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1 

MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Bước vào thập niên 90 của thế kỷ XX, với sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở 

Đông Âu và Liên Xô, sự chấm dứt của trật tự hai cực Yalta và Chiến tranh lạnh cùng với 

sự tác động của hàng loạt nhân tố khác, đặc biệt là cuộc cách mạng khoa học và công 

nghệ...quan hệ toàn cầu có nhiều chuyển biến sâu sắc với những đối tượng và vấn đề mới 

nảy sinh có sự khác biệt về chất so với giai đoạn trước. Quan hệ quốc tế chuyển dần từ đối 

đầu sang đối thoại, hòa hoãn, bình thường hóa, đa dạng hóa và đa phương hóa. Các quan 

hệ ngoại giao hướng đến cùng tồn tại hòa bình, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh và phát triển. 

Làn sóng toàn cầu hóa, khu vực hóa ngày càng lan rộng và trở thành một trong những xu 

thế chủ đạo của đời sống quốc tế. Sự liên kết giữa các quốc gia, khu vực được tăng cường 

trên nhiều lĩnh vực… Những biến chuyển to lớn, quan trọng và sâu sắc của tình hình thế 

giới đã khiến cho tất cả các nhà nước và quốc gia phải điều chỉnh lại chính sách ngoại giao 

và các mối quan hệ quốc tế cho phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc và nâng cao vị thế 

đất nước trên trường quốc tế. Hàn Quốc, Hoa Kỳ cũng không nằm ngoài xu thế chung này. 

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ là một trong những trục quan trọng của quan hệ 

quốc tế ở châu Á - Thái Bình Dương nói chung và khu vực Đông Á nói riêng trong giai 

đoạn sau Chiến tranh lạnh. Đây là mối quan hệ được hình thành khá sớm và mang tính 

đồng minh chiến lược với những nét đặc thù giữa một quốc gia công nghiệp mới (NICs) 

(và nay đã là một nước phát triển) đang ngày càng khẳng định vị thế quốc tế và một siêu 

cường duy nhất trên thế giới hiện nay. Mối quan hệ này có tác động đáng kể và có tính đa 

diện không chỉ đối với hai chủ thể quan hệ mà còn đối với khu vực và thế giới. Quan hệ 

song phương giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc là một trong những yếu tố tác động không nhỏ 

đến sự ổn định của Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á cũng như châu Á - Thái 

Bình Dương. Do đó, tìm hiểu quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh có ý nghĩa 

khoa học quan trọng, không những bổ khuyết cho việc nghiên cứu sâu hơn về hai chủ thể 

quan hệ nói riêng mà còn góp phần làm rõ những tương tác và chuyến biến trong quan hệ 

quốc tế nói chung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau Chiến tranh lạnh ở trong nước 

và quốc tế. 
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Riêng đối với Việt Nam, nghiên cứu quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ có một ý nghĩa 

khá đặc biệt vì cả hai quốc gia này đang là đối tác chiến lược (Hàn Quốc) và đối tác toàn 

diện (Hoa Kỳ) của Việt Nam. Một sự thật đáng lưu ý là Việt Nam đã và đang tích cực, 

chủ động thi hành chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ 

quốc tế nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của quốc gia trong một môi trường an ninh có phần 

bất ổn. Vì vậy, nghiên cứu và tìm hiểu về quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ, nhận thức được 

chiến lược đối ngoại của mỗi nước là một việc làm cần thiết về mặt thực tiễn, giúp Việt 

Nam sẽ rút ra được những kinh nghiệm lịch sử cần thiết, dự đoán được tình hình an ninh 

- chính trị ở khu vực để có thể đưa ra những lựa chọn chính sách phù hợp, nhất là trong 

việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, đối tác chiến lược toàn diện 

với một số cường quốc, nước lớn trong giai đoạn hiện nay. 

Với nhận thức về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài như trên, tôi đã quyết định 

chọn vấn đề “Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012)” làm hướng nghiên cứu của luận 

án tiến sĩ thuộc chuyên ngành Lịch sử thế giới hiện đại của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích: tái hiện một cách hệ thống, khách quan mối quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

sau Chiến tranh lạnh trên một số lĩnh vực chủ yếu: an ninh - quân sự, chính trị - ngoại giao, 

kinh tế trong giai đoạn 1993 - 2012, từ đó làm rõ đặc điểm, tính chất và tác động của mối 

quan hệ này tới hai chủ thể và khu vực Đông Bắc Á.  

Nhiệm vụ: Để đạt được mục đích nghiên cứu, đề tài tập trung giải quyết các nhiệm 

vụ sau: 

- Phân tích các nền tảng và các nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến mối 

quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ trong giai đoạn 1993 - 2012. 

- Phân tích tình hình quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012) trên các lĩnh vực 

chủ yếu: chính trị - ngoại giao, an ninh - quân sự, kinh tế với những thành tựu quan trọng 

và những vấn đề đặt ra trong quá trình này. 

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

động nhiều chiều của mối quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ đối với một số cặp quan hệ 

khác. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là mối quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012) 

trên một số lĩnh vực chủ yếu: chính trị - ngoại giao, an ninh - quân sự, kinh tế. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

- Về mặt thời gian: trọng tâm nghiên cứu của đề tài là 20 năm kể từ năm 1993 đến năm 

2012. Năm 1993 đánh dấu giai đoạn chuyển giao quyền lực đầu tiên sau Chiến tranh lạnh ở 

cả hai nước Hàn Quốc và Hoa Kỳ, còn năm 2012 cũng là thời điểm chấm dứt, đồng thời bắt 

đầu một nhiệm kỳ tổng thống ở cả hai nước. Hơn nữa, độ lùi 4 năm là về thời gian tương 

đối đủ cho NCS nhận định và phân tích một cách chính xác các sự kiện và dữ liệu lịch sử. 

Nhưng để đảm bảo tính logic, giai đoạn quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ trước năm 1993 vẫn 

được nghiên cứu một cách khái quát và hệ thống. 

- Về mặt không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu hai chủ thể chính trị ở châu Á - 

Thái Bình Dương là Hàn Quốc và Hoa Kỳ. 

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

Kỳ trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quân sự, kinh tế. Mặc dù Hàn Quốc 

- Hoa Kỳ đều là chủ thể quan hệ nhưng hướng tiếp cận chủ yếu trong luận án xuất phát 

từ phía Hàn Quốc. Đây cũng là điểm đặc trưng của luận án so với các công trình nghiên 

cứu khác. Các lĩnh vực khác của quan hệ song phương như hợp tác văn hóa - giáo dục hay 

an ninh năng lượng dù được khảo cứu nhưng không nằm trong phạm vi đề cập nhằm đảm 

tính tính hệ thống và chặt chẽ của luận án. 

Cụm từ “Hoa Kỳ” được dùng để định danh Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ trong hầu 

hết các trường hợp đề cập đến quốc gia này, tuy nhiên trong một số trường hợp cụ thể 

khác, thường là do cách dùng từ truyền thống, Luận án vẫn sử dụng từ “Mỹ” như chủ 

nghĩa bài Mỹ, thân Mỹ, lính Mỹ, người Mỹ, thịt bò Mỹ. Cụm từ “Triều Tiên” được sử 

dụng trong những trường hợp đề cập đến dân tộc hoặc đất nước Triều Tiên nói chung. 

Khi đề cập đến hai nhà nước đang tồn tại song song trên Bán đảo Triều Tiên hiện nay, 

luận án sử dụng cụm từ “Hàn Quốc” và “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều 

Tiên” để định danh. “Hàn Quốc” là cách gọi tắt tên gọi chính thức của nhà nước “Đại 

Hàn Dân Quốc” (còn gọi là Cộng hòa Triều Tiên). Luận án không sử dụng cụm từ “Bắc 
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Triều Tiên” hay “Nam Hàn” vì cho rằng 02 cụm từ này là cách định danh cũ trong thời 

Chiến tranh lạnh. 

4. Nguồn tư liệu 

Tư liệu chính được sử dụng trong luận án này bao gồm các nguồn sau: 

1. Các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận được ký kết giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ cũng 

như các nước có liên quan; các công điện, thư từ cũng như các phát biểu được ghi nhận 

của các tổng thống, một số quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Thương 

mại Hoa Kỳ và Hàn Quốc; các tài liệu, văn bản về chính sách an ninh, chính sách ngoại 

giao được ấn hành bởi các bộ, ngành liên quan của Hoa Kỳ và Hàn Quốc là các tư liệu 

sơ cấp cung cấp những thông tin chính thức và độ tin cậy cao, tạo nền tảng cho việc hoàn 

thiện nội dung của luận án. 

2. Các tài liệu thứ cấp gồm các công trình nghiên cứu (sách, bài viết tạp chí, báo 

cáo…) của các học giả đi trước ở trong và ngoài nước, tập hợp các bài báo giấy hoặc 

mạng có giá trị tham khảo về nội dung thông tin, quan điểm đánh giá và cách tiếp cận 

nhiều chiều liên quan đến chủ đề nghiên cứu của luận án. 

Các nguồn tài liệu phục vụ cho việc thực hiện luận án này chủ yếu bằng tiếng Anh 

hoặc tiếng Việt, được thể hiện dưới dạng các tài liệu, các bài viết hay ở dạng sách của 

các học giả và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, một số công trình của 

các tác giả Hàn Quốc hoặc Trung Quốc cũng được khai thác, tuy nhiên thông qua bản 

dịch bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh do sự hạn chế về năng lực ngoại ngữ của tác giả 

luận án. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1 Phương pháp luận:  

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và lịch sử là phương pháp luận chung của khoa học 

Lịch sử. Phương pháp chính được sử dụng trong việc xác định các sự kiện lịch sử là 

phương pháp trực tiếp (phương pháp quy nạp), bên cạnh đó kết hợp với một phương 

pháp gián tiếp (phương pháp suy diễn) là phương pháp so sánh. Sau đó, việc phân tích, 

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

phương pháp luận sử học Marxist. 

Do vấn đề nghiên cứu có tính liên ngành, đụng chạm tới nhiều vấn đề về quan hệ quốc 

tế nên luận án áp dụng nhiều cách tiếp cận, như lý thuyết về các hệ thống thế giới của trường 

phái Marxist hiện đại, nhưng đồng thời dựa vào chủ nghĩa hiện thực chính trị (political 

realism) nhằm phân tích vai trò của nhà nước và sự cạnh tranh - hợp tác giữa các quốc gia, 
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mặt khác dựa vào chủ nghĩa đa nguyên (pluralism) để lý giải căn nguyên của những chuyển 

biến trong quan hệ song phương. 

Ngoài ra, về mặt quan điểm, việc vận dụng các lý thuyết địa chính trị - địa kinh tế 

là một sự bổ sung cần thiết. Bởi trong khi thuyết địa chính trị sẽ cung cấp bối cảnh không 

gian - thời gian cho quá trình đấu tranh chính trị mà từ đó các quyết định chính trị nảy 

sinh, thuyết địa kinh tế sẽ cho thấy mối liên hệ giữa chính sách kinh tế và sức mạnh quốc 

gia cũng như địa chính trị. Trong luận án này, áp dụng tư duy địa chính trị sẽ giúp lý giải 

được thấu đáo hơn tầm quan trọng của vị trí địa lý đối với chính sách đối ngoại của một 

quốc gia và áp dụng tư duy địa kinh tế sẽ giúp nhìn thấy vai trò nổi trội của lợi ích kinh 

tế trong việc hoạch định chính sách so với lợi ích chính trị hay chiến lược trong giai đoạn 

hậu Chiến tranh lạnh. 

5.2 Phương pháp nghiên cứu:  

Đây là một đề tài lịch sử nghiên cứu các vấn đề quốc tế và quan hệ giữa hai quốc 

gia nên phương pháp lịch sử và phương pháp logic là các phương pháp chủ đạo trong 

nghiên cứu. Các phương pháp riêng của nhận thức lịch sử như phương pháp lịch đại, 

đồng đại và phân kỳ cũng được áp dụng triệt để nhằm làm phân biệt và đánh giá các giai 

đoạn phát triển cũng như mối liên hệ giữa chúng, ngoài ra là các phương pháp khác như 

phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp khái quát hóa. 

Bên cạnh đó, phương pháp nghiên cứu của ngành Quan hệ quốc tế cũng được sử 

dụng, như phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp phân tích chiến lược hay 

phương pháp cấu trúc, nhằm làm rõ và sâu sắc hơn các nội dung nghiên cứu. Phương 

pháp thống kê cũng được áp dụng trong một số trường hợp liên quan đến phân tích số 

liệu kinh tế và quân sự.  

6. Đóng góp của đề tài 

Trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của các công trình trong và ngoài nước, 

đóng góp của luận án chủ yếu ở những mặt sau đây: 

6.1 Về mặt khoa học: 

Trên cơ sở phân tích phân tích, luận giải những nền tảng và nhân tố tác động đến 

quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ giai đoạn 1993 - 2012, luận án tái hiện một cách hệ 

thống bức tranh tổng thế quan hệ giữa hai nước trên một số lĩnh vực như chính trị - ngoại 

giao, an ninh - quân sự và kinh tế, xuất phát chủ thể quan hệ từ phía Hàn Quốc với góc 

nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam. 
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Luận án làm rõ đặc điểm tính chất của mối quan hệ và chỉ ra những tác động của 

mối quan hệ này đối với hai chủ thể và quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Bắc Á. 

Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy và học 

tập của sinh viên, học viên cùng những ai quan tâm đến quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

trong giai đoạn hiện nay. 

6.2 Về mặt thực tiễn: 

Trên cơ sở nghiên cứu về quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ từ năm 1993 đến năm 2012, 

luận án mạnh dạn đóng góp một vài nhận xét, đánh giá về tiến trình quan hệ cũng như 

các thành tựu và hạn chế của mối quan hệ này. Đây là những cơ sở cần thiết cho việc 

nhìn nhận và dự đoán tình hình an ninh chính trị ở Đông Á trong những thập niên sắp tới 

và cũng đồng thời là những kinh nghiệm lịch sử có giá trị tham khảo trong việc hoạch 

định chính sách đối ngoại của nước ta. 

7. Bố cục của luận án 

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

án bao gồm 4 chương: 

Chương 1 đề cập lịch sử nghiên cứu vấn đề ở trong và ngoài nước, trình bày nhận 

định về những đóng góp cũng như những tồn tại trong các công trình và các vấn đề đặt 

ra mà luận án cần giải quyết. 

Chương 2 phân tích các nền tảng về lợi ích và nền tảng lịch sử cũng như các nhân 

tố nội tại và ngoại tại tác động đến quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ giai đoạn 1993 - 2012 

Chương 3 tập trung trình bày và phân tích những nội dung chủ yếu trong quan hệ chính 

trị - ngoại giao, an ninh - quân sự và kinh tế giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ giai đoạn 1993 - 

2012. 

Chương 4 đưa ra và các thành tựu và các vấn đề tồn tại trong quan hệ Hàn Quốc - Hoa 

Kỳ giai đoạn 1993 - 2012, luận giải các đặc điểm và tính chất của quan hệ song phương và 

phân tích tác động của mối quan hệ này đối với các quan hệ trọng yếu khác trong kh vực.  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tình hình nghiên cứu vấn đề khoa học ở trong nước 

Tình hình nghiên cứu trong nước về quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ giai đoạn 1993 - 

2012 được phản ánh qua các công trình nghiên cứu mang tính tổng quát, các công trình 

chuyên khảo và tham khảo, các luận văn, luận án và các bài viết đăng tải trên các tạp chí 

khoa học chuyên ngành. 

