hoa Kỳ còn 

nhiều triển vọng để phát triển. 
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 P1 

PHỤ LỤC 1: 

QUAN HỆ SINGAPORE – HOA KỲ TRÊN CÁC LĨNH VỰC KHÁC 

 

A. Giáo dục và đào tạo 

 Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian đã viết trên Straits Times: “Ngoài 

những hợp tác chính thức giữa hai chính phủ là mối quan hệ cá nhân giữa nhân dân 

hai nước. Các nghệ sĩ, học giả, nhà khoa học, sinh viên, doanh nhân, công dân 

Singapore và công dân Mỹ hằng ngày đã giúp thúc đẩy tình bạn này theo những cách 

riêng của họ. Chẳng hạn, nhiều người Mỹ học tập tại Singapore, và nhiều người 

Singapore học ở Mỹ. Các trường đại học của chúng tôi đã ký kết hợp tác với các tổ 

chức của Mỹ, chẳng hạn như sự hợp tác của Đại học Quốc gia Singapore trong trường 

Cao đẳng liên kết Yale-NUS và Trường Y khoa Duke-NUS; sự hợp tác giữa Đại học 

Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD) và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT); 

sự hợp tác của Viện ẩm thực Hoa Kỳ với Viện Công nghệ Singapore; và chương trình 

đào tạo âm nhạc đồng cấp bằng bởi Nhạc viện Yong Siew Toh và Học viện Peabody 

thuộc Đại học Johns Hopkins” [41]. 

Singapore vốn là thuộc địa của Anh nên nền giáo dục Singapore từng theo hệ 

thống giáo dục Anh. Tuy nhiên, từ năm 1990, Singapore quyết định thử nghiệm hệ 

thống giáo dục đại học của Hoa Kỳ. Năm 1993, các trường đại học Singapore dần 

thay thế mô hình khoá học kéo dài nguyên năm của Anh (year-long British course 

model) sang hệ thống học kỳ của Mỹ (American semester system). Đồng thời, 

Singapore mời các trường đại học top đầu của Mỹ liên kết với các trường Singapore. 

Năm 1997, MIT thành lập trường đối tác đào tạo sau đại học hợp tác với NUS và 

NTU. Đó là tiền lệ mở đầu cho nhiều thương hiệu giáo dục Hoa Kỳ sớm vào 

Singapore, bao gồm đại học Chicago và đại học Johns Hopkins. NUS liên kết với đại 

học George Washington trao đổi các chuyên gia Đông Nam Á và nhận hỗ trợ cho 

Trung tâm nghiên cứu Hoa Kỳ (American Studies Centre) thành lập vào năm 1995. 

Singapore cũng thành lập SMU – chuyên về đào tạo quản lý doanh nghiệp, theo mô 

hình Wharrton School of Business danh tiếng của đại học Pennsylvania [81, tr.16-18]. 

Việc chuyển đổi sang mô hình giáo dục Hoa Kỳ do Bộ Giáo dục Singapore 

chịu trách nhiệm và xuất phát từ ý tưởng của Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Quốc phòng 

Tony Tan khi ông cho rằng để Singapore có thể cạnh tranh toàn cầu thì cần thích nghi 

với nền kinh tế mới (trong khi Trung Quốc và các nước châu Á khác có chi phí sản 
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xuất và nhân công thấp hơn đang cạnh tranh ngày càng gay gắt với vai trò trung tâm 

sản xuất – xuất khẩu của Singapore) và các trường đại học có thể đóng góp nhiều hơn 

cho nền kinh tế quốc gia. Singapore cần phải xây dựng tài sản trí tuệ của mình, các 

nhà hoạch định đặt mục tiêu biến Singapore thành một "trung tâm toàn cầu về truyền 

thông" - một "thủ đô công nghệ thông tin" (“global nerve center for media and 

communications" – an “IT capital”), đồng thời là một "trung tâm tri thức và giáo dục” 

(Hub of knowledge and education) cho cả khu vực châu Á gần 3 tỷ người, tất cả nằm 

trong khoảng cách bay dễ dàng từ trung tâm Singapore. Singapore bắt đầu định hình 

lại chính mình như là một "xã hội công nghệ kỹ thuật" (Technopreneurial society) nơi 

hàng ngàn nhà khoa học sẽ được đào tạo bởi những người tiên phong đẳng cấp thế 

giới trong lĩnh vực của họ [81, tr.18]. 

Ngày 30/7/1994, trong buổi nói chuyện với các sinh viên của 2 trường đại học 

lớn của Singapore, ông Lý Quang Diệu phát biểu rằng nếu quay trở lại làm sinh viên 

một lần nữa, ông sẽ chọn học ở Mỹ thay vì ở Anh (bản thân ông và các thế hệ giảng 

viên, lãnh đạo trường có mặt hôm đó từng đi đào tạo tại các trường đại học Anh). Ông 

nói: “Tôi sẽ đi Mỹ bởi vì Mỹ có vai trò to lớn ở châu Á và tôi cần phải hiểu người 

Mỹ… Tôi đi Mỹ để tạo lập quan hệ với các nhà lãnh đạo tương lai của Mỹ trong lĩnh 

vực kinh tế và chính trị… Tôi đã sống dưới thời Pax Britannica, thế hệ con tôi phải 

đương đầu với Pax Americana” [81, tr.18]. Bài phát biểu của ông Lý Quang Diệu có 

sức ảnh hưởng sâu rộng tới giới trẻ Singapore, đồng thời định hướng chính sách cho 

các lãnh đạo sau này. Theo thống kê của Straits Times, trong năm sau đó, số lượng 

học giả của Uỷ ban dịch vụ công (Public Service Commission) sang Mỹ du học đã 

tăng gấp 4 lần, số lượng học giả được chính phủ tài trợ gửi sang Mỹ học cũng tăng 

nhanh chóng, trong khi số lượng gửi sang Anh sụt giảm. 82% số sinh viên đủ điều 

kiện của học bổng chính phủ năm 1995 cũng thích học ở Mỹ hơn Anh. Trong bài phát 

biểu nhân ngày Quốc khánh năm đó, Thủ tướng Goh Chok Tong cũng nhận xét “Các 

trường đại học Mỹ bây giờ là tốt nhất trên thế giới… và tham gia học tập tại đó sẽ 

giúp người Singapore tạo lập quan hệ với những người trẻ ưu tú của Mỹ” [81, tr.19] 

Trung tâm nghiên cứu Hoa Kỳ ASC được thành lập năm 1995 nhằm tăng 

cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Singapore và Hoa Kỳ, với thông điệp “công nhận 

vai trò của Hoa Kỳ ở châu Á”. Đây là dự án trao đổi giáo dục thiết lập trung tâm Hoa 

Kỳ học tại NUS – hợp tác với trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á của đại học George 

Washington. Mục tiêu của ASC là nghiên cứu Hoa Kỳ bằng cách sử dụng các lý luận 
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về Kinh tế, luật và khoa học xã hội. Hoạt động chính là phát triển các chương trình 

giảng dạy, các nghiên cứu về Hoa Kỳ, xây dựng quan hệ với USIS (United States 

Information Service - sau này đổi tên thành Office of Public Affairs, Department of 

State) và cộng đồng người Mỹ tại Singapore. USIS đã cung cấp 120,000USD cho dự 

án, đại học George Washington đầu tư 132,000USD và NUS đầu tư 16,000USD. Sự 

phát triển của Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ song song với sự cải thiện của mối quan 

hệ Singapore-Hoa Kỳ (thời gian này Singapore và Hoa Kỳ đang căng thẳng bởi những 

bất đồng quan điểm về dân chủ, nhân quyền, các giá trị văn hoá khác nhau giữa châu 

Á và phương Tây như phân tích ở trên) và một loạt các trao đổi cấp cao giữa hai nước 

đã được tiến hành sau đó. Chẳng hạn, trong những năm 1997-98, Ngoại trưởng Hoa 

Kỳ Madeleine Albright và đoàn thống đốc, thượng nghị sĩ và nghị sĩ Mỹ đã đến thăm 

Singapore. Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong, Phó Thủ tướng Tony Tan, và Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục - Đô đốc Teo đến Hoa Kỳ. Hai nước đã ký một thoả thuận kết nối 

các mạng lưới nghiên cứu Internet, một sáng kiến đưa Singapore trở thành quốc gia 

đầu tiên bên ngoài Hoa Kỳ được liên kết với "Dịch vụ mạng đường trục hiệu suất cao, 

một cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ phục vụ cho R&D, kết nối khoảng 100 tổ chức nghiên 

cứu của Mỹ"1 [81, tr.23]. 

Năm 1998, Tổ chức Fulbright Singapore mới thành lập cũng được đặt tại ASC. 

ASC tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của USIS và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Singapore 

trong việc cung ứng các giảng viên Fulbrighter thỉnh giảng và tài trợ nhiều dự án như 

chương trình nghiên cứu Fulbright ở nước ngoài cho các học giả Singapore (Fulbright 

Foreign Research Program for Singaporean scholars), các tài trợ cho khách quốc tế và 

tài trợ chi phí đi lại cho các học giả Fulbright trong khu vực (International Visitor 

grants, and travel grants for Fulbright regional scholars) [81, tr.23]. Sự tài trợ cho 

ASC từ các nguồn của Hoa Kỳ, đặc biệt là USIS với gần 600,000USD. Mục tiêu của 

"khoản tài trợ là cho phép người nhận theo đuổi một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể và 

phát triển các nhà lãnh đạo có thể góp phần thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn giữa Hoa Kỳ 

và Singapore” [47]. Nhiều công dân Singapore thăm và học tập tại Hoa Kỳ và ngược 

lại chính phủ Hoa Kỳ cũng cấp học bổng Fulbright cho các giáo sư Mỹ được giảng 

dạy, nghiên cứu tại NUS và Viện nghiên cứu Đông Nam Á (Institute of Southeast 

                                           
1 “high performance Backbone Network Service, a US infrastructure for R&D connecting some 100 American research 

institutions” 
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Asian Studies ), cấp học bổng cho các sinh viên Singapore xuất sắc theo học bậc sau 

đại học tại các trường đại học Mỹ và ngược lại cho sinh viên Mỹ sang học tại 

Singapore, tài trợ các chương trình về văn hoá Mỹ tại Singapore. Trung tâm Đông 

Tây (the East – West Center) và các tổ chức tư nhân Hoa Kỳ, chẳng hạn như Quỹ 

Ford và châu Á (the Asia and Ford Foundations) cũng tài trợ các chương trình trao 

đổi liên quan đến Singapore [67]. 

Trong năm 1998-1999, ASC đã thiết lập chương trình sau đại học, bắt đầu trao 

đổi nhân sự với các dự án nghiên cứu Hoa Kỳ của các nước láng giềng trong khu vực, 

mở rộng chương trình giảng dạy. ASC cùng với USIS và khoa tiếng Anh NUS, đã 

đồng tổ chức hội nghị quốc tế vào mùa xuân năm 1999, "Châu Á và Châu Mỹ ở cuối 

thế kỷ", chọn lựa các bài báo để xuất bản trong số báo đặc biệt của American Studies 

International (tháng 6/2000) [81, tr.23]. 

“Người Mỹ hiểu rằng không quốc gia nào sẽ thịnh vượng lâu dài nếu không có 

hệ thống giáo dục hàng đầu” [124] và Singapore có thể triển khai hợp tác sâu rộng 

trong lĩnh vực giáo dục với Hoa Kỳ nhờ sự định hướng sớm của chính phủ xây dựng 

nền giáo dục hàng đầu châu Á. Giữa những năm 1990, thị trường du học phát triển 

mạnh mẽ với nhu cầu của sinh viên châu Á tìm kiếm bằng cấp tại các trường đại học 

quốc tế danh tiếng, các nhà lãnh đạo Singapore đã nắm bắt cơ hội để phát triển 

Singapore như một trung tâm giáo dục (education hub) với ý tưởng hình thành một 

"Boston của phương Đông" [49, tr.264] mang cơ hội cho sinh viên Singapore và sinh 

viên các nước trong khu vực. Singapore là nơi duy nhất làm được điều này – quy tụ 

hơn 8 trường top đầu thế giới vào cùng một thành phố [49, tr.266]. Từ chủ trương phát 

triển kinh tế tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng và kỹ năng cao, chính phủ 

Singapore áp dụng chính sách “lương cao” (high-wage policy), đổi mới phát triển 

nguồn nhân lực cao thông qua giáo dục và đào tạo. Cùng với việc sử dụng tiếng Anh 

làm ngôn ngữ chính thức trong giáo dục, Singapore nhanh chóng hội nhập vào giáo 

dục quốc tế. Singapore đã xây dựng được nền giáo dục hàng đầu châu Á, NUS, SMU 

và NTU là 3 trường đại học đẳng cấp thế giới với nhiều chương trình hợp tác chuyên 

sâu với các đại học và viện nghiên cứu Hoa Kỳ. 

Một lĩnh vực khá quan trọng và sôi động trong quan hệ Singapore - Hoa Kỳ là 

ngoại giao nhân dân, xây dựng quan hệ tin cậy hiểu biết lẫn nhau thông qua sợi dây 

liên kết chặt chẽ về học thuật, chuyên môn nghề nghiệp và văn hoá bằng các chương 

trình trao đổi giữa công dân hai nước. Hàng nghìn người Singapore, trong đó có nhiều 
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người giữ những vị trí quan trọng trong chính quyền, là những người từng nhận học 

bổng chính phủ du học tại các trường đại học top đầu Hoa Kỳ. Trong FTA Singapore 

– Hoa Kỳ năm 2003, Hoa Kỳ cũng cho phép 500 người Singapore đến làm việc tại 

Hoa Kỳ mà không cần phải thông qua quy trình chứng chỉ lao động yêu cầu đối với 

những người không phải là công dân Hoa Kỳ [87, tr.211]. Singapore là quốc gia miễn 

visa đến Mỹ, cho phép công dân Singapore đến Mỹ với mục đích công tác hoặc du 

lịch được ở lại tối đa 90 ngày mà không cần xin visa [63]. Hơn 100.000 người 

Singapore du lịch tới Mỹ trong năm 2010 (diện visa du lịch cũng áp dụng cho mục 

đích công tác, học tập ngắn ngày) và hơn 415.000 người Mỹ đến du lịch hoặc công 

tác tại Singapore. Singapore và Hoa Kỳ còn có nhiều hoạt động trao đổi văn hoá thể 

hiện qua nhiều giá trị chung như đề cao sự đa dạng bản sắc, tôn trọng các nguyên tắc 

pháp luật và tự do tôn giáo [30]. 

Năm 2011, có hơn 4000 sinh viên Singapore học tập tại các trường đại học Hoa 

Kỳ và có hơn 600 sinh viên Hoa Kỳ đang học tại Singapore và số lượng đó đang tăng 

lên hàng năm. Số lượng visa Hoa Kỳ cấp cho Singapore tăng 19% trong 1 năm (2011 

so với 2010) [30].  

Hoa Kỳ và Singapore có điểm chung ở việc rất coi trọng giáo dục trong chiến 

lược phát triển chung của đất nước, tin tưởng rằng một nền giáo dục chất lượng sẽ 

cung cấp những cơ hội đẳng cấp thế giới cho người dân của mình. NUS được biết đến 

bởi sự cởi mở chào đón sinh viên quốc tế và đi đầu trong thiết lập quan hệ đối tác với 

các cơ sở giáo dục hàng đầu Hoa Kỳ như Duke, Yale, UCLA… Tại Singapore, ngày 

càng nhiều trường quốc tế liên kết với các trường đại học Hoa Kỳ được thành lập, và 

các khoa chuyên môn ở Hoa Kỳ được mời hợp tác đào tạo trong các chương trình liên 

kết. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Singapore cũng rất ủng hộ các sáng kiến này, tăng cường 

thúc đẩy hợp tác giáo dục thông qua trao đổi sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và 

thành lập cơ sở giáo dục liên kết [30]. Các trường đại học Singapore và Hoa Kỳ cũng 

đa dạng hoá nhiều hình thức hợp tác, như cơ hội thực tập và làm việc tại những doanh 

nghiệp hàng đầu ở Silicon Valley, hay trao đổi học thuật hàng năm, đưa các nhà 

nghiên cứu tham quan học hỏi và đào tạo. Nhiều trường đại học lớn của Mỹ đã mở 

các Viện nghiên cứu và các khoa chuyên môn tại Singapore, đặc biệt là Đại học 

Harvard và MIT, riêng MIT đã đặt cơ sở đầu tiên ở nước ngoài tại Singapore.  