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

quan đến quan hệ song phương, tiêu biểu gồm có “Hàn Quốc trước thềm thế kỷ XXI” do 

Dương Phú Hiệp và Ngô Xuân Bình đồng chủ biên. “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” (1994) do 

Đào Huy Ngọc chủ biên, “Cục diện châu Á Thái Bình Dương” (2006) do Vũ Văn Hà chủ 

biên, “Chính trị khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh lạnh” (2007) do Trần Anh Phương 

chủ biên, “Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961- 1993) và kinh nghiệm 

đối với Việt Nam” (2008) của Hoàng Văn Hiển, “Hàn Quốc - Đất Nước và Con Người” 

(2010) của Kiến Văn - Nguyễn Anh Dũng và “Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai 

đoạn hiện nay” (2013) của Nguyễn Hoàng Giáp, “Chiến lược, chính sách của các quốc gia 

và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về một số vấn đề nổi bật của khu vực giai đoạn 2011 - 2020” 

(2013) do Trần Quang Minh chủ biên, “Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn 

lịch sử” (2014) của Hoàng Khắc Nam… Trong đó, công trình “Chính sách của các nước 

lớn đối với Bán đảo Triều Tiên sau Chiến tranh lạnh - Lịch sử và triển vọng” (2014) của 

Nguyễn Văn Lan có giá trị tham khảo quan trọng đối với đề tài nghiên cứu vì đã tổng hợp 

và tìm hiểu chính sách của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản đối với Bán đảo Triều 

Tiên nói chung và Hàn Quốc nói riêng. Một số vấn đề khác có tính tổng quan cũng được 

phản ánh thông qua các bài viết được đăng tải tạp chí chuyên ngành như “Môi trường an 

ninh Đông Á những năm đầu thế kỷ XXI” (2007) của Nguyễn Thu Mỹ, “Chính sách của các 

nước lớn đối với vấn đề thống nhất Bán đảo Triều Tiên” (2011) của Lê Văn Anh và Nguyễn 

Văn Cương, “Thách thức an ninh phi truyền thống tại Đông Bắc Á trong thập niên đầu thế 

kỷ XXI và dự báo trong 10 năm tới” (2012) của Vũ Thị Mai. Các công trình trên đã trình 

bày một cách chi tiết bối cảnh lịch sử và quốc tế cũng như tình hình và khả năng nội tại (sức 

mạnh) của hai chủ thể quan hệ, tuy nhiên chưa đi sâu phân tích các nền tảng của quan hệ 

song phương. 
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Bên cạnh đó là các công trình nghiên cứu tổng quát về chính sách đối ngoại của Hàn 

Quốc và Hoa Kỳ. Có thể kể ra một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu sau: “Vai trò của Hoa Kỳ ở 

châu Á: Quyền lợi và chính sách” (1993) của nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu 

cơ bản châu Á về các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương, “Hoa Kỳ: Cam kết và mở rộng: 

Chiến lược toàn cầu mới của Mỹ” (1997) của Lê Bá Thuyên, “Hoa Kỳ - xu hướng chiến lược 

kinh tế kể từ kết thúc Chiến tranh lạnh” (1998) của Đỗ Lộc Diệp, “Chính sách kinh tế của Mỹ 

đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương kể từ sau Chiến tranh lạnh” (2000) của Đinh Quý 

Độ, “Vấn đề trừng phạt kinh tế trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ” (2003) do Nguyễn 

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

Sơn, “Về một số vấn đề sau thống nhất của bán đảo Triều Tiên - góc nhìn từ Việt Nam” do 

Ngô Xuân Bình chủ biên, “Lịch sử Chính trị hiện đại Hàn Quốc” (2013) của nhóm tác giả 

Chung Il Sun, Nguyễn Thị Thắm và Đỗ Hùng Mạnh. Thêm vào đó là các bài nghiên cứu về 

chính sách đối ngoại được đăng tải trên Tài liệu tham khảo đặc biệt, tiêu biểu như “Mỹ/ Chính 

sách đối ngoại trở lại Thái Bình Dương” (2011), “Kinh tế trong chiến lược trở lại Châu Á của 

Mỹ” (2011), đã cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ cũng như vai 

trò của siêu cường Hoa Kỳ đối với sự ổn định của Bán đảo Triều Tiên nói riêng và Đông Bắc 

Á nói chung, đồng thời cũng chỉ ra sự gắn kết và tùy thuộc chặt chẽ của hai nền kinh tế hàng 

đầu thế giới này.  

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

quan hệ song phương. Tiêu biểu là luận án tiến sĩ “Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1961 - 

1993)” của Bùi Thị Kim Huệ bảo vệ tại Đại học Huế (2010). Đây là công trình đầu tiên khảo 

cứu một cách qui mô và đầy đủ nhất về quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ trước năm 1993 tại 

Việt Nam. Công trình đã tái hiện một bức tranh toàn cảnh có tính hệ thống, khách quan, 

khoa học về lịch sử quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, an 

ninh - quân sự, kinh tế trong những năm 1961 - 1993. Đây là giai đoạn phát triển có tính 

bước ngoặt của Hàn Quốc với nhiều biến chuyển trọng đại, ảnh hưởng sâu sắc tới vị thế của 

Hàn Quốc ngày hôm nay. Để đảm bảo tính lôgic và tính chuyên sâu trong việc tái hiện quan 

hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ giai đoạn 1993 - 2012, việc tham khảo và kế thừa có chọn lọc những 

kết quả của luận án nói trên là rất cần thiết đối với Nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, một số 

luận văn thạc sỹ ở trong nước cũng đã khảo cứu phần nào nội dung quan hệ giữa Hàn Quốc 

- Hoa Kỳ trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh. Tiêu biểu như luận văn “Quan hệ Hoa Kỳ - 

Hàn Quốc từ năm 1991 đến 2005” của Phạm Trung Triều, bảo vệ tại trường Đại học Sư 
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phạm Thành phố Hồ Chí Minh (2010) hay luận văn “Quan hệ an ninh, chính trị Hoa Kỳ - 

Hàn Quốc (2001 - 2012)” của Lê Đình Kiên, bảo vệ tại Trường Đại học Sư phạm Huế 

(2013). Các công trình này bước đầu đã tiếp cận cũng như lý giải được các bước phát triển 

của quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ trên một số lĩnh vực. Đây có thể xem là mảng tư liệu cung 

cấp nhiều thông tin về các vấn đề mà luận án nghiên cứu. Bên cạnh các luận án, luận văn 

nêu trên phải kể đến các bài viết được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành và Tài liệu 

tham khảo đặc biệt, tiêu biểu như “Quan hệ kinh tế của Hàn Quốc với Nhật và Mỹ trong 

những năm gần đây” (1999) của Võ Hải Thanh hay “Quan hệ Mỹ - Hàn: thân thiện trong 

bất đồng” (2002). 

Nhìn chung các công trình nghiên cứu trong nước đã phân tích sâu sắc các yếu tố 

ngoại tại có tác động sâu sắc đến quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh như 

bối cảnh quốc tế và khu vực Đông Bắc Á cũng như Bán đảo Triều Tiên sau tính toán lợi 

ích và chiến lược của các quốc gia lân cận, mô tả chi tiết tiến trình quan hệ song phương 

từ năm 1948 trở đi, đồng thời đưa ra những nhận định cần thiết khi đánh giá về tình hình 

trong nước và chính sách đối ngoại của từng nước. Tuy nhiên, quá trình khảo cứu tư liệu 

cũng cho thấy quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh vẫn chưa được đầu tư 

nghiên cứu kỹ lưỡng, chưa nêu bật được các thành tựu, hạn chế cũng như các đặc điểm, 

tính chất của quan hệ. 

1.2. Tình hình nghiên cứu vấn đề khoa học ở nước ngoài 

Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ luôn là đề tài được giới nghiên cứu quốc tế mà nhất 

là các học giả Hàn Quốc và Hoa Kỳ quan tâm tìm hiểu, phân tích, đánh giá do tính chất 

quan trọng của nó đối với an ninh Đông Bắc Á và thế giới. Có khá nhiều các viện nghiên 

cứu nổi tiếng của cả hai nước như Viện CATO và Viện Brookings của Hoa Kỳ hay Viện 

Kinh tế Hàn Quốc… với một số lượng lớn học giả đang thường xuyên theo dõi và phân 

tích từng biến động trong quan hệ song phương. Do vậy, lượng tài liệu và thông tin về 

vấn đề này khá phong phú. Trên cơ sở tập hợp các nguồn tài liệu nước ngoài có được, 

luận án bước đầu nhìn nhận một số vấn đề liên quan đã được nhiều nhà khoa học nghiên 

cứu ở mức độ như sau: 

Về nghiên cứu quan hệ tổng thể giữa Hàn Quốc - Hoa Kỳ, nổi bật là một số nhà nghiên 

cứu tiêu biểu như Larry A.Niksch của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ. Larry 

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

(Congressional Reports) hàng năm với nội dung xoáy sâu vào các vấn đề nổi bật trong quan 
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hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ ít nhất là từ năm 1996 cho đến nay. Do tính chất quan trọng của Báo 

cáo Quốc hội, công tác nghiên cứu đã cập nhật một cách đầy đủ các biến đổi bên trong quan 

hệ song phương, đồng thời đưa ra một số đánh giá cơ bản nhằm phục vụ cho việc hoạch 

định chính sách của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, có thể kể tên thêm một số tác giả khác như Gi- 

Wook Shin (2010) với cuốn “One Alliance, Two Lenses: U.S.- Korea Relations in a New 

Era”. Công trình đã khảo sát quan hệ song phương từ năm 1992 đến năm 2003, dành riêng 

nhiều mục để đi sâu nghiên cứu một số vấn đề có liên quan đến đề tài như: “Identity Politics 

and Policy Disputes in U.S. - Korea Relations”, “American views of South Korea and the 

Alliance”, “A new era in the U.S. - ROK relationship”. Bên cạnh đó có một số công trình 

nghiên cứu công phu khác do tập thể các học giả tiến hành. Có thể kể thêm cuốn “The U.S 

- South Korean Alliance: Time for a Change” do học giả Doug Bandow chủ biên (1992) cho 

ta một cái nhìn tổng quát về quan hệ Hoa Kỳ - Hàn Quốc trong và ngay sau Chiến tranh 

lạnh. Công trình đề cập tới những đổi thay của thế giới, khu vực và bản thân Hàn Quốc khi 

Chiến tranh lạnh kết thúc, đồng thời chỉ ra những ảnh hưởng sâu sắc tới quan hệ liên Triều 

và quan hệ Hoa Kỳ - Hàn Quốc. Đáng chú ý, có tác giả cho rằng tới đầu những năm 90 của 

thế kỷ XX Chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc ở Bán đảo Triều Tiên và nhìn nhận chính sách 

của Hoa Kỳ theo khuynh hướng này. Một số công trình tập thể khác rất đáng chú ý như cuốn 

“Korean - American Relations 1866 - 1977” do Yur- Bok Lee và Wayne Patterson chủ biên 

hay “The U.S. and the Two Koreas: A New Triangle” do Tong Whan Park chủ biên. Ngoài 

ra còn có các ấn phẩm chuyên sâu về quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ do các viện nghiên cứu 

và hợp tác quốc tế xuất bản. Tiêu biểu là các ấn phẩm như “The U.S.- ROK Alliance in the 

21st Century” của Viện Nghiên cứu thống nhất đất nước Hàn Quốc, “Joint U.S.- Korea 

Academic Studies” của Viện Kinh tế Hàn Quốc. Các công trình này đã khảo cứu rất chi tiết 

các thuận lợi và khó khăn, tổng kết các thành tựu cũng như các vấn đề còn tồn tại trong quan 

hệ song phương. Mặc dù so với luận án, các công trình chỉ bao hàm một phần về mặt thời 

gian nghiên cứu, song sự đầu tư khảo cứu của các viện nghiên cứu và các học giả nêu trên 

đã đem đến một tổng thuật khá khoa học và có tính định hướng cao đối với nghiên cứu sinh. 

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

Hoa Kỳ cũng thu hút sự quan tâm của khá đông các học giả hàng đầu khu vực và quốc tế, 

tiêu biểu là Katherine Moon của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đông Á thuộc Viện 

Brooking hay Victor D.Cha của Đại học Georgetown, Hoa Kỳ. Katherine Moon đã xuất 

bản nhiều công trình nghiên cứu đặc sắc về một số vấn đề có tính nhạy cảm trong quan hệ 

chính trị - ngoại giao Hàn Quốc - Hoa Kỳ, phản ánh thông qua nội dung rất nhiều công 
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trình chủ biên như cuốn "Sex Among Allies: Military Prostitution in U.S.- Korea 

Relations” hay cuốn “Protesting American: Democracy and the U.S - South Korea 

Alliance”, đồng thời đăng tải một số bài viết có tính tổng quan về quan hệ song phương 

trên tạp chí Asian Perspectives và Asia Policy. Victor D.Cha cũng đã xuất bản rất nhiều 

các công trình liên quan mật thiết đến quan hệ chính trị - ngoại giao Hoa Kỳ như 

“Powerplay: The Origins of the American Alliance System in Asia” hay “Alignment 

Despite Antagonism: The United States- Korea- Japan Security Triangle”. Ông cũng là 

tác giả của nhiều bài viết chất lượng đăng trên báo, tạp chí chuyên đề như “America’s Role 

in Korea” trên tờ Current History (2003), “The Coming Change in the US- Korea 

Alliance” trên tờ National Interest (2003), “Forward Presence, Anti- Americanism, and 

the US- ROK Alliance’s Future” trên tạp chí Korea Observer (2002), hay “Balance, 

Parallelism and Asymmetry: United States- Korea Relations” trên tạp chí Journal of East 

Asian Studies (2001). Ông cũng tham gia viết chung trong cuốn “Korean attitudes toward 

the United States: Changing Dynamics” (2005) do tác giả David I.Steinberg làm chủ biên, 

tập hợp 19 bài viết của những học giả có tên tuổi. Đây cũng là cuốn sách đề cập sâu sắc 

nhất cho tới nay tới chủ nghĩa bài Mỹ và sùng Mỹ ở Hàn Quốc, cũng như những đổi thay 

trong quan hệ đồng minh giữa hai nước. Ngoài ra, cũng có một số học giả khác có đóng 

góp đáng kể trong quá trình nghiên cứu quan hệ chính trị - ngoại giao song phương giữa 

Hàn Quốc và Hoa Kỳ như Robert G. Sutter, chủ biên (2003) cuốn “The United States and 

East Asia: Dynamics and Implications”, hay Hahm Chaibong (2008) với cuốn “South 

Korea’s Progressives and the US - ROK Alliance”. 

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

sự giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong và sau Chiến tranh lạnh, tiêu biểu như Kwang Sub 

Kwak, Sun Min Kim, Terence Roehrig và Tae- Hwan Kwak. Nội dung của luận án Tiến 

sĩ “The US- ROK Alliance, 1953- 2004: Alliance Institionalization” do Kwang Sub 

Kwak bảo vệ tại Đại học Southern Illinois Carbondale vào năm 2006 đã cung cấp một 

cái nhìn toàn diện về liên minh quân sự Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Luận án đã giải quyết thành 

công các vấn đề liên quan đến cơ chế và cách thức vận hành của liên minh, dù không 

nhấn mạnh đến các vấn đề mang tính thời sự trong quan hệ an ninh song phương. Luận 

văn Thạc sĩ “ROK - U.S Security Relations: “The China Factor” and a Turning Point” 

của đại úy quân đội Hàn Quốc Sung Min Kim được bảo vệ vào tháng 12 năm 2002 tại 

Trường Sau Đại học Hải Quân, Monterey, California, Hoa Kỳ, cũng đã đề cập khá sâu 

sắc quan hệ an ninh - quốc phòng, chính trị- ngoại giao giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, đặc 
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biệt trong giai đoạn từ sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt. Công trình cũng đã đề cập tới 

tác động từ chính sách đối nội và đối ngoại của hai nước Trung Quốc và CHDCND Triều 

Tiên đối với nhiều mặt trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Đây thực sự là một 

công trình tham khảo có giá trị trong nghiên cứu quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ giai đoạn 

1993 - 2012. Bênh cạnh đó, cuốn “From Deterrence to Engagement: The U.S. Defense 

Commitment to South Korea” (2006) của tác giả Terence Roehrig đã đề cập tới những 

lợi ích của Hoa Kỳ ở Hàn Quốc, đồng thời, phân tích vai trò của Hàn Quốc trong chính 

sách an ninh của Hoa Kỳ trong và sau Chiến tranh lạnh. Một công trình đáng được chú 

ý khác là cuốn “The U.S. - ROK Alliance in Transition” do Tae- Hwan Kwak và Thomas 

L.Wilborn chủ biên (1996). Công trình gồm có 13 chương do 15 các học giả hàng đầu 

về liên minh an ninh Hàn Quốc - Hoa Kỳ như Larry Niksch hay Wolliam E.Berry chấp 

bút, đề cập đến các khía cạnh chủ yếu của quan hệ an ninh song phương trong giai đoạn 

cầm quyền của Kim Young Sam và Bill Clinton trước năm 1996. Bên cạnh các nghiên 

cứu chuyên sâu đó còn có một số bài viết như “U.S. and ROK Strategic Doctrines and 

the US - ROK Alliance” của giáo sư David Straub (2007) hay “The ROK- U.S. Combined 

Defense System in the New Security Environment” của tác giả Lee Soo- hyung (2001) 

cũng đã đưa đến một số kiến giải thú vị đối với sự vận động của liên minh an ninh song 

phương trong giai đoạn gần đây. Ngoài ra, còn có một số học giả khác tuy không dày 

công khảo cứu nhưng cũng đã đề cập tới những biến đổi và thích nghi của quan hệ an 

ninh - song phương trong môi trường an ninh mới từ những góc độ khác nhau thông qua 

các bài viết như Patrick M.Morgan đến từ Đại học California (Irvine), Hoa Kỳ với bài 

viết "Better Aligning the Military and Political Dimensions of the ROK - U.S Alliance: 

Possibilities for the Two New Administrations to Come", Jae- Chang Kim, tiến sĩ đồng 

thời là cựu tướng lĩnh trong quân đội Hàn Quốc, với bài viết “Impending Changes on 

the Korean Peninsula and the Future of U.S.- ROK Security Alliance”, Jin Young- Chun 

với “Cost Sharing for USFK in Transition: Whither the ROK- US Alliance?” hay 

Jeongwon Yoon với bài viết “Alliance Activities: Meetings, Exercises and CFC’s 

Roles”. Thậm chí có những bài viết dù không quá dài nhưng đi sâu vào những vấn đề 

cốt lõi của quan hệ Hoa Kỳ - Hàn Quốc như tham luận “The Political and Militaty Roles 

of US. Forces in Korea” của William E.Berry, “Chinese Perceptions of the ROK - US 

Alliance” của Wang Fei- ling, “The Alliance Role in Arms Control in the Korea 

peninsula” của Lee Choon Kun tại Hội thảo quốc tế về liên minh Hoa Kỳ - Hàn 
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Quốc được tổ chức ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 10 năm 

1995. 