Tháng 2/2012, tại Washington DC, bên cạnh SPD, Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

Singapore Heng Swee Keat và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ Arne Duncan đã ký 
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kết Biên bản Ghi nhớ MoU với những hợp tác sâu rộng hơn về giáo dục, trong đó tăng 

cường sự hợp tác trong trao đổi giáo dục - một trong những lĩnh vực mạnh nhất. Điều 

này đã tăng cường những điểm mạnh mang tính bổ sung giữa hai nước, giúp trang bị 

cho thế hệ trẻ công cụ và kiến thức cần thiết để đối mặt với nền kinh tế toàn cầu không 

ngừng thay đổi [32, tr.13]. Một số trường ở Mỹ còn tiến hành thử nghiệm sách giáo 

khoa Toán học của Singapore, bao gồm Sidwell Friends School ở Washington [96]. 

Nhìn chung, hợp tác giáo dục giữa Singapore – Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp với 

nhiều chương trình trao đổi sinh viên, nghiên cứu viên, các chương trình tài trợ, học 

bổng học tập, nghiên cứu và đặc biệt là hợp tác thành lập các trường quốc tế liên kết 

giữa các thương hiệu giáo dục hàng đầu thế giới như Yale – NUS, Harvard, UCLA, 

SMU, MIT…  

B. Khoa học và công nghệ 

Hợp tác khoa học - công nghệ giữa Singapore và Hoa Kỳ diễn ra dưới 2 hình 

thức chủ yếu: chuyển giao công nghệ (từ các MNC Hoa Kỳ vào Singapore) và hợp 

tác nghiên cứu (các tổ chức, liên minh nghiên cứu giữa hai nước).  

Thứ nhất, về chuyển giao công nghệ. Hoa Kỳ có một nền kinh tế sáng tạo với 

nhiều thế mạnh. Những địa danh như Thung lũng Silicon (Silicon Valley), Đại lộ 

Madison (Madison Avenue), Holywood được xem như đồng nghĩa với công nghệ, 

quảng cáo và sáng tạo. Cho dù là công nghệ xanh, kỹ thuật in 3 chiều (3-D) hay nghiên 

cứu sử dụng robot, thì dẫn đầu thế kỷ XXI vẫn là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có dân số trẻ, phát 

triển và năng động, hấp dẫn những nhân tài tốt nhất thế giới cho thấy nhiều điểm sáng 

trong nền kinh tế Hoa Kỳ trong tương lai [96]. Cùng lúc đó, thực hiện chiến lược nâng 

cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ở cả thị trường nội địa lẫn thị trường 

quốc tế, ngay từ đầu, khoa học và công nghệ đã được chính phủ Singapore rất quan 

tâm. Chiến lược phát triển của Singapore giai đoạn đầu là “vay mượn” tiến bộ khoa 

học và công nghệ của các nước phát triển thay vì tự sáng tạo từ đầu, và con đường 

chính ở đây là các MNC (mà phần lớn là MNC Mỹ) đến đầu tư tại Singapore mang 

theo công nghệ và nhân lực tay nghề cao. Chính phủ Singapore đề ra các biện pháp 

tiếp thu, đồng hoá và cải thiện các công nghệ sẵn có do các nước tiên tiến tạo ra để 

đẩy nhanh tốc độ đạt được lợi thế cạnh tranh [118, tr.255]. Cách tiếp cận độc đáo và 

sự phát triển công nghệ nhanh chóng của Singapore đạt được phần lớn nhờ khả năng 

thu hút đầu tư nước ngoài từ các MNC, mang đến và chuyển giao cho Singapore 

những công nghệ và bí quyết ngày càng hiện đại và siêu việt.  
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Năm 1991, chính phủ Singapore thành lập Ban Khoa học và Công nghệ Quốc 

gia National Science and Technology (NSTB) – sau này đổi tiên thành Văn phòng 

Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu  Agency for Science, Technology and Research 

(A*STAR) trực thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại với mục tiêu là khiến 

Singapore trở thành trung tâm hàng đầu trong một số lĩnh vực chọn lọc của khoa học 

và công nghệ. Singapore không thiết lập chính sách phát triển công nghệ riêng biệt 

trong chiến lược quốc gia mà trọng tâm công nghệ là sự thích ứng linh hoạt và thực 

dụng với các yêu cầu phát triển kinh tế công nghiệp và dịch vụ [118, tr.256]. Các 

khoản thuế ưu đãi lớn được đưa ra để khuyến khích các MNC nâng cấp hoạt động và 

thúc đẩy các khoản đầu tư mới với hàm lượng công nghệ cao hơn. Một khoản ngân 

sách lớn từ chính phủ Singapore được dành cho các chương trình phát triển tài năng 

nhằm cung cấp nhân lực có kỹ năng cần thiết cho hoạt động của các MNC. Chính phủ 

cũng chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và truyền thông để hỗ trợ 

các MNC triển khai công nghệ của họ. Về cơ bản, các MNC quyết định đưa công nghệ 

mới nào vào Singapore và Singapore phản hồi bằng cách cung cấp nhân lực, cơ sở hạ 

tầng cần thiết và các ưu đãi khác [118, tr.257]. 

Chiến lược phát triển theo cụm nhằm xác định nhu cầu của các MNC trong 

hoạt động sản xuất của họ là gì và thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp 

địa phương theo hướng hỗ trợ các dây chuyền sản xuất của MNC. Chẳng hạn chính 

phủ đã tích cực thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan đến cơ khí chính xác, như 

công cụ khuôn dập, ép phun nhựa… để hỗ trợ sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất 

ổ đĩa (disk-drive) của Hoa Kỳ. Phần lớn sự phát triển công nghệ của Singapore diễn 

ra dưới dạng học hỏi của các nhân viên Singapore làm việc trong các MNC ở 

Singapore: học tập bằng cách thực hiện, cải tiến quy trình, kiểm tra bảo trì, đảm bảo 

chất lượng. Các nhà quản lý có kinh nghiệm, công nhân tay nghề cao và các kỹ thuật 

viên lành nghề đóng vai trò quan trọng tương tự như các nhà nghiên cứu, nhà khoa 

học, kỹ sư đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ ở Singapore [118, tr.258]. 

Thứ hai, về hợp tác nghiên cứu. Trong xu thế khách quan của sự chạy đua phát 

triển khoa học – công nghệ, để giữ được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này, nước Mỹ 

buộc phải chạy đua kinh tế, khoa học - kỹ thuật bởi các trung tâm trên thế giới như 

Nhật Bản và EU luôn có khả năng đuổi kịp và thách thức với Mỹ. Vì vậy, Mỹ sẽ phải 

tiếp tục chính sách ưu tiên phát trển kinh tế đầu tư ngân sách mạnh mẽ vào khoa học 

- kỹ thuật. Hiện nay khoảng 60% công nhân của Hoa Kỳ là công nhân tri thức và có 



 P8 

80% ngành nghề mới được tạo ra từ tri thức. Tỷ trọng những ngành công nghệ cao 

trong tổng giá trị của công nghệ chế biến và giá trị xuất khẩu các sản phẩm thuộc các 

ngành công nghệ cao đang tăng nhanh. Theo xu thế đó, định hướng phát triển chú 

trọng vào giáo dục yếu tố con người và đầu tư cho R&D mà Singapore theo đuổi từ 

trước đến nay sẽ còn giúp Singapore đón đầu được nhiều cơ hội phát triển kinh tế hơn 

nữa từ Mỹ. Không ở đâu có ngân sách và hoạt động R&D hùng mạnh bằng ở Mỹ. 

Singapore đã vận động được MIT cùng thành lập Liên minh nghiên cứu và công nghệ 

Singapore - MIT (Singapore - MIT Alliance for Research and Technology, gọi tắt là 

Smart). Đây là lần đầu tiên MIT thành lập một trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài, có 

400 nhà nghiên cứu từ MIT đến làm việc ở Smart. Chủ tịch MIT rất lạc quan về tương 

lai Smart vì “không đâu có môi trường nghiên cứu tốt như ở Singapore”. Đại học và 

bệnh viện John Hopskin cũng hợp tác với Singapore trong nghiên cứu khoa học y 

sinh, nhận được sự hỗ trợ của NUS, Bệnh viện đại học Quốc gia (National University 

Hospital) và NSTB [49, tr.266]. Mục đích lâu dài của chiến lược R&D là biến 

Singapore thành trung tâm (hub) về đào tạo và nghiên cứu.  

Hoa Kỳ cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ cho Singapore: Chương trình EXBS 

được khởi động ở Singapore năm 2003 và đã cung cấp hơn 2 triệu USD trong hỗ trợ 

và trao đổi công nghệ, giá trị hệ thống máy soi. Mục tiêu của chương trình EXBS ở 

Singapore là khuyến khích việc quản lý xuất khẩu và an ninh biên giới liên quan [67]. 

EXBS thực hiện tuân thủ đầy đủ bốn chế độ kiểm soát xuất khẩu đa phương và hợp 

tác về các vấn đề điều tra và truy tố các hoạt động phổ biến vũ khí hàng loạt. Chương 

trình này hỗ trợ triển khai vận hành máy soi một cách hiệu quả nhất nhằm ngăn chặn 

từ xa khả năng vận chuyển bất hợp pháp các vật liệu nguy hiểm, thông qua đó ngăn 

chặn hoạt động khủng bố, buôn lậu. Với những hệ thống máy soi hiện đại, song song 

với những nỗ lực tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và kinh doanh xuất nhập 

khẩu, hiệu quả của công tác quản lý và kiểm soát hải quan sẽ được nâng cao hơn nữa. 

Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn quốc gia, an ninh chuỗi cung ứng thương 

mại khu vực và trên thế giới. 

Năm 2004, Singapore và Hoa Kỳ đã ký Hiệp định An toàn Hàng không song 

phương (Bilateral Aviation Safety Agreement), cho phép các công ty hàng không vũ 

trụ ở cả hai quốc gia tận dụng lợi thế của việc công nhận lẫn nhau đối với các tiêu 

chuẩn ngành (nghĩa là, nếu một quốc gia chấp nhận một tiêu chuẩn cụ thể thì tiêu 

chuẩn đó được coi là được chấp thuận ở nước kia) [122, tr.6]. 
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Ngày 7/7/2006, Khu Nghiên cứu cao cấp và kinh doanh công nghệ (CREATE) 

được thành lập với mục đích là thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung với các 

viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới và thu hút các nhà nghiên cứu Mỹ, Âu và Israel 

đến Singapore làm việc. Trong 5 năm, Singapore dành 1 tỷ USD để khuyến khích các 

viện nghiên cứu nước ngoài thành lập các trung tâm nghiên cứu trong CREATE. Mục 

tiêu của Singapore là Singapore có thể cạnh tranh với bất cứ nền kinh tế nào trên thế 

giới với một nền kinh tế tri thức luôn đổi mới dựa trên nghiên cứu và phát triển (R&D 

driven innovative knowledge - based economy). 

Tóm lại, Hoa Kỳ và Singapore có quan hệ đối tác tuyệt vời trong lĩnh vực giáo 

dục. Nhiều trường đại học lớn của Hoa Kỳ xây dựng cơ sở đầu tiên bên ngoài nước 

Mỹ tại Singapore, thử nghiệm áp dụng sách giáo khoa và trao đổi giảng viên, sinh 

viên giữa hai nước diễn ra thường xuyên, chẳng hạn Trường Cao đẳng liên kết giữa 

Đại học Yale và Đại học Quốc gia Singapore (Yale-NUS College) và Liên minh 

Singapore – MIT về Nghiên cứu và Công nghệ (Singapore-MIT Alliance for Research 

and Technology). 

Hợp tác khoa học – công nghệ diễn ra trên 2 lĩnh vực chính là chuyển giao 

công nghệ từ các MNC Hoa Kỳ đến Singapore (bằng các chính sách của Singapore 

ưu đãi cho MNC công nghệ cao cùng với chiến lược tiếp nhận chuyển giao công nghệ 

tối ưu) và hợp tác nghiên cứu (bằng các tổ chức, liên minh nghiên cứu hình thành giữa 

hai nước). 
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PHỤ LỤC 2: QUAN HỆ SINGAPORE – HOA KỲ TỪ SAU NĂM 2012 

 Quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ năm 2012 đến năm 2019 phát triển tốt đẹp 

với nhiều chuyến thăm và làm việc diễn ra thường xuyên ở nhiều cấp (Tổng thống, 

Thủ tướng, Phó Tổng thống, Bộ trưởng…) và hợp tác trên nhiều lĩnh vực (an ninh 

mạng, chống khủng bố, giáo dục, cơ sở hạ tầng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt, 

TCTP giúp đỡ các nước phát triển…). Trong đó, một số sự kiện đáng chú ý là: 

Tháng 4/2013, USS Freedom, chiếc đầu tiên trong tổng số 4 tàu chiến ven biển 

của Hải quân Hoa Kỳ đã đến Singapore để bắt đầu 10 tháng triển khai tại Đông Nam 

Á theo các điều khoản của Thỏa thuận khung chiến lược được ký kết vào năm 2005 

[135, tr.285], [55]. USS Freedom là tàu Hải quân Hoa Kỳ đầu tiên được thiết kế để 

chiến đấu gần bờ ở vùng nước nông, có khả năng chứa một thủy thủ đoàn nhỏ hơn, 

với năng lực linh hoạt bao gồm các nhiệm vụ chống mìn và chống ngầm. Kích thước 

nhỏ hơn cũng khiến USS Freedom dễ dàng thực hiện các cuộc tập trận với các quốc 

gia có lực lượng hải quân quy mô nhỏ. Có thể thấy sự tổng hoà của cơ sở vật chất tối 

tân và vị thế chính trị của Singapore trong khu vực đã giúp Singapore trở thành điểm 

đóng quân của 4 tàu chiến duyên hải của Hoa Kỳ. Việc triển khai các tài sản hải quân 

lớn của Hoa Kỳ tại Singapore cũng là biểu tượng cho vai trò then chốt của Singapore 

trong chính sách Hoa Kỳ ở khu vực [39, tr.50]. 

Tháng 11/2014, Singapore trở thành quốc gia ĐNA đầu tiên tham gia vào 

Liên minh toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo tự xưng IS do Mỹ dẫn đầu (U.S.-led 

Global Coalition to Counter the Islamic State) nhưng không tham gia vào các hoạt 

động chiến đấu. Quân đội Singapore phục vụ trong các vị trí không trực tiếp tham 

chiến tại Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ (U.S. Central Command) và Sở 

chỉ huy tác chiến của lực lượng liên quân (the Combined Joint Task Force’s 

headquarters), hai lực lượng đi đầu trong chiến dịch chống IS tại Iraq và Syria. 

Ngoài ra, Singapore cũng điều động một máy bay tiếp nhiên liệu (air-to-air 

refueling tanker), một đơn vị phân tích hình ảnh, một đội y tế tham gia liên quân. 

Singapore cũng có những đóng góp nhỏ vào những nỗ lực của đồng minh tại các 

tranh chấp ở Iraq và Afghanistan và đã đóng góp vào nhiều hoạt động gìn giữ hoà 

bình của Liên Hợp Quốc, bao gồm ở Cambodia, Timor-Leste và Nepal [69] [101]. 

Singapore là một phần của Sáng kiến về an ninh container (CSI), và năm 

2014, Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (the U.S. Customs and Border 

Protection agency) đã ký 3 thoả thuận với Singapore, tạo nền tảng pháp lý cho cơ 
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quan hải quan của hai quốc gia hợp tác chặt chẽ cùng nhau chống các hoạt động 

buôn bán bất hợp pháp, phổ biến vũ khí hàng loạt và khủng bố [69]. 