Một nhóm các học giả đầu ngành như Mark E. Manyin, C. Fred Bergsten, Il SaKong 

hay Jongryn Mo, Ramon Hawley Myers đã dày công tìm hiểu về quan hệ kinh tế giữa Hàn 

Quốc và Hoa Kỳ kể từ năm 1993 đến nay. Mark E. Manyin, học giả thuộc Cơ quan Nghiên 

cứu Quốc hội Hoa Kỳ, là người thường xuyên đóng góp vào việc phân tích quan hệ kinh tế 

song phương cho chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ thông qua các báo cáo Quốc hội thường 

niên. Mặc dù mức độ khảo cứu không quá sâu, tuy nhiên các báo cáo do Mark E.Manyin 

chấp bút đã toát lên được tất cả các đặc điểm quan trọng nhất của quan hệ song phương. Hai 

học giả C. Fred Bergsten và Il SaKong (1997) đã cùng chủ biên cuốn “The Korea- United 

States Economic Relationship” khảo sát một cách hệ thống và toàn diện quan hệ thương mại 

và đầu tư song phương từ khi được thiết lập cho đến nửa đầu những năm 1990, nhấn mạnh 

vào những đổi thay sau cải cách kinh tế và nỗ lực toàn cầu hóa của Hàn Quốc (Tuy nhiên, 

do nhiều lý do, nghiên cứu sinh đã không thể tiếp cận được tài liệu này). Một công trình 

chuyên khảo khác đi sâu vào việc khảo sát quan hệ kinh tế song phương một cách chi tiết là 

cuốn sách “Shaping a New Economic Relationship: The Republic of Korea and the United 

States” của hai học giả Jongryn Mo và Ramon Hawley Myers. Ngoài các công trình chuyên 

khảo trên, nhiều học giả đã trình bày các nghiên cứu của mình thông qua các bài viết đăng 

tải trên các tạp chí chuyên ngành. Học giả kinh tế nổi tiếng Marcus Norland của Viện Nghiên 

cứu Kinh tế Quốc tế Peterson cũng là một trong những người đã có đóng góp trong việc 

nghiên cứu quan hệ giao lưu buôn bán và đầu tư giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ với một số bài 

viết trên một số tạp chí lớn, tuy nhiên ông chỉ dừng ở việc nhấn mạnh tầm quan trọng của 

mối quan hệ kinh tế song phương chứ không đi vào phân tích sâu diễn biến và bản chất của 

quan hệ. Bên cạnh đó là bài viết được ấn bản hoặc lưu trữ tại Viện Kinh tế Hàn Quốc, trong 

đó bài viết “U.S.- Korea Economic Relations: A Washington Perspective” của hai học giả 

Jennifer Schuch Page và Jordan Heiber (2009) và “U.S.- Korea Economic Relations: View 

from Seoul” của Han Dongman - nguyên Cố vấn bộ trưởng tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở 

Washington - có tính tương hỗ rất thú vị, gần như bao quát trọn vẹn các vấn đề then chốt 

trong quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Hoa Kỳ trước năm 2008. Ngoài ra, một số bài viết khác 

cũng có giá trị tham khảo cao khi nghiên cứu về quan hệ kinh tế song phương như: 

“KOREA- U.S. Trade Relations in the Era of Regionalism” của Miongsei Kang hay “South 

Korea’s Inward Foreign Direct Investment: Policy and Enviroment” của Kyu Ryoon Kim. 
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Nhìn chung, các học giả ngoài nước đã đi sâu phân tích quan hệ song phương trong 

một thời gian dài và đạt được những thành tựu lớn thể hiện thông qua số lượng công trình 

học thuật xuất bản quốc tế, đặc biệt là các học giả Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, góc 

nhìn của các học giả quốc tế chủ yếu dựa trên hai trường phái lý thuyết chính trong nghiên 

cứu quan hệ quốc tế là chủ nghĩa hiện thực ((neo)- realism) và chủ nghĩa tự do (liberalism, 

hay còn có thể xem là chủ nghĩa đa nguyên (pluralism)), vì vậy không tránh khỏi khuynh 

hướng xem nhà nước là trung tâm (state- centric) hay nhấn mạnh quá nhiều vào vai trò của 

các thể chế quốc tế và lợi ích thương mại. Bên cạnh đó, trong phạm vi mà công tác khảo 

cứu cho phép, vẫn chưa có một công trình nào bao quát hoàn toàn quan hệ song phương 

trong giai đoạn mà luận án đã đặt ra. 

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

Các công trình nghiên cứu cả trong và ngoài nước nhìn chung đã cung cấp các tri 

thức nguồn cũng như giải quyết thành công một số câu hỏi nghiên cứu quan trọng mà 

luận án đặt ra. Một số công trình do các học giả quốc tế đầu ngành đã đi sâu phân tích 

các khía cạnh của quan hệ song phương trong những giai đoạn cụ thể và đưa ra những lý 

giải sâu sắc, đặc biệt là mảng quan hệ an ninh - quốc phòng và quan hệ kinh tế. Ở phương 

diện này, luận án phần nào đóng vai trò là nơi tổng hợp và hệ thống hóa các thành quả 

nghiên cứu của những người đi trước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, 

quá trình khảo sát lịch sử vấn đề cũng làm bộc lộ một số tồn tại nhất định vẫn chưa được 

nghiên cứu thấu đáo. 

Đối với các công trình trong nước, nhìn chung, đã có nhiều đóng góp nghiên cứu 

đáng ghi nhận, nhưng cho đến nay ở trong nước chưa có công trình nào đi sâu khảo sát 

một cách hệ thống và toàn diện quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ kể từ sau khi Chiến tranh 

lạnh kết thúc mà thường chỉ mới dừng ở việc phân tích một khía cạnh hoặc một vấn đề 

trong quan hệ song phương. Quan hệ song phương thường chỉ được nêu ở dạng dẫn 

chứng cho các lập luận có tính tổng quát hơn của các học giả về một vấn đề nào đó của 

Hàn Quốc hoặc của Hoa Kỳ như chính sách ngoại giao hay chính sách kinh tế đối ngoại. 

Thêm vào đó, số lượng các công trình tập trung khảo sát chính sách đối ngoại của Hoa 

Kỳ chiếm ưu thế rõ rệt so với các công trình về chính sách đối ngoại của Hàn Quốc, vốn 

chủ yếu xoáy sâu vào chính sách hòa giải Liên Triều nhiều hơn. 

Về các công trình nước ngoài, các công trình tập trung đề cập tới quan hệ Hàn Quốc 

- Hoa Kỳ trong giai đoạn cầm quyền của Roh Tae Woo, Kim Young Sam, Kim Dae Jung 

và Roh Moo Hyun khá phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, do góc nhìn khác nhau, nên 
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nhiều khía cạnh, lĩnh vực, vấn đề nghiên cứu cần được phân tích, đánh giá lại một cách 

khách quan và toàn diện hơn như bối cảnh quan hệ; những nhân tố tác động đến quan hệ 

Hàn Quốc - Hoa Kỳ; những thành tựu; những vấn đề đặt ra và triển vọng của mối quan 

hệ, các đặc điểm, tính chất của mối quan hệ…Mặt khác, những sự đổi thay trong quan 

hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Lee Myung Bak lên cầm quyền từ năm 

2008 cho đến nay chỉ mới được đề cập trên một số bài viết ở các tạp chí chuyên ngành 

hoặc các báo cáo cấp nhà nước chứ chưa được đề cập đầy đủ trong các công trình có tính 

chuyên khảo. Đặc biệt là khi đụng chạm đến các vấn đề trong quan hệ song phương liên 

quan đến CHDCND Triều Tiên, nhiều tư tưởng học thuật tỏ ra có phần cực đoan và thiếu 

công bằng, dẫn tới những nhận định sai lệch cũng như lý giải không chính xác về động 

cơ theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này cũng như vận động của tam 

giác quan hệ Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên - Hoa Kỳ. Vì vậy, khi so với các công 

trình của các học giả quốc tế, có thể nói luận án không chủ trương độc lập xây dựng lại 

hệ thống tư liệu về các sự kiện lịch sử diễn ra trong quan hệ song phương mà chỉ tập 

trung tìm cách đưa ra những cách diễn giải (interpretation) mà nghiên cứu sinh cho là 

khách quan và đúng với bản chất quan hệ nhằm làm đa dạng và sâu sắc hơn hiểu biết về 

vấn đề nghiên cứu. 

Tựu trung, vẫn chưa có những công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện về tất cả 

các mối quan hệ giữa hai nước Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong giai đoạn 1993 - 2012 ở trong 

và ngoài nước. Có thể thấy giai đoạn quan hệ này tuy ngắn nhưng lại diễn ra những thay 

đổi quan trọng, tạo ra những đặc điểm và tính chất khác về chất so với quan hệ Hàn Quốc 

- Hoa Kỳ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, tuy nhiên lại chưa được chú ý đầu tư nghiên 

cứu trọn vẹn. Đây chính là lý do thôi thúc chúng tôi thực hiện đề tài luận án dù biết rằng 

khó khăn phía trước không nhỏ. 

 



16 

CHƯƠNG 2 

NỀN TẢNG VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN 

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

 

2.1. Những nền tảng của quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

Hàn Quốc và Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh đều là hai quốc gia có tầm quan trọng 

lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và ràng buộc lẫn nhau bởi những cam kết song 

phương. Dù chịu sự tác động từ nhiều nhân tố nội tại và ngoại tại, mối quan hệ giữa Hàn 

Quốc và Hoa Kỳ phát triển vững chắc dựa trên hai nền tảng được xây dựng từ sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai cho tới nay: nền tảng lợi ích và nền tảng lịch sử. 

2.1.1. Nền tảng lợi ích 

Lợi ích định hướng và tạo ra các mối quan hệ giữa các thực thể chính trị, mang tính 

nền tảng và dài hạn. Tương tác trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ phản ánh rõ nét 

phần nào những tương đồng và bất đồng về lợi ích. 

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

Xét về quy mô quốc gia và tiềm lực quốc phòng cũng như kinh tế, Hoa Kỳ, trong 

tư cách là siêu cường duy nhất trên thế giới, hoàn toàn vượt trội so với Hàn Quốc. Vì 

vậy, quan hệ với Hoa Kỳ nhìn chung tạo ra nhiều lợi ích hơn trở ngại đối với Hàn Quốc. 

Hơn nữa, với vị trí chiến lược nằm ở ngã tư tranh chấp ảnh hưởng giữa các nước lớn 

cũng như sự đe dọa quân sự thường trực từ CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc có ít lựa 

chọn trong việc lựa chọn chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ an ninh quốc gia ngoài việc 

phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên 

có xu hướng leo thang, Hàn Quốc cần kết hợp với Hoa Kỳ để kiềm chế hiệu quả 

CHDCND Triều Tiên. Nhìn chung, Hàn Quốc cần Hoa Kỳ và ô hạt nhân của nước này 

để đảm bảo hòa bình cho môi trường an ninh khu vực, tạo điều kiện phát triển kinh tế, 

khoa học công nghệ, tiến tới nâng cao năng lực quốc phòng và tự chủ về ngoại giao trong 

tương lai. Lợi ích về mặt an ninh là lợi ích quan trọng nhất thúc đẩy Hàn Quốc gắn kết 

với Hoa Kỳ, giữ cho quan hệ luôn ổn định và không đi ra khỏi quỹ đạo dù trong tiến 

trình quan hệ có những thăng trầm đáng kể. 

Về mặt chính trị, bởi vị thế dễ tổn thương ở Đông Bắc Á, Hàn Quốc luôn có khuynh 

hướng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những khủng hoảng và xung đột ở khu vực. Đó 

là tình trạng “con tôm giữa bầy cá voi” mà người Hàn Quốc thường hay so sánh, nhất là 

khi họ bị kẹp giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Vì vậy để thoát khỏi thế giằng co 
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chiến lược nguy hiểm này cũng như đồng thời nâng cao được tiếng nói và giữ vững được 

độc lập và chủ quyền quốc gia, họ cần một đối trọng đủ sức mạnh đến từ bên ngoài là 

Hoa Kỳ. Nhờ mối quan hệ này, Hàn Quốc có được sự chủ động và tự tin nhất định trong 

khi tiến hành quan hệ với các quốc gia láng giềng trên cơ sở hợp tác cùng có lợi và phát 

triển. Khác với các nước ở Đông Bắc Á như Nhật Bản, Trung Quốc hay Nga, Hoa Kỳ là 

quốc gia ở bên kia bờ Thái Bình Dương với vị trí địa lý biệt lập và không có nhiều vướng 

mắc lịch sử hay tranh chấp lãnh thổ đối với Hàn Quốc. Hoa Kỳ trên tổng thể lại đang là 

cường quốc số một thế giới. Vì vậy, một mối quan hệ bền chặt với Hoa Kỳ là ưu tiên 

hàng đầu của Hàn Quốc nhằm tồn tại ổn định và hòa bình trong môi trường chính trị và 

an ninh phức tạp ở khu vực Đông Bắc Á. Thêm vào đó, việc đứng chung trong một liên 

minh với Hoa Kỳ khiến tiếng nói của Hàn Quốc cũng được tôn trọng ở khu vực và thế 

giới. Đây là lợi ích vừa mang tính đơn phương, vừa mang tính đa phương mà Hàn Quốc 

luôn tính đến khi duy trì quan hệ với Hoa Kỳ. 

Về khía cạnh kinh tế, quan hệ với Hoa Kỳ mang lại những lợi ích to lớn cho Hàn 

Quốc, điều đã được chứng minh trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh cho tới hiện nay. 

Vào năm 1989, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất và quan trọng nhất của Hàn Quốc, 

còn Hàn Quốc là thị trường đứng thứ bảy đối với hàng hóa Hoa Kỳ nói chung và là thị 

trường đứng vị trí thứ nhất đối với nông phẩm Hoa Kỳ nói riêng [157; tr. 79]. Năm 2015, 

Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai, thị trường xuất khẩu lớn thứ nhì với thương 

mại hai chiều đạt 150 tỷ USD. Thêm vào đó, bản thân Hàn Quốc duy trì tối đa mối quan 

hệ tốt đẹp cả về chính trị lẫn kinh tế với Hoa Kỳ nhằm tận dụng hiệu quả sự hỗ trợ và 

vai trò của các thể chế kinh tế đa phương và các định chế tài chính quốc tế như Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO) hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), vốn đang chịu sự chi phối 

khá đậm nét từ Hoa Kỳ. Kinh tế Hàn Quốc và Hoa Kỳ càng hội nhập, ví dụ như tham 

gia vào một hiệp định thương mại tự do song phương như Hiệp định Thương mại Tự do 

Hàn Quốc - Hoa Kỳ (KORUS FTA), thì càng tạo điều kiện để mở rộng các quan hệ khác, 

đặc biệt là quan hệ quân sự. Với vị thế kinh tế ngày càng tăng của Hàn Quốc, sự kết nối 

sâu sắc giữa hai nền kinh tế “có thể thúc đẩy mạnh mẽ ảnh hưởng của Hàn Quốc ở châu 

Á và trên toàn thế giới” [111]. 

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

Lợi ích của Hoa Kỳ ở Hàn Quốc liên quan đến một diện rộng các vấn đề về an ninh, 

chính trị và kinh tế. 
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Về mặt an ninh, để thấu hiểu lợi ích của Hoa Kỳ trong quan hệ với Hàn Quốc cần 

nhìn về những lợi ích an ninh của Hoa Kỳ tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Ba lợi ích 

an ninh cơ bản và xuyên suốt của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là: “gìn 

giữ hòa bình, ngăn chặn bất cứ mối đe dọa nào đối với Hoa Kỳ và duy trì sự tiếp cận của 

Hoa Kỳ đối với nguồn nguyên nhiên liệu, thị trường và các tuyến giao thông liên lạc trong 

khu vực” [146, tr. 76- 87]. Trên cơ sở quan điểm của học giả Richar L.Sneider có thể thấy 

rằng từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất cho tới tận hiện nay lợi ích chiến lược của Hoa 

Kỳ vẫn là duy trì sự cân bằng sức mạnh, hay ở góc độ khác là duy trì thế vượt trội, tại khu 

vực châu Á Thái Bình Dương nhằm không để diễn ra việc một cường quốc nào thống trị 

khu vực cũng như có thể đẩy lui hoặc đe dọa Hoa Kỳ tại khu vực, rõ nét nhất qua sự cạnh 

tranh và đối đầu giữa Hoa Kỳ với ba cường quốc suốt gần một thế kỷ: Nhật Bản trong giai 

đoạn giữa hai cuộc thế chiến và trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên bang Xô Viết 

trong thời kỳ Chiến tranh lạnh và Trung Quốc trong thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh. Do đó, 

với vị trí chiến lược quan trọng, Hàn Quốc trong vai trò là tiền đồn ở Đông Bắc Á lục địa 

và nằm trên vành đai phòng thủ từ xa của Hoa Kỳ. Rõ ràng, trong khi sử dụng liên minh 

với Nhật để đối kháng lại các bất ổn vĩ mô do sự trỗi dậy của Trung Quốc hay Nga tạo ra, 

Hoa Kỳ cần thêm một chỗ đứng chân ở Bán đảo Triều Tiên nhằm hạn chế sự đe dọa quân 

sự trực tiếp nhắm đến Nhật Bản cũng như lực lượng Hoa Kỳ đóng quân trên lãnh thổ Nhật, 

đảm bảo an toàn cho sự can dự liên tục của lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Đông Bắc Á 

nhằm duy trì và đạt được thành công các lợi ích chiến lược ở phạm vi khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương và toàn cầu trước sự cạnh tranh của các cường quốc khác. Hơn nữa, sau 

Chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ vẫn nhận định “nền tảng an ninh của khu vực” là dựa trên “hệ 

thống các liên minh song phương do Hoa Kỳ đỡ đầu”, bởi vậy lợi ích của Hoa Kỳ trong 

quan hệ với Hàn Quốc là rất lớn [150; tr.7]. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chỉ rõ rằng: “Quan 

hệ giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc còn hơn cả một cam kết hiệp ước, nó là thành tố sống còn 

trong mục tiêu quốc gia của nước ta nhằm hỗ trợ và phát triển nền dân chủ. Thậm chí kể 

cả sau khi mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên không còn nữa, Hoa Kỳ dự định sẽ duy trì 

liên minh phòng thủ mạnh mẽ của mình với Hàn Quốc, vì lợi ích của an ninh khu vực” 

[70; tr.109]. Việc tạo dựng và duy trì một cấu trúc an ninh khu vực có lợi cho Hoa Kỳ tỏ 

ra thiết yếu đối với việc duy trì vị thế thống trị và chủ nghĩa bá quyền của nước này trên 

phạm vi toàn cầu, vì thế có thể nói xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc là 

một nhu cầu có tính dài hạn và chiến lược đối với Hoa Kỳ1. 

                                                           
1 Xem phụ lục 1 
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Hơn nữa, kể từ năm 1991, trên Bán đảo Triều Tiên nổi lên vấn đề vũ khí hạt nhân 

và tên lửa tầm xa của CHDCND Triều Tiên. Đây là nguy cơ lớn đối với an ninh quốc gia 

của Hoa Kỳ. Vì vậy, Hàn Quốc đóng vai trò như đối trọng an ninh trực tiếp cần thiết đối 

với nguy cơ từ CHDCND Triều Tiên, gánh vác phần nào gánh nặng quốc phòng ở Bán 

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

phủ Hoa Kỳ trong việc kiềm chế tham vọng của CHDCND Triều Tiên. Đối với Hoa Kỳ, 

kiềm chế CHDCND Triều Tiên đem đến lợi ích chiến lược có tầm toàn cầu, giúp Hoa Kỳ 

có thể tập trung vào các khu vực chiến lược có lợi ích khác. 

Về chính trị, duy trì quan hệ ngoại giao tốt đẹp trong vai trò một đồng minh đáng 

tin cậy của Hàn Quốc, Hoa Kỳ đạt được rất nhiều những lợi ích lớn lao. Thứ nhất, quan 

hệ đồng minh với Hàn Quốc giúp Hoa Kỳ củng cố thế đứng chân cũng như tính chính 

danh ở khu vực châu Á, tạo điều kiện cho Hoa Kỳ can thiệp một cách thuận lợi vào các 

sự vụ ở khu vực. Thứ hai, Hàn Quốc là một sự bổ sung cần thiết vào mạng lưới liên minh 

của Hoa Kỳ trên toàn cầu, giúp duy trì ưu thế vượt trội của Hoa Kỳ đối với các đối thủ 

cạnh tranh về phạm vi ảnh hưởng và hạn chế sự thay đổi trật tự thế giới theo hướng Hoa 

Kỳ không mong muốn. Hơn nữa, quan hệ này tạo ra khả năng hợp tác cao giữa hai nước, 

giúp cho Hoa Kỳ giảm thiểu được gánh nặng trên nhiều mặt, đặc biệt là các vấn đề liên 

quan đến Bán đảo Triều Tiên. Ở một góc độ khác, sử dụng quan hệ với Hàn Quốc, Hoa 

Kỳ rất khôn khéo trong việc thực hiện thành công “kiềm chế kép”: vừa kiềm chế được 

Trung Quốc và Nga thông qua liên minh với Nhật Bản và Hàn Quốc, vừa kiềm chế được 

Nhật Bản không sử dụng sức mạnh kinh tế khổng lồ của mình vì những mục tiêu trái 

chiều với lợi ích của Hoa Kỳ 

Về kinh tế, để thực hiện được ý đồ tiếp tục thao túng nền kinh tế thế giới, Hoa Kỳ 

cần tạo ra một mạng lưới các đối tác thương mại hiệu quả và tương đồng về hệ thống 

kinh tế. Với tư cách là một quốc gia phát triển nằm trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

Kinh tế (OECD), Hàn Quốc là một sự bổ sung cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của 

các thể chế kinh tế đa phương do Hoa Kỳ đứng đầu. Thiết thực hơn, Hàn Quốc là một 

trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Hoa Kỳ tại châu Á, hiện đang là là đối 

tác kinh tế lớn thứ bảy của Hoa Kỳ. Giao dịch thương mại hai chiều lên đến hơn một 

trăm tỷ USD mỗi năm, chưa tính tới các khoản đầu tư song phương trị giá hàng tỷ USD 

đang ngày càng tăng lên. Mặc dù thường xuyên là phía hứng chịu thâm hụt thương mại, 

mối quan hệ thương mại với Hàn Quốc mỗi năm giúp Hoa Kỳ xuất đi gần 45 tỷ USD 

hàng hóa và 20 tỷ USD dịch vụ, tạo ra hàng triệu việc làm cho người dân Hoa Kỳ và giữ 
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chân một thị trường quan trọng cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong giai đoạn sau Chiến 

tranh lạnh. 

Tóm lại, có thể thấy rằng hai nước chia sẻ lợi ích chung trong việc giữ vững hòa 

bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, hay nói cách khác, là trong vấn đề an ninh trong 

bối cảnh CHDCND Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa. Trong Tuyên 

bố Tầm nhìn chung cho Liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ năm 2009, hai bên nhấn mạnh 

rằng “Liên minh đang thích ứng với những chuyển đổi của môi trường an ninh trong thế 

kỷ 21. Chúng ta sẽ duy trì một tư thế phòng thủ vững chắc, được hỗ trợ bởi khả năng liên 

minh nhằm hỗ trợ cho những lợi ích an ninh của cả hai nước” [133]. Sự chia sẻ lợi ích 

này giúp cho quan hệ hai nước mang tính thực chất và tích cực. Tuy nhiên, trên các lĩnh 

vực khác, đặc biệt là kinh tế, quan hệ song phương hợp tác vừa cạnh tranh, do đó mặc dù 

cả hai đều mong muốn tiếp tục đà phát triển kinh tế và duy trì cũng như thúc đẩy hơn nữa 

mối quan hệ đầu tư và thương mại đã tồn tại gần nửa thế kỷ, lợi ích của hai bên nhiều khi 

không trùng lắp, thậm chí có những bất đồng. Điều này giúp chúng ta thấu hiểu được 

những thăng trầm trong quan hệ kinh tế ở giai đoạn nghiên cứu. 

2.1.2. Nền tảng lịch sử 

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Bắc Á nói chung và Bán 

đảo Triều Tiên nói riêng trải qua nhiều biến động kể từ giai đoạn sau của Chiến tranh thế 

giới thứ hai. Tại hội nghị Cairo năm 1943, Hoa Kỳ cùng Anh và Trung Hoa Dân Quốc 

cam kết “vào thời điểm thích hợp Triều Tiên sẽ trở nên tự do và độc lập”2 nhưng không 

đề cập chính xác là thời điểm nào. Lãnh tụ Stalin của Liên Xô cũng bày tỏ sự đồng thuận 

với nội dung của Tuyên bố Cairo về số phận của Triều Tiên trong hội nghị Teheran [71; 

tr.24]. Những cam kết trong hội nghị Cairo sau đó tiếp tục được giữ vững trong Tuyên 

bố Postdam. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cùng các cường quốc đã không có kế hoạch cụ thể để 

hiện thực hóa cam kết đó. Ý tưởng về sự ủy trị quốc tế đối với lãnh thổ Triều Tiên đã 

được Hoa Kỳ bắt tay xây dựng trong suốt giai đoạn cầm quyền của tổng thống Roosevelt 

do tầm quan trọng quá lớn của Bán đảo Triều Tiên đối với sự duy trì ưu thế vượt trội sức 

mạnh ở Đông Bắc Á sau khi Nhật Bản bại trận [71; tr.104]. 

Hoa Kỳ cũng là nước đã đề xuất giới tuyến tạm thời chia cắt Triều Tiên thành hai miền 

dựa trên vĩ tuyến 38º bắc sau khi nhận được thông điệp Nhật Bản chấp thuận các điều khoản 

của hội nghị Postdam và xin đầu hàng vô điều kiện vào ngày 10 tháng 8 năm 1945, như tổng 

thống Truman đã thừa nhận [71; tr.53- 54]. Quyết định kịp thời về đường phân giới đã giúp 

                                                           
2 Xem phụ lục2 
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cho Hoa Kỳ tránh được mối lo Liên Xô chiếm đóng toàn bộ Bán đảo Triều Tiên, giành được 

chỗ đứng chân chiến lược ở Đông Bắc Á, nhưng để lại hậu quả lâu dài về sau cho dân tộc 

Triều Tiên. 

Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản chính thức chấp nhận đầu hàng vô điều kiện lực 

lượng Đồng Minh. Ngày 15 tháng 8, Toàn quyền Nhật Bản tại Triều Tiên chuyển giao quyền 

lực lại cho những người Triều Tiên theo chủ nghĩa dân tộc, dẫn tới việc Cộng hòa nhân dân 

Triều Tiên (People's Republic of Korea) được thành lập ngay sau đó vào ngày 12 tháng 9. 

Vừa đổ bộ lên Triều Tiên, đại diện phụ trách vấn đề Triều Tiên của Hoa Kỳ, tướng John R. 

Hodge, đã từ chối công nhận cả hai chính quyền mà người dân Triều Tiên tự thành lập: Cộng 

hòa nhân dân Triều Tiên (People's Republic of Korea) và Chính phủ lâm thời Triều Tiên 

(Korean Provisional Government) [107; tr. 71- 77]. Số phận của Bán đảo Triều Tiên một lần 

nữa được định đoạt thông qua hội nghị Hội đồng Ngoại trưởng diễn ra vào tháng 12 năm 1945 

tại Moscow với sự thành lập Ủy ban hỗn hợp [65; tr.1341- 1350]. Chính quyền quân quản 

Hoa Kỳ tại Hàn Quốc sau đó đã giải tán Cộng hòa nhân dân Triều Tiên vào tháng 2 năm 1946 

vì nghi ngờ có liên hệ đến chủ nghĩa cộng sản, thậm chí còn tiến hành một số cuộc đàn áp 

đẫm máu những người chống đối, tiêu biểu là vụ thảm sát ở Jeju. 

Tháng 9 năm 1946, hàng ngàn nông dân và người lao động nổi dậy chống lại chính 

quyền quân quản của phe Đồng minh. Cuộc nổi dậy bị dập tắt và không ngăn được cuộc 

tuyển cử vào tháng 10 nhằm bầu ra Quốc hội Lập pháp lâm thời. Sau đó, với sự hẫu 

thuẫn tối đa của Hoa Kỳ, chính quyền thân Hoa Kỳ chống cộng sản do chính trị gia người 

Mỹ gốc Hàn Syngman Rhee (Lý Thừa Vãn) đứng đầu đã được thành lập. Syngman Rhee 

đã phản đối hầu hết các quyết nghị quan trọng của hội nghị Moscow. Hợp tác Liên Xô - 

Hoa Kỳ trong quản trị lãnh thổ giai đoạn chuyển tiếp bị đổ vỡ, đồng thời kế hoạch về 

tổng tuyển cử trên cả nước đã không diễn ra. Hai siêu cường bắt đầu thực hiện các ý đồ 

riêng của mình trên Bán đảo Triều Tiên. 

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

biệt: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở phía Bắc và Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, 

mỗi bên đều tự xem mình là đại diện hợp pháp của toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên. Cũng trong 

năm đó, lực lượng Liên Xô rút khỏi CHDCND Triều Tiên. Trong năm 1949, phần lớn lực 

lượng Hoa Kỳ rút khỏi miền nam Bán đảo Triều Tiên, đồng thời ở bên kia bờ Hoàng hải, 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. 

Vào ngày 25 tháng 6 năm 1950, sau một năm giằng co và khiêu khích lẫn nhau ở khu 

vực giới tuyến, chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên nổ ra. Nguyên nhân khởi phát của cuộc 
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chiến đẫm máu này vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu và bàn luận nhưng rõ ràng, cuộc 

chiến này đã định hình vững chắc sự can dự của các cường quốc vào tình hình Bán đảo Triều 

Tiên. Sau ba năm giao tranh ác liệt gây thiệt hại hơn một triệu nhân mạng mà chủ yếu là dân 

thường, với can thiệp quân sự trực tiếp của lực lượng đa quốc gia do Hoa Kỳ lãnh đạo, chí 

nguyện quân Trung Quốc cũng như những can dự hạn chế từ Liên Xô, các bên đã đi đến 

chỗ phải thỏa hiệp tại hội nghị Geneva, đồng ý đình chiến ở Bán đảo Triều Tiên, lấy vĩ tuyến 

38 chia Bán đảo Triều Tiên thành hai miền như hiện nay. Tuy nhiên, các bên đã không thể 

đi đến được một sự đồng thuận cuối cùng trong việc ký kết một hòa ước có hiệu lực chấm 

dứt hoàn toàn tình trạng chiến tranh. Điều đó có nghĩa là, về mặt kỹ thuật, đến nay Chiến 

tranh Triều Tiên vẫn chưa kết thúc. 

Nhận thức rõ tình trạng bất lợi khi phải giáp mặt với cả 3 quốc gia cộng sản sở hữu 

lực lượng quân sự mạnh ở khu vực này, Hoa Kỳ đã tìm mọi cách để xây dựng và củng 

cố thế đứng chân cho chính quyền Hàn Quốc trên mọi phương diện. Cùng với việc đứng 

ra đảm nhận thay gánh nặng quốc phòng và tăng cường viện trợ kinh tế cho Hàn Quốc, 

Hoa Kỳ đã dàn xếp với các nước lớn khác để tạo ra thế cân bằng chiến lược ở Bán đảo 

Triều Tiên. Hiệp ước phòng thủ chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc (1/10/1953)3 và Hiệp 

ước hữu nghị, thương mại và hàng hải giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc (28/11/1956)4 đã được 

ký kết trong giai đoạn này. Với hàng loạt các văn kiện ngoại giao được ký kết trong giai 

đoạn 1953 - 1956, liên hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ trở nên đặc biệt sâu sắc trong những 

năm 50, 60 của thế kỷ XX, xây dựng nền móng cho mối quan hệ liên minh bất đối xứng 

trong đó Hàn Quốc phụ thuộc chặt chẽ vào Hoa Kỳ. Dưới thời tổng thống Park Chung 

Hee, để đổi lấy những lợi ích kinh tế lớn lao và đảm bảo an ninh quốc gia của chính mình 

thông qua sự có mặt của quân lực Hoa Kỳ trên lãnh thổ, Hàn Quốc đã gửi quân viễn 

chinh tham chiến ở Việt Nam để đáp lại chính sách “Thêm cờ” của Hoa Kỳ. Kinh tế tăng 

trưởng vượt bậc nhưng dưới sự cai trị hà khắc của tổng thống Park Chung Hee, nhiều bất 

ổn xã hội nghiêm trọng đã xảy ra trong thập niên 70, cộng thêm sự độc lập ngày càng 

tăng lên của chính phủ Hàn Quốc đối với Hoa Kỳ, đã dẫn đến vụ ám sát Park Chung Hee 

vào ngày 26 tháng 10 năm 1979. Năm 1980, Chun Doo Hwan lên nắm quyền sau một 

cuộc đảo chính quân sự, đàn áp khốc liệt phong trào dân chủ nổi lên sau cái chết của 

Park Chung Hee. Các tài liệu được công bố gần đây cho thấy Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho lực 

lượng đảo chính, cũng như thông đồng với lực lượng quân sự đàn áp đẫm máu những 

                                                           
3 Xem phụ lục 3 
4 Xem phụ lục 4 
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người dân Hàn Quốc đứng lên vì một xã hội công bằng và dân chủ hơn vào thời điểm 

đó, mà tiêu biểu là vụ thảm sát ở Gwangju, sự kiện mà sau này Hoa Kỳ đã tìm mọi cách 

chối bỏ sự can dự của mình [158]. 

Nắm thực quyền bằng bạo lực, Chun Doo Hwan đã dựa thế Hoa Kỳ để giành lấy ảnh 

hưởng và tăng cường tính chính danh cho vị trí tổng thống của mình và, tất yếu, điều chỉnh 

chính sách đối ngoại theo hướng ngả theo lợi ích của phía Hoa Kỳ, tiêu biểu như việc 

nhanh chóng cam kết với chính quyền Reagan hạn chế tầm bắn (dưới 180km) và trọng 

lượng đầu đạn (dưới 453kg) trong chế tạo hỏa tiễn tấn công hay chấm dứt hoàn toàn 

chương trình phát triển hạt nhân của Hàn Quốc. 