Ngày 8/12/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen và người 

đồng cấp của Hoa Kỳ Ashton Carter ký Thoả thuận hợp tác quốc phòng nâng cao 

(enhanced DCA), tạo ra một khuôn khổ hợp tác quốc phòng tham vọng và mở rộng 

hơn, hai nước tái khẳng định mối quan hệ song phương lâu dài và tốt đẹp giữa 

Singapore và Hoa Kỳ. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cũng cho 

biết hai bên trông đợi việc Mỹ triển khai tàu duyên hải LCS thứ 3 trong năm 2016 

tới Singapore, theo SFA 2005 và kế hoạch triển khai 4 LCS của Mỹ tại khu vực 

tới năm 2017 [24], [94, tr.6]. 

Từ ngày 7 đến 14/12/2015, theo MOU 1990 và SFA 2005, Hoa Kỳ triển 

khai máy bay tuần thám tối tân nhất P-8 Poseidon tới Singapore, từ đó thực hiện 

các phi vụ tuần tra trên biển Đông, là một động thái nhằm kiềm chế Trung Quốc 

(trước đây các chiếc P8 thương xuất phát từ Nhật Bản và Philippines, nay với sự 

phối hợp của Singapore, P8 được bố trí sát cạnh khu vực biển Đông cần giám sát). 

Việc triển khai máy bay trinh sát săn ngầm P8 ở Singapore cũng thúc đẩy sự phối 

hợp hoạt động giữa quân đội các nước trong khu vực thông qua các cuộc diễn tập 

song phương và đa phương, đồng thời hỗ trợ kịp thời các nỗ lực cứu trợ nhân đạo 

và thảm hoạ và an ninh biển trong khu vực [24], [55]. 

Ngày 15/3/2017, chương trình Học bổng trao đổi mùa hè Hoa Kỳ - 

Singapore (US-Singapore Summer Exchange Scholarship Programme) được chính 

thức triển khai, chương trình này được thông báo lần đầu tiên trong chuyến thăm 

chính thức của Thủ tướng Lý Hiển Long đến Hoa Kỳ vào tháng 8/2016, để kỷ niệm 

50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Singapore – Hoa Kỳ [44]. 

Ngày 4/8/2018, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo và Bộ trưởng 

Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã ký một MOU tiếp tục gia hạn TCTP 

Singapore – Hoa Kỳ, với mục tiêu cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng 

năng lực cho các quốc gia thành viên ASEAN và Timor-Leste [44] 

Ngày 13-16/11/2018, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm chính thức 

Singapore và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ và Thượng đỉnh 

Đông Á. Singapore đã tổ chức nghi lễ đón tiếp chính thức (Official Welcome 

Ceremony) tại Istana, và đặc biệt là một buổi lễ đặt tên danh dự cho một loài hoa 

lan lai ghép mới theo tên của Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen 
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Pence. Trong chuyến thăm này, Phó Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Singapore Lý 

Hiển Long cũng tham dự một buổi họp báo chung tuyên bố các vấn đề quan trọng:  

(1) Gia hạn MOU nền tảng cho sự hợp tác Hoa Kỳ - Singapore giữa Bộ 

Thương mại và Công nghiệp Singapore với Bộ thương mại Mỹ1. 

(2) Ký kết Thoả thuận trao đổi thông tin thuế và Thoả thuận liên chính 

phủ về Đạo luật Tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài (FATCA) nhằm mục 

đích ngăn ngừa hành vi trốn thuế của các đối tượng nộp thuế Hoa Kỳ. 

(3) Ký kết một Tuyên bố định hướng giữa Cơ quan An ninh mạng 

Singapore với chính phủ Hoa Kỳ về việc hợp tác chương trình Hỗ trợ công nghệ 

an ninh mạng Singapore – Hoa Kỳ (Singapore-US Cybersecurity Technical 

Assistance Programme) [44] 

Ngày 23/9/2019, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, 

Thủ tướng Lý Hiển Long và Tổng thống Donald Trump đã ký thoả thuận cho phép 

Mỹ gia hạn thời gian sử dụng các căn cứ quân sự tại Singapore thêm 15 năm, đến 

năm 2035. Đây là thoả thuận gia hạn MoU 1990 – văn bản đã hợp thức hoá sự duy 

trì quân đội của Mỹ và thể hiện lập trường nhất quán của Singapore ủng hộ sự hiện 

diện của Mỹ tại khu vực ĐNA trong gần 30 năm qua, đồng thời phản ánh mối quan 

hệ thân thiết giữa hai nước [143] 

Năm 2019, Hoa Kỳ là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của 

Singapore với các khoản đầu tư trị giá hơn 244 tỷ USD, các công ty Hoa Kỳ chiếm 

hơn 20% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào quốc gia này. Trong lĩnh vực 

sản xuất, FDI của Mỹ vào Singapore nhiều hơn 50% so với đầu tư của tất cả các 

nước châu Á. Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và bảo hiểm, đầu tư của Hoa Kỳ 

lớn hơn 60% so với EU, là nhà đầu tư lớn thứ hai trong lĩnh vực này. Số lượng các 

công ty Mỹ tại Singapore tiếp tục tăng nhanh, trong ba năm 2016-2019, đã tăng 

gần 20% từ 3.800 lên 4.500. Chỉ riêng các công ty đa quốc gia của Mỹ đã tuyển 

dụng gần 200.000 nhân viên tại Singapore. Mối quan hệ thương mại mạnh mẽ của 

chúng tôi với Singapore cũng hỗ trợ hơn 250.000 việc làm tại Hoa Kỳ và khoảng 

36.000 người Mỹ đang làm việc cho các công ty Singapore. Singapore là nhà đầu 

tư châu Á lớn thứ hai tại Hoa Kỳ với hơn 73 tỷ đô la và là nhà đầu tư châu Á lớn 

nhất trên thị trường bất động sản thương mại Hoa Kỳ [84]. 

                                           
1 the US-Singapore Collaboration Platform Memorandum of Understanding between the 

Singapore Ministry of Trade and Industry and the US Department of Commerce 
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PHỤ LỤC 3: CÁC VĂN BẢN NGOẠI GIAO GIỮA CỘNG HOÀ SINGAPORE 

 VÀ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ 
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TRÍCH TRANG ĐẦU VÀ TRANG CUỐI USSFTA (dài 236 trang) 
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PHỤ LỤC 4: BIÊN NIÊN CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG 

TRONG QUAN HỆ SINGAPORE – HOA KỲ  

TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2012 

  

13/11/1990 

Thủ tướng Lý Quang Diệu và Phó Tổng thống Mỹ Dan Quayle 

ký Bản ghi nhớ (MOU) tại Tokyo cho phép quân đội Mỹ sử 

dụng các căn cứ quân sự tại Singapore 

5/5/1994 Vụ việc Michael Fay 

11/1998 

Hoa Kỳ và Singapore ký kết Bản Phụ lục thêm vào Biên bản 

Ghi nhớ 1990 (Addendum to MoU 1990), mở rộng cho quân 

đội Mỹ sử dụng thêm Căn cứ Hải quân Changi sẽ khánh thành 

vào năm 2000 

4/2000 

Thành lập Ban Thư ký phụ trách Hợp tác Quốc phòng thường 

niên giám sát các hoạt động hợp tác công nghệ trong an ninh 

quốc phòng hai nước 

16/11/2000 

Tổng thống Bill Clinton và Thủ tướng Goh Chik Tong đồng ý 

công bố ý định về Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ - 

Singapore USSFTA tại Cuộc gặp Lãnh đạo APEC tại Brunei 

23/11/2001 

Hai buổi lễ được tổ chức để tưởng niệm những người chết 

trong vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ. Một buổi lễ được tổ chức vào 

buổi chiều bởi Tổ chức Liên Tôn giáo (Inter-Religious 

Organisation) tại Câu lạc bộ Bơi Singapore (Singapore 

Swimming Club) và buổi còn lại được tổ chức vào buổi tối bởi 

Hiệp hội người Mỹ của Singapore (American Association of 

Singapore) tại Sân vận động Quốc gia (National Stadium). 