Sự can thiệp của Hoa Kỳ đã trì hoãn sự phát triển của lực lượng dân chủ Hàn Quốc 

chậm lại gần một thập niên và mặc dù đảm bảo được sự ổn định trong chiến lược an ninh 

của Hoa Kỳ vào giai đoạn này nhưng lại làm nảy sinh hệ quả là thái độ tiêu cực về Hoa Kỳ 

hay chủ nghĩa bài Mỹ ngày càng nảy nở mạnh trong xã hội Hàn Quốc, trực tiếp ảnh hưởng 

đến sự kết dính trong quan hệ liên minh chính trị - quân sự Hàn Quốc - Hoa Kỳ trong giai 

đoạn về sau. Có thể đánh giá rằng, sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với Chun Doo Hwan vào 

thời điểm đó là do Hoa Kỳ cần một chính phủ quân sự mạnh và ổn định trong quỹ đạo của 

mình để phục vụ cho cuộc đối đầu chạy đua vũ trang căng thẳng với Liên Xô. Chính quyền 

R.Reagan đã tăng cường và hiện đại hóa lực lượng quân sự của nước này ở Hàn Quốc ở một 

mức đáng kể với sự xuất hiện các loại vũ khí tiên tiến như nhiều loại pháo chiến trường, vũ 

khí chống tăng, máy bay A- 10 và F- 16, đặc biệt là tên lửa đất đối đất Lance có thể mang 

đầu đạn hạt nhân. 

Năm 1987 khi phong trào yêu cầu dân chủ hoá lan rộng trên toàn quốc, chính phủ 

Hàn Quốc đã đưa ra tuyên ngôn dân chủ hoá 29/6, sửa đổi hiến pháp và thực hiện việc 

thay đổi chính quyền một cách hoà bình. Rho Tae Woo đã trở thành tổng thống Hàn 

Quốc trong giai đoạn chuyển giao đó. Rho Tae Woo đã tiến hành nhiều thay đổi trong 

chính sách đối nội và đối ngoại nhằm thích nghi với những đòi hỏi của tình hình trong 

và ngoài nước: cải cách dân chủ để ổn định trong nước, chủ trương đối thoại với 

CHDCND Triều Tiên và các nước liên quan thông qua “chính sách hướng Bắc” 

(Nordpolitik) nhằm giảm căng thẳng với bên ngoài. Tuy vậy, dù vấp phải nhiều chống 

đối nhằm đòi hỏi một sự độc lập lớn hơn trong chính sách của Hàn Quốc đối với Hoa 

Kỳ, quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ trong giai đoạn này được đánh giá vẫn ổn định: trong 

chuyến thăm Hoa Kỳ năm 1989, Rho Tae Woo tái khẳng định quan hệ hữu nghị với Hoa 

Kỳ và yêu cầu Hoa Kỳ tiếp tục duy trì lực lượng quân đội ở Hàn Quốc để không ảnh 
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hưởng đến cân bằng chiến lược với CHDCND Triều Tiên. Nhưng sâu bên trong, quan 

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

tác (partnership) dần dần thành hình, thay thế quan hệ phụ thuộc - bảo trợ truyền thống 

với những va chạm nảy sinh ngày một nhiều hơn. 

Các xung đột thương mại gây ra nhiều rạn nứt trong quan hệ giữa Hàn Quốc và 

Hoa Kỳ. Vào năm 1989, Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng nhất và lớn nhất của 

Hàn Quốc và Hàn Quốc là thị thường lớn thứ 7 đối với hàng hóa Hoa Kỳ, đồng thời cũng 

là thị trường lớn thứ hai trong lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp. Thặng dư thương mại của 

Hàn Quốc vào cuối những năm 80 đã khiến quan hệ này đi đến chỗ nảy sinh nhiều bất 

đồng. Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã tìm cách sửa đổi cũng như triệt tiêu sự mất cân bằng 

thương mại nhưng nhìn chung, không đi đến được sự đồng thuận, tiêu biểu như va chạm 

sinh ra do việc Hoa Kỳ có ý định liệt Hàn Quốc vào dạng Nước ngoài ưu tiên (PCF) bởi 

điều khoản “Super 301” của Đạo luật Cạnh tranh và Thương Mại năm 1988 [157; tr.79]. 

Hoa Kỳ cũng tỏ ra không hài lòng với mức độ tự do hóa kinh tế có phần hạn chế của Hàn 

Quốc [109; tr.156]. 

Vấn đề hợp tác an ninh cũng bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn. Trong khi đa số 

người dân Hàn Quốc cũng như các chính trị gia nhìn nhận rằng sự có mặt của lực lượng 

quân đội Hoa Kỳ ở Hàn Quốc là yếu tố quyết định đến sự ổn định và hòa bình của cả 

Bán đảo Triều Tiên, những tiếng nói đối lập bắt đầu xuất hiện, đòi hỏi sự rút lui dần 

dần của người Mỹ dựa trên lập luận rằng Hàn Quốc đã bắt đầu chiếm ưu thế rõ rệt trước 

CHDCND Triều Tiên cả về kinh tế, chính trị lẫn quân sự, cũng như sự bảo đảm đến từ 

yếu tố Trung Quốc và LB Nga. Nhiều chính khách ở Washington cũng muốn rút dần 

quân đội vì lý do ngân sách. Chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa 

Kỳ Dick Cheney vào tháng 2 năm 1990 đánh dấu bước chuyển trong sự thay đổi vai 

trò của lực lượng Hoa Kỳ từ vị trí lãnh đạo sang vị trí hỗ trợ nền quốc phòng của Hàn 

Quốc. Hàn Quốc được đòi hỏi phải gia tăng đóng góp trong ngân sách quốc phòng. 

Ngược lại, Hoa Kỳ cũng được đòi hỏi tránh can dự vào chính trị nội bộ của Hàn Quốc 

và đối xử với Hàn Quốc như một thực thể chính trị độc lập chịu trách nhiệm được về 

vấn đề an ninh của chính mình. Tháng 4 năm 1990, chính quyền George H. W. Bush 

(Bush cha) chính thức tuyên bố rút quân và sự chuyển sang vai trò hỗ trợ. Năm sau, 

Hoa Kỳ dỡ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi bán đảo. Xu thế này chỉ dừng lại 

khi xuất hiện những dấu hiệu tiêu cực về chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND 

Triều Tiên [141; tr.172]  
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Những va chạm về mặt chính trị cũng nổi lên ở một mức độ dễ nhận thấy với sự 

trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc ở Hàn Quốc. Sự can dự quá sâu của Hoa Kỳ vào nội tình 

của Hàn Quốc, đặc biệt là sự thông đồng trong việc đàn áp phong trào dân chủ trong 

những năm 1980 đã khiến hình ảnh của Hoa Kỳ trở nên xấu đi nhiều trong chính giới và 

công luận Hàn Quốc, đòi hỏi những thay đổi cần thiết để quan hệ liên minh có thể tiếp 

tục trong kỷ nguyên mới. 

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

2.2.1. Nhân tố bên ngoài 

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

Trong giai đoạn cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, nhiều biến 

chuyển lớn về địa chính trị đã đột ngột diễn ra, làm thay đổi môi trường an ninh và cân 

bằng chiến lược ở nhiều khu vực chiến lược - “điểm nóng” trên thế giới mà trong đó khu 

vực Đông Bắc Á là một điển hình, trực tiếp ảnh hưởng vào việc điều chỉnh chính sách 

đối nội và đối ngoại của các nước có liên quan. 

Dễ dàng nhận thấy biến chuyển to lớn nhất trong tình hình quốc tế và khu vực là 

cơn “địa chấn” và những “dư chấn” địa chính trị gây ra bởi sự sụp đổ của các nước 

XHCN Đông Âu và Liên Xô và trong giai đoạn 1989 - 1991. Sự sụp đổ của Liên bang 

Xô Viết đi cùng với khu vực ảnh hưởng của nó đã làm thay đổi hoàn toàn cán cân lực 

lượng trên toàn thế giới. Cuộc “Chiến tranh lạnh” dai dẳng giữa hai cực Liên Xô - Hoa 

Kỳ, được thừa nhận đã chấm dứt về mặt kỹ thuật từ năm 1989 với thỏa thuận tại Malta, 

nay đã chấm dứt một lần nữa và mãi mãi trên thực tế. Hoa Kỳ đột ngột trở thành siêu 

cường duy nhất trên thế giới, hình thành cục diện “nhất siêu đa cường” chưa có tiền lệ 

trong lịch sử nhân loại mà ngay cả bản thân nước này cũng cảm thấy bối rối. Cho đến 

hiện nay, chúng ta có thể cảm nhận rõ sự thiếu cơ sở của cái gọi là “trật tự thế giới mới” 

mà Tổng thống G.Bush Cha đã hùng hồn tuyên bố vào năm 1991 [67]. Trật tự hai cực bị 

tan vỡ, nhưng thế giới chưa định hình được trật tự tiếp theo là gì. Hoa Kỳ chưa đủ sức 

để tự mình giải quyết tất cả các vấn đề toàn cầu, còn các trung tâm quyền lực khác thì ít 

nhiều đều phụ thuộc vào phía Hoa Kỳ. Quá trình chuyển dịch từ đơn cực sang đa cực 

vẫn đang diễn ra kể từ khi Chiến tranh lạnh chấm dứt với những thay đổi đáng kể trong 

việc tranh giành phạm vi ảnh hưởng và quyền lực. Điều này dẫn tới một thế giới bất ổn 

sau Chiến tranh lạnh với sự nổi lên của xung đột tôn giáo và sắc tộc, chủ nghĩa dân tộc 

cực đoan, chủ nghĩa ly khai và khủng bố quốc tế.  
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Nhưng ở mặt khác, sự sụp đổ của trật tự hai cực Yalta cũng mở ra một giai đoạn phát 

triển mới của lịch sử nhân loại. Một số lớn các nước, kể cả ở thế giới thứ ba hay các nước 

phát triển, đều nhận thấy đã tới lúc chính thức từ bỏ chính sách đối ngoại phụ thuộc và giảm 

căng thẳng trong cách nhìn ra bên ngoài. Thực tế này dẫn tới những xu thế mới của quan hệ 

quốc tế sau Chiến tranh lạnh, như: (1) xu thế toàn cầu hóa; (2) xu thế dân chủ và kinh tế thị 

trường ngày càng được mở rộng; (3) xu thế đặt ưu tiên cho phát triển kinh tế ; và (4) xu thế 

hợp tác giữa các quốc gia, trong đó các dân tộc ngày càng nâng cao ý thức độc lập, tự cường 

đấu tranh chống lại sự áp đặt và can thiệp của nước ngoài, bảo vệ độc lập chủ quyền và nền 

văn hóa dân tộc, đồng thời các nước có chế độ chính trị khác nhau vừa hợp tác, vừa đấu 

tranh cùng tồn tại trong hòa bình. Đây là điều mà cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ có chung nhận 

thức [43; tr.5- 12]. 

Một dấu mốc quan trọng khác đánh dấu sự thay đổi của môi trường an ninh khu vực 

và thế giới là sự kiện 11/9 và sau đó cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu do Hoa Kỳ phát 

động. Sau hơn một thập niên kể từ chiến tranh Vùng Vịnh, Hoa Kỳ lại một lần nữa tập hợp 

lực lượng ở quy mô quốc tế dưới sự lãnh đạo của mình, tuy nhiên là trong một cuộc chiến 

hoàn toàn mới về chất - một cuộc chiến tranh không có giới hạn về thời gian và không 

gian cũng như không thể xác định rõ đối phương. Ngoại trừ Afghanistan, nhiều quốc gia 

đã bị quy kết liên quan đến chủ nghĩa khủng bố sai lệch một cách cố ý, như trường hợp 

Iraq, Iran và CHDCND Triều Tiên. Hành động này đã biến các nước cũng như khu vực 

địa chính trị xung quanh đột ngột trở thành các điểm nóng quốc tế với việc Hoa Kỳ đe dọa 

sử dụng vũ lực và cấm vận kinh tế. Chủ nghĩa đơn cực của Hoa Kỳ đã làm bầu không khí 

chính trị quốc tế trở nên bất ổn và nhiều nước, thậm chí kể cả các đồng minh của Hoa Kỳ, 

cũng bày tỏ những phản ứng tiêu cực, nhất là đối với cuộc chiến tranh Iraq. Ở Đông Bắc 

Á, quan hệ giữa Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên xấu đi nhanh chóng kể từ khi Tổng 

thống Bush đưa nước này vào trục ma quỷ tháng 1 năm 2002. Kể từ các cuộc đàm phán 

mang tính đối đầu tháng 10 cùng năm, CHDCND Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng 

hạt nhân, đuổi các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) 

đồng thời rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, CHDCND Triều 

Tiên còn liên tục lên tiếng cảnh báo về nguy cơ một cuộc chiến hạt nhân. Điều này đặt 

quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ vào một giai đoạn thử thách nếu chúng ta lưu ý rằng giới cầm 

quyền Hàn Quốc vào thời điểm này đang cố gắng tiếp xúc và hòa giải với CHDCND Triều 

Tiên. 

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

Tây sang Đông sức mạnh kinh tế và chính trị thế giới trong giai đoạn gần đây khi Châu 
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Á - Thái Bình Dương được dự đoán trở thành sân khấu chính của chính trị thế giới trong 

giai đoạn tiếp theo của lịch sử. Tác nhân chính của quá trình dịch chuyển là sự phát triển 

của Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nổ ra ở Hoa Kỳ năm 2008 đóng vai 

trò là một chất xúc tác khiến cho quá trình này diễn ra nhanh hơn. Cuộc khủng hoảng đã 

đánh dấu sự suy yếu tương đối của Hoa Kỳ trong vai trò là trung tâm tài chính quan trọng 

hàng đầu của thế giới, trực tiếp khiến cho nền kinh tế châu Âu suy yếu và cuốn vào các 

vòng xoáy khủng hoảng nợ công ngay sau đó. Trong lúc đó, các nền kinh tế mới nổi ở 

châu Á đều đã dẫn đầu thế giới về phục hồi kinh tế. Trung Quốc đứng vững trong cuộc 

khủng hoảng và tiếp tục phát triển ở tốc độ cao. Bên cạnh đó, Hiệp hội các Quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN) cũng nổi lên như một khu vực có nền kinh tế năng động với một 

thị trường rộng lớn. Vị thế kinh tế được cải thiện và nâng cao đã giúp các nước châu Á 

gia tăng tầm ảnh hưởng và uy tín chính trị trên trường quốc tế. Điều này đã đã buộc Hoa 

Kỳ phải thay đổi cách tiếp cận theo chủ nghĩa đơn phương trước đây bằng một phương 

án mới có phần tích cực hơn khi chủ động phối hợp với nhiều đối tác, nhất là các nước 

nằm trong khối BRIC, nhằm giải quyết các vấn đề nảy sinh trong khu vực và trên thế 

giới. Mô hình quan hệ Bắc - Nam trên cơ sở này cũng dần dần thay đổi theo hướng cân 

bằng hơn. Tuy nhiên, sự chuyển dịch này cũng báo hiệu nguy cơ xung đột gia tăng ở khu 

vực châu Á - Thái Bình Dương bởi sự cạnh tranh của các nước lớn nhằm giành ưu thế 

và tầm ảnh hưởng ở khu vực, đặc biệt là cuộc cạnh tranh địa chính trị chiến lược giữa 

Trung Quốc và Hoa Kỳ. 

Ở tầm mức khu vực, so với khu vực Trung Đông, môi trường địa chính trị và an ninh 

ở khu vực Đông Bắc Á đan xen nhiều mối quan hệ phức tạp giữa các nước lớn với nhau 

nhưng, về cơ bản, đã đạt được độ ổn định tương đối do quá trình cân bằng lực lượng suốt 

một thời gian dài kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953). Nhưng với tình hình an 

ninh khu vực, dù ổn định, vẫn luôn nóng bỏng với các chuyển động quân sự và ngoại giao 

trên Bán đảo Triều Tiên và hai bên eo biển Đài Loan cũng như việc cấu trúc quyền lực của 

trật tự Đông Á chưa toàn diện cả về chính trị, kinh tế lẫn văn hóa đã hình thành một kiểu 

“cân bằng thấp” có tính “động” trong quan hệ quốc tế [7; tr.201]. Cân bằng chiến lược ở 

nhiều khu vực tan vỡ theo sau sự sụp đổ của Liên Xô đã kéo theo nhiều thay đổi trong tính 

toán chiến lược của các cường quốc, tuy nhiên phải khẳng định cấu trúc an ninh thời chiến 

tranh Lạnh vẫn tiếp tục ở khu vực Đông Bắc Á cho tới nay. Bên cạnh đó, khu vực châu Á 

Thái Bình Dương nói chung và Đông Bắc Á nói riêng là một khu vực cực kỳ đa dạng, phức 

tạp, trong đó nổi bật nhất vẫn là đặc điểm cùng tồn tại, vận hành, cùng cải cách, đấu tranh, 

kiềm chế và phát triển giữa các thế chế chính trị - xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ 
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nghĩa. Điều này tác động rất lớn đến quan hệ giữa các nước cùng và khác chế độ chính trị - 

xã hội mà quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ không phài là ngoại lệ. 

 Những năm đầu tiên của thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh đã chứng kiến căng thẳng ở 

khu vực Đông Bắc Á dịu xuống rõ ràng với sự ấm lên của quan hệ hai miền Triều Tiên, đi 

cùng với sự giảm dần những quan tâm của Hoa Kỳ đối với lợi ích chiến lược từ khu vực 

nhạy cảm này. Sự suy giảm kinh tế của Nhật Bản trong những năm đầu thập niên 90 của thế 

kỷ XX đã làm giảm nỗi lo về sự trỗi dậy lần nữa của Nhật Bản. Trung Quốc tiếp tục duy trì 

sự tăng trưởng kinh tế và giữ vững được chế độ chính trị. Mặc dù sự kiện Thiên An Môn 

(1989) bị cộng đồng quốc tế lên án dữ dội, Trung Quốc không phải trải qua một thời kỳ bị 

cô lập quá dài nhờ vào sức hút từ lợi nhuận của thị trường khổng lồ trong nước, cũng như 

“tư thế bất cần rõ ràng”(sic) của họ đối với những áp lực từ quốc tế [2; tr.176]. 

Khu vực sau đó chứng kiến cái gọi là sự trỗi dậy của chủ nghĩa khu vực Đông Á, bắt 

đầu từ việc Diễn đàn thượng đỉnh ASEAN + 3 (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) đầu 

tiên được tổ chức để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1997. Dựa 

trên khuynh hướng chung này của khu vực, nhiều kênh tiếp xúc khác giữa ba nước Hàn 

Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản5 đã được tạo dựng kể từ sau đó, tạo cơ hội cho ý thức hợp 

tác cùng phát triển giữa các nước trong khu vực Đông Bắc Á được nảy nở, dẫn đến việc 

xuất hiện triển vọng về chủ nghĩa khu vực Đông Bắc Á. Đáng chú ý nhất là sáu vòng đàm 

phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của hầu hầu hết 

các chủ thể có lợi ích ở Đông Bắc Á kể từ năm 2003 đến năm 2009. Kể từ năm 2005 cho 

tới nay, thêm một kênh tiếp xúc và hợp tác được đưa vào vận hành là Hội nghị Cấp cao 

Đông Á với vai trò nòng cốt của ASEAN và 3 nước Đông Bắc Á nói trên. Từ năm 2008 

đến năm 2012, ba nước Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn Quốc đã ra nhiều ra tuyên bố chung 

thông qua Hội nghị thượng đỉnh ba bên thường niên, bày tỏ định hướng phát triển quan hệ 

đối tác hợp tác toàn diện về mọi mặt giữa ba nước về cả ba phương diện chính trị, an ninh 

và kinh tế. Việc chủ nghĩa khu vực Đông Bắc Á nổi lên được đánh giá như một sự tìm 

kiếm khả năng cân bằng với các khu vực phát triển khác của thế giới như châu Âu hay Bắc 

Mỹ, tạo ra khả năng hợp tác cao hơn giữa các nước “thuần túy” Đông Bắc Á như Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm tìm kiếm và tối ưu hóa các lợi ích, đồng thời giúp làm 

hạn chế khả năng can thiệp và thao túng từ các thế lực đến từ bên ngoài khu vực như Hoa 

Kỳ. Tuy nhiên, những khác biệt về chính trị, mâu thuẫn về lợi ích và xung đột về chủ 

                                                           
5 Các chủ thế khác của khu vực Đông Bắc Á như Mông Cổ, Đài Loan, CHDCND Triều Tiên và LB Nga vì nhiều 

lý do khác nhau không (chưa) thể tính đến như những nhân tố tham gia một cách đáng kể vào việc kiến tạo chủ 

nghĩa khu vực Đông (Bắc) Á. 
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quyền đã khiến cho chủ nghĩa khu vực Đông Bắc Á rơi vào bế tắc, rõ nét nhất là kể từ năm 

2012, và đưa đến hoài nghi về khả năng hiện thực hóa những hợp tác chính trị ở tầm mức 

cao hơn ở khu vực Đông Á. Nói cách khác, sự nổi lên của chủ nghĩa quốc gia (nationalism) 

rốt cuộc đã làm suy thoái bước tiến của chủ nghĩa khu vực (regionalism) Đông Bắc Á lẫn 

Đông Á. Mặc dù vậy, trong quá trình phát sinh và vận động của mình, chủ nghĩa khu vực 

Đông Á đã trực tiếp và gián tiếp can dự vào việc duy trì an ninh và ổn định của khu vực 

trong bối cảnh thiếu vắng lâu dài một cơ chế an ninh tập thể hiệu quả giữa các nước, buộc 

cả Hàn Quốc lẫn Hoa Kỳ đều phải tính đến khi hoạch định và triển khai chính sách đối 

ngoại.  

Một vấn đề đáng chú ý khác là sự trỗi dậy nhanh và mạnh của Trung Quốc cũng 

những tác động ở tầm khu vực và quốc tế của nó. Dựa trên một nền kinh tế mạnh mẽ với 

tốc độ tăng trưởng cao kéo dài từ giữa thập niên 1990 cho tới nay, Trung Quốc đã thể hiện, 

lúc ngấm ngầm lúc công khai, những tham vọng chính trị của mình. Quá trình hiện đại hóa 

quân đội của Trung Quốc cũng đặt ra thách thức mới cho các nước có lợi ích trong khu 

vực như Hoa Kỳ. Trung Quốc không còn là một quốc gia đông dân nghèo đói phải vất vả 

xoay xở với những đấu đá nội bộ như trước mà đang từng bước trở thành một cường quốc 

có sức mạnh kinh tế và quân sự đáng kể trên thế giới. Sự suy yếu của yếu tố Liên Xô trong 

cân bằng chiến lược tại khu vực này dần dần được sự phát triển của yếu tố Trung Quốc bù 

đắp và Trung Quốc cũng không ngần ngại đòi hỏi Hoa Kỳ cũng như các nước khác phải 

chấp nhận “tư thế” mới của nước này trong quan hệ quốc tế ở châu Á - Thái Bình Dương. 

Tình hình này khiến cho liên minh Hoa Kỳ - Hàn Quốc - Nhật Bản tại khu vực Đông Bắc 

Á đi từ chỗ thiếu chất cố kết sau sự sụp đổ của Liên Xô đi đến chỗ phục hồi và phát triển 

trở lại để đối phó với những thách thức mới nổi lên từ sự vươn lên của Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa. 

2.2.1.2. Nhân tố CHDCND Triều Tiên trong quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

Nhân tố CHDCNC Triều Tiên vừa là nhân tố có tính hai chiều đối với sự ổn định của 

liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Một mặt nó là nhân tố xây dựng sự đồng thuận giữa chính 

phủ Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong vấn đề an ninh, mặt khác, nó là nhân tố có khả năng gây 

chia rẽ sâu sắc nhất giữa hai nước về chính trị. Vậy đâu là những giới hạn bên trong của 

nhân tố này? Theo người nghiên cứu, giới hạn ở đây nằm trong nhận thức của chính phủ 

Hàn Quốc về vấn đề an ninh quốc gia. Nếu an ninh quốc gia của Hàn Quốc không được phía 

CHDCND Triều Tiên tôn trọng, Hàn Quốc sẽ dựa vào Hoa Kỳ để bảo vệ chính mình. Ngược 

lại, trong những trường hợp an ninh quốc gia được nhận thức vẫn đảm bảo, Hàn Quốc vẫn 

tiếp tục lập trường hòa giải với CHDCND Triều Tiên, nhiều khi bất chấp lập trường của 
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Hoa Kỳ. Đây là một hiện thực trong thời kỳ cầm quyền của các tổng thống Hàn Quốc từ sau 

năm 1993 cho đến 2008, trừ dưới thời ông Lee Muyng Bak. 

Vấn đề cần đề cập đầu tiên là giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ tồn tại khác biệt trong 

cách tiếp cận đối với vấn đề CHDCND Triều Tiên. Đối với một bộ phận người Hàn 

Quốc, vấn đề CHDCND Triều Tiên nên được xem là vấn đề mang tính chất nội bộ giữa 

người Triều Tiên với nhau. Bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào các vấn đề Liên 

Triều đều không được chào đón, kể cả là từ Hoa Kỳ, trừ phi đó là điều mà Hàn Quốc 

cảm thấy cần thiết. Trong mối quan hệ ba bên, Hàn Quốc không xem CHDCND Triều 

Tiên là một bên ngang hàng với Hoa Kỳ hay Hàn Quốc bởi vì Hàn Quốc có xu hướng 

đánh giá cao quan hệ được xây dựng lâu dài với Hoa Kỳ. Trong khi đó, Hoa Kỳ lại có 

xu hướng xem trọng quan hệ với cả hai miền Triều Tiên, còn gọi là “chính sách hai Triều 

Tiên”. Dù Hoa Kỳ phủ nhận sự tồn tại công khai của lập trường này, nhưng trong thực 

tế nước này lại cho thấy một cách tiếp cận cân bằng [138; tr.4]. Thậm chí là trước đó, 

bản thân Hoa Kỳ, nhất là trong thập niên 1990, cũng thường không có sự tham khảo đầy 

đủ ý kiến Hàn Quốc trong các vấn đề liên quan đến CHDCND Triều Tiên. Đặt trong bối 

cảnh CHDCND Triều Tiên thường đánh giá thấp vị thế của Hàn Quốc, gần như bỏ qua 

nước này để đối thoại với Hoa Kỳ đặc biệt là trong vấn đề đàm phán hạt nhân [138; tr.3] 

thì các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên, hay ở một tầng 

bậc khác là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về CHDCND Triều Tiên, không phải là điều 

mà phía chính phủ Hàn Quốc mong muốn. Điều này trực tiếp dẫn tới những va chạm 

trong quan hệ song phương, nhất là trong xu thế Hàn Quốc muốn thế hiện vai trò và vị 

thế mới của mình trong khu vực và thế giới.  

Bên cạnh các khác biệt trong sự đánh giá các khía cạnh của mối quan hệ ba bên, 

trong thực tế còn tồn tại những bất đồng giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong việc đánh giá 

tầm mức của cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa đã và đang diễn ra. Đối với Hàn 

Quốc, nhiều lần nước này tỏ ra khá dè dặt và mềm mỏng trong việc bày tỏ quan điểm 

đối với các vụ thử hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Dường như trong nhiều 

trường hợp, Hàn Quốc xem các động thái của CHDCND Triều Tiên đơn thuần là nhằm 

trả đũa lại việc Hoa Kỳ gây áp lực, không có ý đồ nhắm đến nước này [70; tr.38]. Các 

lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào CHDCND Triều Tiên nhiều lần nhận được phản 

ứng trái chiều từ phía chính phủ, đôi khi còn bị xem là “mối nguy hại” đối với hòa bình 

và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên vì người Hàn Quốc sợ rằng sẽ đẩy Bắc Triều Tiên 

đến bước đường cùng. Tương phản với lập trường của Hàn Quốc, Hoa Kỳ đánh giá các 

vụ thử tên lửa và hạt nhân là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định của 
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khu vực và thế giới. Hoa Kỳ không chấp nhận CHDCND Triều Tiên gia nhập cường 

quốc hạt nhân vì việc này sẽ tạo ra tiền lệ xấu có khả năng gây sụp đổ hệ thống thế giới 

đang vận hành, vốn nhìn chung không thừa nhận việc sở hữu và sử dụng vũ khí hủy diệt 

hàng loạt của các quốc gia không phải là thành viên Hội đồng Bảo An. 

Tóm lại, CHDCND Triều Tiên là một trong những nhân tố quan trọng nhất chi phối 

mức độ cố kết và ổn định của liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ trong và sau Chiến tranh 

lạnh. Sự biến động từ nhân tố này tạo ra tác động trực tiếp đến quan hệ an ninh - quân 

sự cũng như chính trị ngoại giao giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong giai đoạn lịch sử mà 

luận án nghiên cứu. 

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

Khu vực Đông Bắc Á là nơi tập trung nhiều thực thể chính trị quan trọng trong 

quan hệ quốc tế đương đại như Trung Quốc, LB Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hoa Kỳ khi 

duy trì quan hệ chặt chẽ với Hàn Quốc tất yếu phải tính đến yếu tố các nước lớn có lợi 

ích lân cận nhằm xác định giới hạn lợi ích và chính sách tiếp cận phù hợp, trong đó Trung 

Quốc là nhân tố có tầm quan trọng lớn đối với quan hệ hai nước. 

Nhân tố Trung Quốc 

Sau Chiến tranh lạnh, Trung Quốc cũng phải đối mặt với nhiều thách thức cũ lẫn mới, 

có tính dài hạn ở khu vực: sự kiềm chế bởi liên minh quân sự Hoa Kỳ - Nhật Bản, Hoa Kỳ 

- Hàn Quốc; sức mạnh kinh tế vượt trội và tầm ảnh hưởng của Nhật Bản tại khu vực; vấn đề 

Đài Loan; sự trỗi dậy của nước Nga hậu Xô Viết và chương trình hạt nhân của CHDCND 

Triều Tiên. Trước tình hình đó, mục tiêu cơ bản của Trung Quốc là: tập trung phát triển kinh 

tế; giữ gìn ổn định và an ninh khu vực; từng bước xác lập địa vị chính trị của một cường 

quốc khu vực và thế giới. Đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc muốn 

xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, giải quyết các bất đồng, mâu thuẫn bằng biện pháp 

hòa bình, không để các điểm nóng trở thành xung đột, đồng thời tăng cường ảnh hưởng 

Trung Quốc ở khu vực mà trước hết là ở Đông Á, sớm thống nhất Đài Loan về Đại lục [21; 

tr.71- 72]. Dựa trên nền tảng đó, Trung Quốc nổi lên như một trong những nhân tố ngoại tại 

quan trọng tác động đến mức độ ổn định của liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ, với những đặc 

trưng như: 

Thứ nhất, giữa Trung Quốc và liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ tồn tại cả mâu thuẫn cơ 

bản lẫn nhiều mâu thuẫn nhất thời. Trung Quốc, với sự hiện diện của Đảng cộng sản cầm 

quyền từ suốt từ năm 1949 đến nay, là một trong số ít nước xã hội chủ nghĩa còn đứng vững 

trên thế giới sau cơn biến động những năm 1989- 1991 với một nền kinh tế thị trường chịu 

sự quản lý và kiểm soát của nhà nước. Thực tế này khiến về bản chất, Trung Quốc đối lập 
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với Hàn Quốc và Hoa Kỳ, hai nhà nước dân chủ tư bản tiêu biểu ở Châu Á - Thái Bình 

Dương. Mặc dù thế giới đã qua thời kỳ Chiến tranh lạnh, nhưng mâu thuẫn lại gia tăng do 

mâu thuẫn cũ về xung đột ý thức hệ chưa giải quyết được thì mâu thuẫn mới về lợi ích quốc 

gia lại bùng phát. Trung Quốc công khai tuyên bố theo đuổi mô hình chung sống hòa bình, 

nhưng cần hiểu ý tưởng này là sự nối dài của chính sách “thao quang dưỡng hối” (giấu mình 

chờ thời) có từ thời Đặng Tiểu Bình nhằm che dấu thực lực nhiều hơn là thành ý chính trị 

thật sự. Bên cạnh đó, giữa Trung Quốc - Hoa Kỳ, Trung Quốc - Hàn Quốc tồn tại nhiều vấn 

đề nan giải khác. Đài Loan là một trở ngại lớn trong quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ, nếu như 

chưa tính tới Biển Đông. Thậm chí cả tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản về 

quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư trên biển Hoa Đông kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX 

cũng là một ngòi nổ khủng hoảng giữa hai nước khi Hoa Kỳ sẽ đứng về phía Nhật Bản nếu 

xảy ra xung đột quân sự dựa vào điều 5 của Hiệp ước Bảo đảm An ninh Hoa Kỳ - Nhật Bản 

(1960). Giữa Trung Quốc và Hàn Quốc xảy ra tranh chấp chủ quyền đối với bãi đá ngầm 

Ieodo/Tô Nham Tiêu (tên quốc tế trung lập là Đá ngầm Socotra - TG) và bãi đá ngầm 

Gageocho/Nhật Hướng Tiêu (tên quốc tế trung lập là đá ngầm Gageo - TG). Thêm vào đó, 

Trung Quốc đã sử dụng mối quan hệ thân thiết truyền thống với CHDCND Triều Tiên nhằm 

sử dụng nước này trong việc cân bằng sức mạnh với liên minh quân sự Hoa Kỳ - Hàn Quốc 

- Nhật Bản, ít nhất là cho đến trước năm 2006. Đối với liên minh Hoa Kỳ - Hàn Quốc - Nhật 

Bản, đe dọa an ninh ở Đông Bắc Á không hề giảm đi mà chỉ thay đổi với chương trình hạt 

nhân và tên lửa đạn đạo mà CHDCND Triều Tiên theo đuổi từ cuối những năm 80 của thế 

kỷ XX cho tới nay. Trung Quốc là nước đơn phương tăng cường viện trợ lương thực và 

năng lượng nhằm giữ vững ổn định chính trị cho CHDCND Triều Tiên trước những ảnh 

hưởng tiêu cực do lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ, khiến nước này đủ tiềm lực để theo 

đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa. Do đó, về tổng thể, mâu thuẫn giữa Trung Quốc với 

liên minh quân sự này trở nên sâu sắc. Mặc dù sau này, Trung Quốc tỏ ra hợp tác hơn trong 

việc giải quyết các sự vụ trên Bán đảo Triều Tiên nhưng tình hình cũng không mấy khả quan 

hơn. Những chỉ trích lần này chĩa mũi nhọn vào tham vọng thay đổi hiện trạng (status quo) 

khu vực của Trung Quốc. Hoa Kỳ và các đồng minh của mình cũng không tin vào cái gọi 

là chiến lược “trỗi dậy hòa bình” (2003) hay “phát triển hòa bình”(2004) khi Trung Quốc 

liên tục thể hiện thái độ áp đặt nhằm thay đổi hiện trạng ở Đông Á. Trung Quốc đang được 

định hình là một “mối đe dọa” đối với hiện trạng khu vực cũng như luật pháp quốc tế và 

cũng là đối thủ trực tiếp tranh chấp quyền lãnh đạo thế giới với Hoa Kỳ. 
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Thứ hai, ba nước Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc có lợi ích chung về mặt an ninh 

và kinh tế ít nhất là trong 1 đến 2 thập niên tới, vì vậy ở khía cạnh này, Trung Quốc cùng 

với Hoa Kỳ và Hàn Quốc là các đối tác chiến lược. Trung Quốc có một nền kinh tế trị giá 

hàng nghìn tỷ USD, với một thị trường lao động và tiêu thụ khổng lồ, vì vậy, duy trì quan 

hệ thương mại và đầu tư tốt đẹp với Trung Quốc là một ưu tiên hàng đầu đối với nhiều 

quốc gia thiên về xuất khẩu hàng hóa, tiêu biểu như Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Để tối đa hóa 

lợi ích kinh tế thông qua hệ thống thương mại toàn cầu, các nước cần duy trì môi trường 

hòa bình và an ninh, không gây trở ngại cho việc lưu thông hàng hóa, vốn và con người. 