15,000 người đã tham dự buổi lễ tưởng niệm tại Sân vận động 

Quốc gia. Thủ tướng Goh Chok Tong và Đại sứ Hoa Kỳ Frank 

Lavin đã phát biểu tại Lễ tưởng niệm. 
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14/3/2003 

Ngoại trưởng Singapore Jayakumar tuyên bố quan điểm về 

cuộc chiến Iraq: “Singapore giữ quan điểm kiên định về Iraq 

kể từ Nghị quyết 678 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc năm 

1991 (UNSC Resolution 678 of 1991) Việc giải giáp quân sự 

ở Iraq nằm trong lợi ích quốc gia căn bản của Singapore”. Đây 

được xem là động thái ủng hộ cuộc chiến Iraq của Hoa Kỳ. 

6/5/2003 

Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ - Singapore USSFTA 

được ký kết bởi Tổng thống Bush và Thủ tướng Goh Chok 

Tong tại Nhà Trắng. Đây là FTA đầu tiên giữa Hoa Kỳ và một 

nước châu Á. Hiệp định có hiệu lực vào 1/1/2004. 

7/2005 

Hiệp định khung chiến lược (SFA) về Đối tác hợp tác Gần gũi 

hơn về an ninh và quốc phòng. Singapore và Hoa Kỳ trở thành 

những đối tác an ninh chủ yếu của nhau. 

2012 SPD 
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PHỤ LỤC 5 
 

Sơ đồ, bảng thống kê 
 

Phụ lục 1.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Singapore (2004 -2013) 

Triệu SGD 
 

Năm 

Quốc gia/ 

vùng lãnh thổ 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Tổng 276,819.2 323,821.1 370,494.7 466,567.4 510,585.2 574,703.6 625,780.4 677,772.5 755,974.3 853,339.5 

Asia 62,252.9 78,253.9 82,485.0 105,294.1 120,240.3 145,894.9 152,854.0 163,440.5 186,203.7 212,031.8 

Brunei Darussalam 357.9 380.7 309.1 283.7 297.0 317.9 292.5 336.2 367.6 400.6 

Cambodia 1.0 1.0 0.5 1.5 1.5 0.9 6.9 22.8 22.6 23.8 

China 359.7 910.0 1,689.5 2,314.1 4,423.7 9,725.7 14,028.7 13,612.1 14,669.7 16,491.7 

Hong Kong 3,196.8 4,701.5 6,317.5 6,887.3 11,939.1 18,145.8 19,066.1 23,468.1 29,053.2 34,602.6 

India 481.0 1,303.1 2,577.6 13,025.7 16,861.4 21,954.8 24,515.8 23,204.5 23,487.6 24,415.4 

Indonesia 1,091.2 683.7 1,015.0 1,976.9 2,962.4 3,894.0 1,482.8 819.4 2,461.9 3,173.8 

Israel 4,633.4 4,982.7 4,656.3 5,124.9 5,060.8 4,992.5 4,710.9 4,747.4 4,534.1 4,749.8 

Japan 37,502.0 44,812.5 44,970.5 47,540.2 50,446.1 50,515.4 53,577.4 53,722.1 58,701.7 71,992.0 

Korea, Republic of 846.7 1,267.5 780.6 3,040.2 3,250.5 2,906.3 3,062.1 4,143.5 3,566.8 4,960.2 

Lao People's Democratic Republic - - - 2.0 1.6 5.7 2.5 3.8 3.7 4.1 

Malaysia 5,032.7 8,159.4 8,412.4 11,378.0 12,585.3 15,864.9 14,437.6 19,867.9 27,684.5 27,302.0 

Myanmar 7.6 14.8 17.6 94.0 94.7 18.9 45.0 19.4 4.0 -1.8 

Philippines 707.6 739.8 871.1 984.5 1,101.0 1,080.3 1,353.1 2,018.6 1,974.6 2,271.5 

Taiwan 5,730.8 7,211.2 7,541.3 7,703.7 6,553.2 6,169.4 5,772.1 7,195.4 7,265.7 8,218.2 

Thailand 1,035.1 1,369.4 1,479.7 1,527.5 1,814.3 2,076.0 5,357.9 4,165.0 3,808.4 3,972.7 

Vietnam 32.7 21.1 11.5 26.1 28.9 28.2 59.6 60.6 24.2 107.8 

Europe 120,505.7 139,987.4 174,058.3 198,339.7 203,850.7 221,807.3 230,861.9 257,368.8 265,600.8 296,733.4 

Denmark 1,083.8 1,790.9 1,920.4 2,187.1 3,101.5 3,905.0 8,241.7 8,973.9 10,027.5 9,802.0 

France 6,349.7 7,003.7 8,090.6 10,961.0 9,507.2 8,103.7 8,064.9 10,609.2 12,574.3 12,244.5 

Germany 7,278.5 8,189.2 7,591.6 9,226.9 11,227.0 11,136.4 13,947.0 14,215.9 14,754.4 15,270.6 
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Năm 

Quốc gia/ 

vùng lãnh thổ 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Ireland 2,557.6 3,814.4 1,987.0 3,557.8 3,286.1 3,092.1 5,055.2 7,131.5 7,897.9 6,762.0 

Luxembourg 2,269.9 2,909.2 4,964.1 5,593.1 8,054.1 18,142.3 19,968.3 23,797.5 21,256.5 22,807.9 

Netherlands 31,560.8 32,142.1 48,631.0 51,418.6 61,001.4 61,511.7 60,546.5 69,372.9 75,371.3 84,350.9 

Norway 6,217.2 8,565.6 15,216.6 17,079.5 21,267.0 23,134.0 22,075.9 21,632.5 20,489.4 20,765.5 

Switzerland 16,444.3 22,273.1 27,113.7 27,453.4 23,504.9 26,851.5 27,166.3 28,566.7 32,587.8 40,220.8 

United Kingdom 43,924.4 49,593.0 55,263.7 62,527.3 47,569.0 49,499.4 48,947.3 55,654.0 48,865.3 58,545.7 

North America 43,855.6 43,163.1 41,061.4 54,676.8 55,780.2 61,850.8 70,499.5 79,095.2 109,806.8 120,782.2 

United States 41,019.5 40,574.4 38,325.0 51,550.8 52,758.1 58,968.8 67,082.0 74,648.5 104,636.0 114,191.3 

Canada 2,836.1 2,588.7 2,736.4 3,126.0 3,022.1 2,882.1 3,417.5 4,446.7 5,170.8 6,590.9 

Oceania 3,255.1 4,836.4 5,574.0 7,279.9 8,235.1 9,523.2 11,446.6 13,761.2 15,436.2 16,547.1 

Australia 2,674.3 2,846.9 3,318.7 4,615.2 4,572.7 6,004.3 7,145.5 9,197.5 9,922.4 10,028.2 

New Zealand 132.7 1,482.0 1,704.7 1,618.8 1,902.6 2,109.6 2,503.4 3,081.5 3,472.6 3,621.2 

South and Central America 

and the Caribbean 

 
41,672.7 

 
50,141.6 

 
60,876.4 

 
91,009.7 

 
109,156.4 

 
122,052.1 

 
144,716.5 

 
149,625.8 

 
162,173.9 

 
189,085.9 

Bahamas 10,935.2 10,420.3 13,476.3 14,232.6 14,908.9 18,472.2 20,550.6 20,823.2 19,589.4 20,876.2 

Bermuda 5,095.1 11,260.6 13,126.8 20,655.2 22,884.4 24,305.1 25,327.4 20,180.9 30,806.7 33,030.2 

British Virgin Islands 13,597.6 17,599.1 19,049.1 29,566.8 38,754.3 39,677.5 50,116.1 55,891.9 60,369.9 74,259.6 

Cayman Islands 7,971.2 8,563.4 13,162.4 23,644.6 29,416.8 36,488.0 44,520.3 47,629.6 46,830.1 55,332.7 

Africa 5,267.0 7,494.0 6,102.9 9,022.9 12,325.2 12,754.2 15,396.4 14,338.1 16,297.9 17,494.4 

Mauritius 2,126.1 3,647.6 4,548.5 7,298.5 10,500.7 10,690.2 13,061.4 12,682.7 14,532.6 15,906.2 

ASEAN 8,265.7 11,369.9 12,116.9 16,274.2 18,886.6 23,286.8 23,037.9 27,313.7 36,351.5 37,254.5 

European Union (EU-28) 97,724.3 108,952.9 131,406.8 152,288.9 153,400.4 166,582.8 175,696.4 198,874.3 202,910.4 222,351.7 