Do đó, duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên nói riêng hay khu vực Đông Bắc 

Á nói chung không chỉ là ưu tiên đối ngoại của Trung Quốc mà còn là của Hoa Kỳ và Hàn 

Quốc. Rõ ràng, mặc dù chính phủ Trung Quốc có thái độ áp đặt đối với các một loạt các 

vấn đề trên biển Hoa Đông nhưng cũng vạch ra một giới hạn nhất định nhằm không tự gây 

tổn hại đến lợi ích của chính mình. Hàn Quốc cũng chọn lập trường ôn hòa trong cạnh 

tranh Trung Quốc - Hoa Kỳ bởi kinh tế Hàn Quốc phụ thuộc lớn vào thị trường Trung 

Quốc cũng như Trung Quốc nhiều khi là cửa ngõ duy nhất để Hàn Quốc đối thoại với 

CHDCND Triều Tiên. Sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế cũng như nhu cầu hợp tác với 

Trung Quốc để giải quyết thành công các khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên cũng khiến 

cho Hoa Kỳ nhiều khi tỏ ra thiếu quyết đoán trong cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. 

Về cơ bản, cả ba nước Hàn Quốc - Trung Quốc - Hoa Kỳ và ngay cả Nhật Bản đều mong 

muốn duy trì hòa bình ổn định ở khu vực vì điều này có lợi cho các bên liên quan, tuy 

nhiên cũng không nên vì thế cho rằng xung đột không có nguy cơ xảy ra vì lợi ích kinh tế 

phần nhiều không thể lấn át lợi ích chiến lược. 

Thứ ba, một thực tế có thể nhận thấy là Trung Quốc sử dụng sức hút kinh tế và vấn 

đề CHDCND Triều Tiên làm phương tiện chính tiếp cận Hàn Quốc, làm giảm sự đồng 

thuận trong liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ, hi vọng làm chậm các triển khai chiến lược 

của Hoa Kỳ tại Đông Bắc Á. Phía Trung Quốc lại rất quan tâm tới quan hệ với Hàn Quốc 

vì Hàn Quốc rất cần vai trò của Trung Quốc trong vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều 

Tiên cũng như bởi quan hệ thương mại ngày càng lớn giữa hai nước. Đây cũng là phương 

án hữu hiệu của Trung Quốc nhằm kéo Hàn Quốc lại gần mình sau những lần chính phủ 

Hàn Quốc và Hoa Kỳ phối hợp đối phó với các hành động khiêu khích của phía 

CHDCND Triều Tiên, điều hoàn toàn không có lợi cho phía Trung Quốc. Tuy nhiên, 

chiến thuật này đang dần mất đi giá trị và đưa Trung Quốc vào một tình thế khó khăn về 

ngoại giao: trong trường hợp CHDCND Triều Tiên khiêu khích, hoặc là Trung Quốc bị 
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xem là đồng lõa gián tiếp, hoặc Trung Quốc bị xem là bất lực. Trong cả 2 trường hợp, 

hình ảnh của Trung Quốc đều bị giảm sút và khiến Hàn Quốc thiếu niềm tin vào khả 

năng kiềm chế CHDCND Triều Tiên của Trung Quốc. Điều này dẫn tới việc Hàn Quốc 

sẽ ngả sang phương án hữu hiệu và thực tế hơn là củng cố liên minh quân sự truyền thống 

với Hoa Kỳ nhằm tăng cường an ninh cho bản thân. 

Cuối cùng, Trung Quốc lợi dụng vấn đề Bán đảo Triều Tiên để mặc cả trực tiếp với 

Hoa Kỳ trong một số vấn đề ở Đông Á, trong một số trường hợp gây tổn hại tới quyền lợi 

của Hàn Quốc và kể cả CHDCND Triều Tiên. Việc Bán đảo Triều Tiên tiếp tục đóng vai 

trò “vùng đệm” (buffer zone) chiến lược sẽ tạo ra lợi ích cao nhất cho phía Trung Quốc, 

đảm bảo cân bằng lực lượng trong khu vực Đông Bắc Á, nhưng điều này đi ngược lại 

nguyện vọng thống nhất dân tộc của người dân Triều Tiên. Ngoài ra, theo nhà nghiên cứu 

Hồng Kông Quảng Giác Kính, từ ngay sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, để duy trì sự cân 

bằng ảnh hưởng với Hoa Kỳ, Trung Quốc đã lợi dụng xung đột trên Bán đảo Triều Tiên 

để phục vụ cho mục tiêu “một Trung Quốc của mình”.  

Nhân tố Nhật Bản 

Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ có mối dây liên hệ lịch sử sâu đậm từ sau Chiến tranh 

thế giới thứ hai. Hàn Quốc được Hoa Kỳ giải phóng khỏi sự chiếm đóng của đế quốc Nhật 

Bản cũng như được nước này bảo bọc trong ô hạt nhân kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên tới 

nay. Hoa Kỳ lại có công lớn trong việc kiến thiết và củng cố chế độ dân chủ ở Nhật Bản, 

đồng thời tạo ra môi trường hòa bình cho nước này phát triển. Hoa Kỳ đóng góp một phần 

đáng kể vào sự thịnh vượng của cả hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản. Cả hai nước, cùng với 

Philippines, Australia và Thailand, là những đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ tại khu vực 

Đông Á. Suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, cặp quan hệ Hoa Kỳ - Hàn Quốc và Hoa Kỳ - Nhật 

Bản phát triển thuận lợi và phần nhiều được chủ động định hướng từ chính phủ Hoa Kỳ. 

Tuy nhiên, từ một vài điểm sáng như Hiệp định bình thường hóa quan hệ năm 1965, quan 

hệ Hàn Quốc - Nhật Bản vẫn rất lạnh nhạt do những di sản từ lịch sử, bất chấp sự động viên 

từ Hoa Kỳ, cho dù sự gần gũi về mặt địa lý đã làm nảy sinh một mối quan hệ gắn bó qua lại 

lẫn nhau trong lịch sử giữa hai dân tộc Nhật Bản và Triều Tiên dựa trên những tương đồng 

về chủng tộc, văn hóa và lịch sử. 

Sau Chiến tranh lạnh, Nhật Bản nhận thức rằng mình có lợi ích toàn diện ở Bán 

đảo Triều Tiên, chủ yếu trên các mặt an ninh, chính trị, kinh tế. Trên cơ sở lợi ích đó, 

Nhật Bản tiến hành điều chỉnh chính sách ngoại giao, dựa trên 4 nguyên tắc: Một là, hòa 

bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên là quan trọng đối với hòa bình và ổn định của 

Nhật Bản. Nhật Bản ủng hộ tiến trình hòa bình trên bán đảo này. Hai là, vấn đề Triều 
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Tiên cần phải do chính người Triều Tiên giải quyết. Ba là, duy trì và phát triển quan hệ 

hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc là một trong những ưu tiên cao nhất của chiến lược đối 

ngoại Nhật Bản. Bốn là, cải thiện quan hệ với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sẽ 

được thực hiện trong khuôn khổ ba nguyên tắc trên [21; tr.125- 126]. Chính sách đó cho 

thấy nỗ lực của Nhật Bản trong việc tái cân bằng quan hệ với hai miền Triều Tiên, phục 

vụ lợi ích quốc gia cũng như góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Nhật Bản ở khu vực 

và thế giới. 

Khi nhận định về nhân tố Nhật Bản trong quan hệ liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

từ sau Chiến tranh lạnh tới nay, chúng ta nhận thấy một số vấn đề dài hạn, có khả năng 

ảnh hưởng lâu dài tới sự ổn định và hiệu quả của liên minh hai nước và rộng hơn là tới 

chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ, chiến lược an ninh khu vực và quốc gia của Hàn Quốc 

cũng cân bằng lực lượng ở khu vực Đông Bắc Á, bao gồm: 

- Nhật Bản có lợi ích an ninh to lớn trong sự duy trì và phát triển của quan hệ liên 

minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Nhật Bản cùng với Hàn Quốc và Hoa Kỳ chia sẻ những mối 

lo chung về an ninh khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy, kết hợp sự 

phục hồi của Nga và việc CHDCND Triều Tiên ngày càng trở nên bất ổn và thù địch. 

Giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản tồn tại một mối lo ngại sâu sắc chung về sự trỗi dậy của Trung 

Quốc từ đầu thế kỷ XX trở đi và việc quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ bền chặt sẽ giúp tăng 

tính hiệu quả của các phương án nhằm kiềm chế Trung Quốc của Nhật Bản và Hoa Kỳ. 

Trong lúc đó, cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên nếu bùng 

phát thì hai trong những nước chịu tổn thất nghiêm trọng nhất lại chính là Hàn Quốc và 

Nhật Bản. Vì vậy, đặc biệt trong vấn đề đối phó với CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản và 

Hàn Quốc có nhiều điểm chung về chính sách. Bên cạnh đó, môi trường an ninh xung 

quanh thiếu tính ổn định và an toàn khiến Nhật Bản rất quan tâm tới việc củng cố quan 

hệ an ninh quân sự với Hoa Kỳ, đồng thời thể hiện thái độ quan tâm sâu sắc tới những 

dao động trong quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Một liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ vững 

mạnh phần lớn có lợi cho an ninh Nhật Bản. 

- Về mặt an ninh, Nhật Bản ngoài ra còn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo 

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

chung. Mặc dù có sự hạn chế về lực lượng vũ trang do những điều khoản của Hiến pháp 

Hòa bình, nhưng việc Nhật Bản cho phép lực lượng quân đội Hoa Kỳ đóng trên lãnh thổ 

đã giúp tạo ra lá chắn an ninh từ xa có sức rắn đe lớn đối với CHDCND Triều Tiên và 
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Trung Quốc. Nhật Bản chính là nước đủ khả năng đối trọng trực tiếp với Trung Quốc 

trong khu vực về sức mạnh tổng hợp, vì vậy sự có mặt của Nhật Bản trong vành đai 

phòng thủ từ xa của Hoa Kỳ giúp tạo ra thế cân bằng lực lượng về mặt vĩ mô ở khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương. 

- Các nước có lợi ích ở khu vực Đông Bắc Á khác thường xuyên chú ý khai thác mâu 

thuẫn giữa Nhật Bản và Hàn Quốc để làm suy yếu các chiến lược Hoa Kỳ triển khai tại 

châu Á - Thái Bình Dương. Giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tồn tại tranh chấp lãnh thổ tại 

khu vực quần đảo Dokdo/ Takeshima (tên quốc tế trung lập là Liancourt). Bên cạnh đó, 

chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã khiến cho hai nước dễ dàng cuốn vào những mâu thuẫn lớn 

mỗi khi những vấn đề nhạy cảm liên quan đến thái độ của Nhật Bản về tội ác của chủ 

nghĩa quân phiệt Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Những mâu thuẫn có tính lịch sử 

này giữa hai quốc gia đã đưa tới lợi ích cho bên thứ ba, tiêu biểu là Trung Quốc. Dựa vào 

việc ủng hộ lập trường của Hàn Quốc trong các mâu thuẫn giữa nước này với Nhật Bản, 

Trung Quốc đã khiến Hàn Quốc gần gũi hơn với Trung Quốc, giúp nước này đạt được bốn 

mục tiêu lớn: thứ nhất, cô lập Nhật Bản; thứ hai, làm chậm quá trình tái cân bằng chiến 

lược của Hoa Kỳ ở châu Á - Thái Bình Dương; thứ ba, gây áp lực lên CHDCND Triều 

Tiên; và cuối cùng, xoa dịu và chuyển hướng chú ý của Hàn Quốc ra khỏi những vấn đề 

nổi trội hơn đang nảy sinh liên quan đến sự trỗi dậy của Trung Quốc. Đây là một chiến 

thuật thường được Trung Quốc áp dụng từ năm 2005 nhằm làm suy yếu “trục đồng minh” 

do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Đông Bắc Á. 

Nhân tố Nga 

Trong giai đoạn trước năm 1991, thái độ của Liên Xô đối với Hàn Quốc nói riêng và 

liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ nói chung bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc Chiến tranh lạnh đang 

diễn biến. Thái độ thù nghịch giữa các bên là điều dễ nhận thấy. Quan hệ với Hàn Quốc chỉ 

bắt đầu tan băng trong thập niên 1980, đặc biệt là giai đoạn giao thoa giữa “chính sách hướng 

Bắc” của Hàn Quốc và chính sách “Tư duy mới” của Liên Xô. Ý chí chính trị của Liên Xô 

trong việc đổi mới chính sách đối ngoại đã được thể hiện rõ ràng qua các phát biểu của 

Gorbachov vào tháng 7 năm 1986 ở Vladivostok và tháng 8 năm 1988 tại Krasnoyarsk: Liên 

Xô muốn cải thiện quan hệ với tất cả các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương bất kể chế 

độ chính trị xã hội, nhất là với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngược lại, Liên Xô giảm 

dần viện trợ cho CHDCND Triều Tiên kể từ năm 1985 trở đi. Chính sách của Liên Xô được 

đánh giá là một “nỗ lực để điều hòa (hay có thể là chấm dứt) những ràng buộc quân sự - 
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chính trị với Bình Nhưỡng và những cơ hội kinh tế và chiến lược mới ở Seoul” [143; tr.257 

]. Mối quan hệ này cũng đã có tác động tích cực đến đối thoại Liên Triều với vai trò trung 

gian của LB Nga. 

Trái ngược với quan hệ lạnh nhạt với CHDCND Triều Tiên, Nga duy trì và phát 

triển những quan hệ vốn có từ trước với Hàn Quốc nhằm tận dụng những lợi ích kinh tế 

đáng kể từ nước này. Vào tháng 11 năm 1992, B.Yeltsin thăm chính thức thủ đô Seoul, 

ký Hiệp ước quan hệ song phương giữa Nga và Hàn Quốc, đặt nền tảng cho cho quan hệ 

Nga - Hàn Quốc, bao gồm việc ủng hộ hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, 

đồng thời nhấn mạnh đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo [78; tr.395]. Nga và Hàn Quốc 

còn ký một Nghị định thư về việc viếng thăm thường xuyên của các quan chức quốc 

phòng và tàu hải quân giữa hai quốc gia trong thời gian đó. Tuy nhiên, quan hệ song 

phương không thể vượt qua phạm vi kinh tế. 

Sự thoái lui về ảnh hưởng của Nga ở Bán đảo Triều Tiên cũng khiến cho quan hệ 

Liên Triều đi theo một chiều hướng mới, gián tiếp khiến cho quan hệ Hàn Quốc - Hoa 

Kỳ mất đi sự ổn định đã tồn tại trong nhiều thập niên. CHDCND Triều Tiên chính thức 

mất đi một trong hai đồng minh chủ yếu, kinh tế khủng hoảng và suy sụp. Đây có lẽ là 

nguyên nhân chính khiến nước này thay đổi cách tiếp cận, ngả theo hướng mềm mỏng 

hơn đối với Hàn Quốc, thậm chí là đối với Hoa Kỳ, trong gần một thập niên sau khi 

Chiến tranh lạnh kết thúc. Chính trong bối cảnh này, những mâu thuẫn trong quan hệ 

Hàn Quốc - Hoa Kỳ đã nảy sinh và phát triển, đặc biệt là về chính sách đối với CHDCND 

Triều Tiên. 

Bắt đầu từ cuối thời kỳ Boris Yeltsin và đặc biệt là từ lúc V.Putin lên cầm quyền, 

Nga một mặt vẫn duy trì một mối liên hệ kinh tế và chính trị tốt đẹp với Hàn Quốc nhưng 

mặt khác đã có những động thái kéo gần CHDCND Triều Tiên trở lại. Tuy nhiên, thái 

độ của Nga đối với CHDCND Triều Tiên không mang tính đơn tuyến như Liên bang Xô 

Viết trước đây. Từ năm 2003 đến nay, Nga tham gia các vòng đàm phán 6 bên nhằm giải 

quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Nhiều lần Nga đã cùng các nước như Hoa Kỳ, Hàn 

Quốc, Trung Quốc, Pháp, Anh, Nhật bày tỏ thái độ không đồng tình trước các hành động 

làm trầm trọng tình hình của CHDCND Triều Tiên và ủng hộ vào các lệnh trừng phạt 

của Liên Hiệp quốc nhắm vào nước này. Chính lập trường này của Nga, kết hợp với 

những căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc, đã kích thích CHDCND Triều Tiên 
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dần dần bám sâu hơn vào tư tưởng “chủ thể”6, khiến cho nước này có thái độ phòng vệ 

cực đoan đối với tất cả áp lực từ bên ngoài, thể hiện rõ nét qua việc nước này liên tục 

phá vỡ các vòng đàm phán và quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa của 

riêng mình trong giai đoạn từ sau năm 2003 đến nay. Cũng nhờ vậy, hai nước Hàn Quốc 

và Hoa Kỳ lại có cơ hội để hàn gắn những xáo trộn trong quan hệ vì lợi ích an ninh 

chung. Sự gần gũi trở lại giữa Nga và CHDCND Triều Tiên cũng khiến áp lực của Hàn 

Quốc lên CHDCND Triều Tiên giảm sức nặng. Hoa Kỳ không thể áp đặt chủ nghĩa đơn 

phương ở Đông Bắc Á và buộc phải tính đến một phương án khả thi hơn là quay trở lại 

tìm kiếm sự đồng thuận với Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Bên cạnh đó, quan hệ Nga - Trung cũng được củng cố trên nhiều mặt dưới thời V. 