 

Nguồn: Thống kê Singapore - cập nhật ngày 14/3/2015 - http://www.singstat.gov.sg/publications/publications-and-papers 

http://www.singstat.gov.sg/publications/publications-and-papers
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Phụ lục 1.2. Đầu tư trực tiếp của Singapore đến các quốc gia và vùng lãnh thổ 

Triệu SGD 
 

Năm 

Quốc gia/ 

vùng lãnh thổ 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Total 179,522.1 200,371.7 245,274.2 316,143.5 311,340.9 369,988.6 425,207.7 446,652.9 493,051.2 531,691.1 

Asia 84,826.9 102,466.6 119,277.4 146,697.6 175,063.5 200,981.4 225,213.0 256,829.4 273,874.2 289,570.7 

Brunei Darussalam 63.6 63.4 114.2 191.3 160.0 202.0 177.7 149.5 207.6 233.4 

Cambodia 124.3 127.6 158.1 169.8 268.3 271.9 271.5 216.5 225.7 207.7 

China 22,182.6 27,254.2 33,518.9 40,266.4 54,475.6 62,244.7 72,434.3 85,516.7 93,070.3 103,252.9 

Hong Kong 11,779.5 15,336.2 15,586.5 19,973.3 20,054.4 23,425.2 25,008.0 39,097.9 39,796.5 41,723.2 

India 653.6 1,259.1 2,491.8 4,638.9 6,740.9 9,545.2  11,242.1 12,899.2 15,238.5 

Indonesia 11,967.8 14,632.2 16,698.1 20,107.4 22,327.1 28,161.8 31,343.1 34,848.2 39,923.3 39,548.5 

Japan 2,255.2 2,541.8 2,527.3 3,949.2 8,039.7 9,388.8 13,566.9 13,259.3 8,713.3 8,064.4 

Korea, Republic of 2,831.7 3,388.7 3,336.1 3,060.7 2,530.8 2,786.0 3,221.4 2,773.8 2,886.9 3,727.1 

Lao, People's Democratic Republic 83.0 97.3 122.7 145.5 212.3 226.3 222.7 225.2 226.3 210.9 

Malaysia 14,724.8 16,751.2 18,314.1 22,683.7 24,398.1 26,494.8 31,002.0 32,470.6 35,579.9 36,787.7 

Myanmar 285.7 305.9 271.8 227.1 201.4 196.0 183.4 174.3 291.8 310.2 

Philippines 2,931.3 3,235.3 3,345.9 4,093.4 4,291.7 4,978.4 5,235.8 5,393.1 5,330.4 5,202.3 

Taiwan 3,814.9 4,710.3 5,222.1 5,126.3 5,941.9 5,999.2 5,840.1 5,986.5 7,260.4 7,036.7 

Thailand 7,218.6 8,835.6 13,076.2 16,937.2 19,205.9 20,433.2 19,981.4 19,810.6 19,669.0 18,995.9 

Vietnam 1,525.5 1,718.2 1,661.3 2,119.0 2,837.0 3,131.3 2,731.4 3,053.3 3,708.7 4,080.4 

Europe 16,577.7 17,472.5 33,803.3 46,496.3 37,218.4 51,121.3 63,133.5 61,870.5 79,049.8 89,712.5 

Germany 393.4 607.8 598.9 595.8 593.3 998.1 1,715.6 1,652.8 1,576.9 1,855.0 
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Năm 

Quốc gia/ 

vùng lãnh thổ 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Luxembourg 44.2 18.9 22.7 213.5 208.7 242.9 877.7 1,607.3 12,172.6 14,120.0 

Netherlands 992.2 2,532.6 3,058.0 3,902.4 4,317.4 4,972.4 7,501.9 7,537.9 7,647.9 7,948.3 

Norway 9.2 5.9 438.6 433.8 1,734.2 1,961.4 2,125.5 2,057.1 2,811.9 3,159.5 

Switzerland 598.0 624.9 594.0 4,406.2 4,752.6 4,738.3 4,433.3 3,435.5 3,661.4 4,056.2 

United Kingdom 7,222.0 7,220.1 20,197.0 31,415.9 19,925.0 32,492.4 39,502.4 37,254.8 42,980.3 49,797.6 

North America 9,790.7 10,064.0 8,773.9 14,005.8 11,988.0 14,264.7 14,677.4 8,165.7 10,397.6 10,851.4 

United States 9,668.6 9,826.5 8,548.1 13,904.5 11,735.7 13,134.5 14,151.3 7,374.3 9,054.8 10,244.4 

Canada 122.1 237.5 225.8 101.3 252.3 1,130.2 526.1 791.4 1,342.8 607.1 

Oceania 13,069.7 11,127.1 12,574.3 20,214.2 21,174.4 26,370.9 36,916.5 40,038.8 44,208.6 47,449.5 

Australia 11,382.3 9,324.1 10,872.3 17,069.2 18,121.6 23,106.6 33,322.6 36,106.5 40,471.2 43,236.2 

New Zealand 1,287.2 1,346.4 1,267.7 1,521.3 924.0 1,119.4 1,265.5 1,565.6 1,710.4 2,034.3 

South and Central America 

and the Caribbean 

 

42,762.6 
 

47,293.9 
 

53,590.0 
 

56,227.3 
 

52,779.1 
 

58,800.6 
 

59,372.2 
 

59,032.7 
 

63,810.4 
 

72,096.5 

British Virgin Islands 23,744.0 25,940.7 33,587.5 35,488.0 30,901.4 35,409.7 36,045.0 34,160.4 34,816.5 35,213.1 

Bermuda 11,955.3 14,160.6 11,499.6 10,126.8 9,615.5 9,193.3 9,076.3 9,979.0 10,823.8 10,475.7 

Cayman Islands 4,470.2 4,330.6 5,196.8 7,111.1 9,254.4 9,699.7 9,736.2 10,312.7 12,789.8 20,650.4 

Mexico 1,130.5 1,037.7 1,183.0 1,093.0 1,026.0 1,161.2 1,079.4 956.5 1,145.0 1,100.2 

Africa 12,494.6 11,947.7 17,255.3 32,502.2 13,117.4 18,449.8 25,895.0 20,715.8 21,710.6 22,010.4 

Mauritius 11,096.8 10,512.9 15,714.7 30,672.1 11,331.1 16,633.6 23,782.6 18,420.8 18,100.5 17,053.4 

ASEAN 38,924.6 45,766.7 53,762.5 66,674.6 73,901.9 84,095.8 91,149.0 96,341.4 105,162.6 105,577.1 

European Union (EU-28) 11,235.6 12,453.7 27,603.6 41,222.1 30,186.0 43,752.5 54,975.8 54,461.5 70,353.6 80,271.4 

Nguồn: Thống kê Singapore - cập nhật ngày 14/3/2015 - http://www.singstat.gov.sg/publications/publications-and-papers 

http://www.singstat.gov.sg/publications/publications-and-papers
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Phụ lục 1.3. Các chỉ số kinh tế vĩ mô của Singapore từ 1970 - 1999 
 

 
 

 

Phụ lục 1.4. Tăng trưởng kinh tế của Singapore và các quốc gia Đông Á khác. (Tăng 

trưởng GDP - %/năm 
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Phụ lục 1.5. Danh sách thành viên Liên minh Doanh nghiệp FTA Hoa Kỳ - Singapore
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PHỤ LỤC 6: HỆ THỐNG BIỂU ĐỒ MINH HOẠ NỘI DUNG QUAN 

HỆ SINGAPORE – HOA KỲ 

 

Biểu đồ 1. Cam kết đầu tư dịch vụ theo khu vực (năm 1999)1 

 

Nguồn: Singapore Economic Development Board 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Services Investment Commitments by Region (1999) 
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Biểu đồ 3. Cam kết đầu tư dịch vụ theo cụm (năm 1999)

 

Nguồn: Singapore Economic Development Board 

 

Biểu đồ 4. Cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Singapore 
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PHỤ LỤC 7: MỘT SỐ HÌNH ẢNH  

VỀ QUAN HỆ SINGAPORE – HOA KỲ 

 

 

 
 

Tổng thống George Bush và Thủ tướng Goh Chok Tong Ký kết 

Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Singapore, ngày 6 tháng 5 năm 2003. 

Nguồn: [77] Laurence A. Green và James K. Sebenius (2014), Tommy Koh and the 

U.S. – Singapore Free Trade Agreement: A Multi-Front “Negotiation Campaign”, 

Working Paper, 15-053, Havard Business School. 

 

 
 

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (bên trái), con trai cả của ông Lý Quang Diệu  

- cố Thủ tướng và là người lập quốc của Singapore. 
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Bản đồ Đông Nam Á và các thông số về đất nước Singapore 

Source: Map, CRS; statistics, CIA World Factbook. 
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Nguồn: [58, tr. Xiii] Wei Boon Chua (2014), Intimacy at a Distance: A History of 

United States – Singapore Foreign Relations from 1965 to 1975, Luận án Tiến sĩ, 

Australian National University. 
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PRESIDENT WEE KIM WEE PRESENTING LETTER OF CREDENCE TO 

AMBASSADOR-DESIGNATE TO THE UNITED STATES OF AMERICA S R 

NATHAN AT THE ISTANA. 11/9/1990 
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VICE-PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, DAN QUAYLE 

PAYING A COURTESY CALL ON PRIME MINISTER GOH CHOK TONG AT THE 

ISTANA. 21/5/1991 

 

 

 
 

DINNER HOSTED BY PRIME MINISTER GOH CHOK TONG IN HONOUR OF 

VICE-PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, DAN QUAYLE AT 

THE ISTANA 
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VICE-PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA DAN QUAYLE 

PAYING A COURTESY CALL ON PRESIDENT WEE KIM WEE AT THE ISTANA. 

22/5/1991 
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COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UNITED STATES PACIFIC COMMAND 

ADMIRAL CHARLES LARSON CALLS ON MINISTER FOR DEFENCE DR YEO 

NING HONG AT MINISTRY OF DEFENCE. 26/7/1991 

 

 
 

COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UNITED STATES PACIFIC AIR FORCES 

(PACAF) GENERAL JIMMIE ADAMS CALLS ON MINISTER FOR DEFENCE DR 

YEO NING HONG AT MINISTRY OF DEFENCE. 27/7/1991 
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President of United States of America George Bush and Mrs Bush disembarking 

from Air Force One jumbo jet upon his arrival at Changi Airport for his visit to 

Singapore. 3/1/1992 

 

 

 
 

President of the United States George Bush, accompanied by President of 

Singapore Wee Kim Wee, inspecting guard of honour during ceremonial welcome 

at Istana. His visit to Singapore is part of a 12-day tour which includes Australia, 

Japan and South Korea. 4/1/1992 
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PRIME MINISTER GOH CHOK TONG AND THE PRESIDENT OF UNITED 

STATES OF AMERICA GEORGE BUSH DELIVER THEIR SPEECHES AT THE 

JOINT PRESS AVAILABILITY SESSION AT THE ISTANA. 4/1/1992 

 

 

 
 

Senior Minister Lee Kuan Yew speaking at 12th Singapore Lecture held at Raffles 

Ballroom, Westin Stamford. President of United States George Bush delivered the 

12th Singapore Lecture organised by Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). 

4/1/1992 
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THE SINGAPORE LECTURE BY PRESIDENT OF UNITED STATES OF 

AMERICA GEORGE BUSH AT RAFFLES BALLROOM, WESTIN STAMFORD. 

4/1/1992 

 

 
 

UNITED STATES PRESIDENT GEORGE BUSH AND PRIME MINISTER GOH 

CHOK TONG ATTENDING THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN 

NATIONS BUSINESS COUNCIL MEETING AT THE WESTIN STAMFORD. 

4/1/1992 

 

 



P45 
 

 
 

 
 

PRESIDENT OF UNITED STATES GEORGE BUSH AND MRS BARBARA BUSH 

MEETING THE AMERICAN COMMUNITY AT SINGAPORE AMERICAN 

SCHOOL IN ULU PANDAN. 4/1/1992 
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LUNCH HOSTED BY PRIME MINISTER GOH CHOK TONG FOR THE 

PRESIDENT OF UNITED STATES OF AMERICA GEORGE BUSH AT THE 

COMPASS ROSE, WESTIN STAMFORD. 4/1/1992 

 

 
 

MPH BUILDING AT JUNCTION OF STAMFORD ROAD AND ARMENIAN 

STREET WHERE THE UNITED STATES INFORMATION SERVICE (USIS) 

AMERICAN CENTRE IS HOUSED 
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SECRETARY OF DEFENCE OF UNITED STATES OF AMERICA DICK CHENEY 

HAVING TALK WITH PRIME MINISTER GOH CHOK TONG AT THE ISTANA. 

28/4/1992 

 

 
 

UNITED STATES SECRETARY OF DEFENCE DICK CHENEY CALLS ON 

MINISTER FOR DEFENCE DR YEO NING HONG AT MINISTRY OF DEFENCE. 

28/4/1992 
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GROUP PHOTOGRAPH OF NATIONAL TRADES UNION CONGRESS (NTUC) 

DELEGATION WITH DEPUTY PRIME MINISTER AND NTUC SECRETARY 

GENERAL ONG TENG CHEONG (FRONT ROW, CENTRE) DURING A STUDY 

TRIP OF MEDICAL FACILITIES IN THE UNITED STATES. 13/5/1992 

 

 
 

UNITED STATES UNDER-SECRETARY OF DEFENCE FOR POLICY PAUL 

WOLFOWITZ CALLS ON MINISTER FOR DEFENCE DR YEO NING HONG AT 

MINISTRY OF DEFENCE. 24/6/1992 
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26TH ASEAN MINISTERIAL MEETING - POST-MINISTERIAL CONFERENCE 

WITH UNITED STATES OF AMERICA. 27/7/1993 

 

 

 
 

OPENING OF UNITED STATES (US) EDUCATION CENTRE AT MPH 

BUILDING, STAMFORD ROAD - PICTURE SHOWS GUEST OF HONOUR, 

MINISTER FOR INFORMATION AND THE ARTS AND MINISTER FOR HEALTH 

BRIGADIER-GENERAL GEORGE YEO YONG-BOON, MAKING AN ADDRESS. 

4/3/1996 
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Group photograph of Prime Minister Goh Chok Tong and former United States 

President Bill Clinton with other golfers taken at Jurong Country Club during a 

golf game hosted by the Prime Minister. 24/5/2002 

 

 

 
 

Prime Minister (PM) Goh Chok Tong and officials including Press Secretary to PM 

Ong Keng Yong (right) during their meeting with United States trade representative 

Robert Zoellick (second from left) and his delegation at Istana. 18/11/2002 
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UNITED STATES DEFENCE SECRETARY ROBERT GATES CALLS ON PRIME 

MINISTER LEE HSIEN LOONG AT THE ISTANA. 30/5/2009 
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AMBASSADOR-DESIGNATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA DAVID I. 

ADELMAN PRESENTING HIS CREDENTIALS TO PRESIDENT NATHAN AT 

THE ISTANA. 29/4/2010 

 

 
 

Prime Minister Lee Hsien Loong and Minister for Education and Second Minister 

for Defence Dr Ng Eng Hen witnessing signing of agreement on Yale-National 

University of Singapore (NUS) college between NUS President Professor Tan 

Chorh Chuan and President of Yale University in the United States Professor 

Richard C Levin at Vista Room, University Hall, Lee Kong Chian Wing, NUS Kent 

Ridge campus, during official launch of Singapore's first liberal arts college. 

11/4/2011 
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(From right) President of National University of Singapore (NUS) Professor Tan 

Chorh Chuan, Chairman of NUS Board of Trustees Wong Ngit Liong, Prime 

Minister Lee Hsien Loong and President of Yale University in the United States 

Professor Richard C Levin unveiling architectural model of the new Yale-NUS 

college at Vista Room, University Hall, Lee Kong Chian Wing, NUS Kent Ridge 

campus, as part of official launch of Singapore's first liberal arts college. Looking 

on is Minister for Education and Second Minister for Defence Dr Ng Eng Hen. 

11/4/2011 

 