Putin. Việc hai bên dàn xếp thành công tranh chấp lãnh thổ với sự nhượng bộ từ phía Nga 

đã gạt đi trở lực tồn tại dai dẳng trong quan hệ 2 nước suốt gần 40 năm. Hai nước là thành 

viên chủ chốt của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thành lập vào năm 2001, đồng thời là thành 

viên của nhóm Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS)7. Mặc dù vẫn tồn tại một số hoài 

nghi về giới hạn của hợp tác Nga - Trung, nhưng về cơ bản, sự liên kết của hai cường quốc 

này đang tạo ra thách thức không nhỏ đối với chủ nghĩa bá quyền của Hoa Kỳ, kiềm chế 

CHDCND Triều Tiên, góp phần tạo ra thế cân bằng sức mạnh ở khu vực Đông Bắc Á, 

nhưng cũng đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ sẽ tìm cách cạnh tranh bằng con đường nhấn mạnh 

quan hệ liên minh chính trị - quân sự với Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Đáng chú ý, CHDCND Triều Tiên vẫn được đánh giá là giữ một thái độ thân thiện 

đối với Nga, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên 

ngày càng lạnh nhạt sau khi Tập Cận Bình nhậm chức Tổng Bí thư. Vì vậy, Hàn Quốc 

đã tranh thủ quan hệ với Nga để gây sức ép đối với CHDCND Triều Tiên cũng như tìm 

mọi cách giảm căng thẳng trên bán đảo, góp phần tạo ra sự độc lập và chủ động tương 

đối đối với lập trường cứng rắn của Hoa Kỳ. 

                                                           
6 Tức “tự lực tự cường”, là học thuyết chính trị do Kim Nhật Thành xây dựng và được các đời lãnh đạo Triều Tiên 

về sau kế tục và phát triển. 
7 Gồm các nền kinh tế lớn mới nổi là Brasil, Nga (Russia), Ấn Độ (India), Trung Quốc (China) và Nam Phi (South 

Africa) 
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2.2.2. Nhân tố bên trong 

2.2.2.1. Tác động của tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng Hàn 

Quốc và Hoa Kỳ (1993 - 2012) 

Về phía Hàn Quốc 

Trong giai đoạn 1993 - 2012, nền chính trị Hàn Quốc đã trải qua một quá trình 

chuyển đổi sâu sắc về nhiều mặt với khuynh hướng dân chủ hóa, tự do hóa. Chính trị 

Hàn Quốc bước vào giai đoạn chuyển đổi có tính bản lề dưới thời kỳ cầm quyền của Roh 

Tae Woo với sự ra đời của bản Hiến pháp dân chủ vào năm 1987 và dựa trên nền tảng 

đó để đạt được những bước tiến quan trọng đầu tiên dưới thời các tổng thống Kim Young 

Sam, Kim Dae Jung và Roh Moo Hyun. Có thể thấy, những biến động của tình hình 

chính trị - xã hội Hàn Quốc sau Chiến tranh lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định 

của quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ. 

Thứ nhất, khuynh hướng dân chủ hóa chính trị với những biểu hiện đa dạng đã tác 

động trực tiếp đến đối sách của chính phủ, trong đó có chính sách và quan hệ với Hoa 

Kỳ. Các chính đảng và chính trị gia theo đường lối dân chủ và cấp tiến xuất hiện và giữ 

được thế đứng trên chính trường. Nhiều đảng chính trị ra đời sau Hiến pháp dân chủ với 

những cương lĩnh đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, chống độc tài, tham nhũng. Cả hai 

tổng thống Kim Young Sam và Kim Dae Jung đều từng là những nhà bất đồng chính trị 

bị chính quyền quân sự trước đây bắt giam và quản thúc, thậm chí tuyên án tử hình. Quá 

trình dân chủ hóa này buộc các đời tổng thống Hàn Quốc kể từ sau Chiến tranh lạnh đến 

nay đều phải giương cao ngọn cờ chống lại những truyền thống chính trị tiêu cực trước 

đây như độc tài, tham nhũng, đề cao sự minh bạch và trong sạch…để nhận được sự ủng 

hộ từ phía người dân. Hoa Kỳ là nước nhận thấy điều này từ rất sớm và tỏ thái độ ủng 

hộ [125; tr.1- 2]. 

Quá trình dân chủ hóa từ sau năm 1987 không chỉ tác động đến thượng tầng chính trị 

của xã hội Hàn Quốc mà còn có ảnh hưởng to lớn đối với mọi tầng lớp nhân dân. Phong 

trào dân chủ đã định hình lại mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, khiến cho người dân 

bình thường ý thức được khả năng tham gia vào nền chính trị quốc gia của mình. Công luận 

bây giờ có thể tác động đến chính sách đối nội và đối ngoại quốc gia. Người dân, thông qua 

các hội đoàn chính trị địa phương hoặc ngành nghề, bày tỏ thái độ, ý kiến về các vấn đề của 

địa phương hoặc đất nước, buộc các chính trị gia muốn giành được lá phiếu phải hết sức 

quan tâm đến nguyện vọng của họ. Một vấn đề nhỏ của một địa phương hay một công dân, 

nếu không được giải quyết rốt ráo, có thể sẽ bùng nổ trở thành một vấn đề mang tầm quốc 

gia, ảnh hưởng tới cả quan hệ ngoại giao của nhà nước. Việc cả một phong trào đấu tranh 
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bài Mỹ đã bùng nổ chỉ vì cái chết của cô gái “bán hoa” Yun Geumi vào năm 1992 có thể 

xem như một ví dụ điển hình cho xu hướng này. Xét riêng trong quan hệ với Hoa Kỳ, hầu 

như không có địa hạt nào được xem là vùng cấm buộc công dân không được phép đề cập 

đến. Các tổng thống theo đường lối cấp tiến như Kim Young Sam, Kim Dae Jung, Roh Moo 

Huyn đã tạo mọi điều kiện “cởi trói” cho các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân 

nhân trong việc bày tỏ nguyện vọng chính đáng của họ một cách công khai, hợp pháp. Dưới 

thời tổng thống Kim Young Sam, các Tổ chức phi chính phủ (NGOs) phát triển mạnh, phần 

lớn đều mang tư tưởng tự do, cấp tiến hoặc thiên tả và sau này gây ảnh hưởng rất lớn đối 

với các quyết định chính trị quan trọng của chính quyền [122; tr.48]. Hai đời tổng thống 

Kim Dae Jung và Roh Moo Hyun đã tiến hành một số cải cách quan trọng trên nhiều lĩnh 

vực, tiêu biểu nhất về chính trị và an ninh - quốc phòng. Trong lúc vừa nâng đỡ và phát triển 

một nền chính trị dân chủ với sự tham gia sâu rộng của các tầng lớp nhân dân, Kim Dae 

Jung và Roh Moo Huyn cũng tìm kiếm một mối quan hệ liên minh cân bằng hơn giữa Hàn 

Quốc và Hoa Kỳ. Những nhân tố mới, phi truyền thống của nền chính trị Hàn Quốc, như 

tiếng nói ngày càng mạnh mẽ của chính quyền địa phương và người dân, hoạt động của các 

tổ chức NGOs hay vận động của các nhóm lợi ích, đã tạo ra sự hậu thuẫn ngày càng lớn cho 

phong trào dân chủ Hàn Quốc trong và ngoài chính trường. Sự thay đổi về chính sách đối 

nội đã dẫn đến những đổi thay tương ứng trong chính sách đối ngoại, như K.Moon đã chỉ 

ra, khi “dân chủ trong nước” đã diễn ra cùng lúc với “dân chủ trong chính sách đối ngoại” 

[122; tr.41- 42]. Tiếng nói của công luận và các tổ chức xã hội Hàn Quốc ngày càng gây ảnh 

hưởng lớn đến quan hệ song phương Hàn Quốc - Hoa Kỳ [16; tr.182]. 

Thứ hai, sự đổi khác mô hình chính trị tác động đến việc hoạch định chính sách của 

chính phủ liên quan đến Hoa Kỳ trên nhiều phương diện, khía cạnh. Có thể nhận thấy là mô 

hình chính trị của Hàn Quốc đã đổi khác so với thời kỳ Chiến tranh lạnh nhờ vào bản Hiến 

pháp Dân chủ, dẫn tới cách thức mới trong việc hoạch định chính sách đối nội và đối ngoại. 

Quyền hạn cũng như nhiệm kỳ tổng thống bị giới hạn và bị kiểm soát bởi Quốc hội, không 

thể tự ý định đoạt mọi việc như dưới thời các chính quyền quân sự và thường xuyên diễn ra 

tình trạng tổng thống phải thỏa hiệp với Quốc hội, cơ quan vốn thường bị chi phối bởi đảng 

đối lập. Sức mạnh của Quốc hội tăng lên nhưng bản thân Quốc hội lại bị phân liệt do chủ 

nghĩa bè phái, hình thành sự đấu tranh thường xuyên giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập 

chủ yếu. Tình trạng thành lập, sáp nhập các đảng phái cũ và mới diễn ra thường xuyên để 

giành đa số ghế. Một hiện thực khác là trong khi các đảng phái dân chủ cấp tiến ngày càng 

giành được nhiều tín nhiệm từ người dân, ảnh hưởng truyền thống của các đảng phái và các 

chính trị gia bảo thủ có khuynh hướng thân Hoa Kỳ suy giảm. Sức mạnh của chính quyền 
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Trung ương giảm đi trong khi sức mạnh của chính quyền địa phương tăng lên cùng với sự 

ủng hộ của người dân, tức là biểu hiện của quá trình phi tập trung hóa và dân chủ hóa chính 

trị. Chính sự tái cấu trúc lại mô hình vận động của chính trị nội bộ ở Hàn Quốc đã đem tới 

những nội dung mới trong đời sống chính trị thường ngày ở Hàn Quốc. Những vấn đề liên 

quan đến Hoa Kỳ như các vụ phạm pháp của binh sỹ, việc di dời các căn cứ quân sự, kiện 

tụng thương mại, thái độ đối với CHDCND Triều Tiên… được tranh luận công khai ở trong 

nghị trường cũng như bên ngoài xã hội. Chính phủ phải “làm quen” với việc các cuộc biểu 

tình, các phong trào đấu tranh bài Mỹ như một phần của đời sống chính trị mới giai đoạn 

hậu độc tài và phải tìm cách thích ứng thông qua việc lắng nghe ý kiến cũng như đáp ứng 

nguyện vọng của người dân và những đại diện của họ. 

Một điểm đáng chú ý khác, cũng là một đặc điểm của chính trị Hàn Quốc trong và 

sau Chiến tranh lạnh, đó là nhân tố vùng miền hay còn gọi là chủ nghĩa địa phương. Các 

đảng phái bảo thủ cánh hữu như Đảng Quốc đại (GNP) xem khu vực Kyongsang (còn gọi 

là Yongnam) ở đông nam Hàn Quốc là thành trì, các đảng phái cấp tiến lại xem vùng 

Cholla ở tây nam là khu vực “sân nhà”. Mỗi bên có ưu tiên riêng về chính sách đối nội và 

đối ngoại, đồng thời dựa trên những nguồn thông tin truyền thông khác nhau. Đáng chú ý, 

thủ phủ của vùng Cholla là Kwangju, nơi xảy ra vụ tàn sát đẫm máu những người biểu 

tình đòi dân chủ được cho là có sự dính líu của chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Chun Doo 

Hwan. Vì vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu như xu hướng bài Mỹ bùng phát và được nuôi 

dưỡng ở khu vực này. Sự phân liệt về chính trị này thể hiện rõ nét nhất trong các cuộc bỏ 

phiếu nhằm bầu ra tổng thống hoặc đại biểu Quốc hội, nơi hai bên thường thể hiện kết quả 

trái ngược nhau. Vì vậy, khu vực quanh Seoul, nơi có đến hơn 11 triệu dân và khá trung 

lập về chính trị, là nơi hai phe bảo thủ và cấp tiến tranh giành phiếu bầu quyết liệt nhất 

[83; tr.4]. 

Thứ ba, sự phân hóa trong xã hội Hàn Quốc về tư tưởng và hệ giá trị ngày càng 

trở nên sâu sắc giữa các thế hệ liên quan đến vai trò của Hoa Kỳ đối với Bán đảo Triều 

Tiên cũng có tác động nhất định đến quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Xã hội Hàn Quốc 

đã và đang chứng kiến cái gọi là sự khác biệt về thái độ chính trị giữa hai thế hệ người 

Hàn Quốc: thế hệ những người ở độ tuổi 20- 30 (còn gọi là thế hệ 3- 8- 68 (sam- pal- 

yuk) và thế hệ những người ở độ tuổi 50- 60. Sự phát triển của Internet khiến cho những 

                                                           
8 Số 3 nghĩa là những người này hiện nằm trong độ tuổi 30; số 8 nghĩa là họ vào đại học, cao đẳng trong những 

năm 1980 và từng chứng kiến sự lớn mạnh của phong trào dân chủ cũng như chịu sự trấn áp của chính quyền quân 

sự Chun Doo Hwan; số 6 nghĩa là họ sinh ra trong những năm 1960, lớn lên trong thời kỳ Hàn Quốc phát triển 

mạnh mẽ về công nghiệp. 
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người trẻ tuổi sống ở thành phố có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, chính trị nước nhà với 

những góc độ mới, hình thành nên nhãn quan chính trị có phần đối lập với các thế hệ 

đi trước khi nhìn nhận về vai trò của Hoa Kỳ đối với hiện trạng Hàn Quốc hiện nay và 

nhất là quan điểm đối với các vấn đề Liên Triều [118; tr.1- 3]. Bằng lá phiếu của mình, 

họ đã góp phần đưa tới thắng lợi của những nhà chính trị cấp tiến ủng hộ một nền chính 

trị dân chủ và đối ngoại độc lập. Thế hệ lớn tuổi thường đại diện cho quan điểm bảo 

thủ, thân Mỹ và, phần nào đó, muốn duy trì hiện trạng (status quo) của xã hội Hàn 

Quốc. Vì vậy, thế hệ lớn tuổi thường chỉ trích quan điểm của thế hệ trẻ là nông cạn, 

bốc đồng và thiếu tầm nhìn xa. Tuy nhiên, khách quan mà nói thì những người trẻ tuổi 

không hề thiếu tính thực tế và thực tiễn trong quan điểm chính trị. Tiêu biểu như quan 

điểm của họ về vai trò của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc. Trong khi đòi hỏi một nền ngoại 

giao độc lập hơn với Hoa Kỳ và một cách tiếp cận hướng đến thống nhất Bán đảo Triều 

Tiên bằng hòa bình, những người trẻ tuổi Hàn Quốc lại phản đối đối với việc Hoa Kỳ 

rút dần lực lượng của mình ra khỏi Bán đảo Triều Tiên, xem đó như hành động “trả 

đũa” của Hoa Kỳ đối với những đòi hỏi của họ. Vì vậy, có thể xem quan điểm của hai 

thế hệ vừa mang tính xung khắc nhưng vừa mang tính bổ sung cho nhau, hình thành 

một nhãn quan chính trị chung phù hợp với lợi ích và đại diện cho toàn bộ người dân. 

Quá trình dân chủ hóa, tự do hóa cũng đã đem đến một làn gió mới cho quá trình phát 

triển của Hàn Quốc với hai khái niệm quốc tế hóa và tự do hóa. Một nền kinh tế định hướng 

thị trường cởi mở đã được hình thành và củng cố. Nhiều lĩnh vực vốn trước đây nhận được 

sự bảo hộ chặt chẽ của nhà nước và diễn ra sự độc quyền thì nay được mở cửa cho không 

chỉ các nhà kinh doanh trong nước mà cả nước ngoài. Chính phủ hướng đến chỉ can dự vào 

việc giữ ổn định vĩ mô nền kinh tế. Hàn Quốc gia nhập vào các định chế thương mại quốc 

tế như WTO, đầu tư phát triển công nghệ nâng cao chất lượng nhằm cải thiện sức cạnh tranh 

của hàng hóa “made in Korea” trên thế giới. Quá trình hội nhập kinh tế thế giới của Hàn 

Quốc đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi ban hành Lộ trình FTA năm 2003 đến nay khi nước 

này đã tiến hành xem xét, đàm phán và ký kết các FTA với nhiều quốc gia và nhiều nhóm 

quốc gia, trong đó quan trọng nhất là FTA với Hoa Kỳ. Thành công trong quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội một mặt đã giúp nâng cao tinh thần dân tộc và quốc gia ở dân chúng, 

đồng thời giúp chính quyền Hàn Quốc tự tin hơn trong việc hoạch định chính sách chính trị 

- ngoại giao cũng như phát triển năng lực quốc phòng, dẫn tới những điều chỉnh trong quan 

hệ song phương. Bên cạnh đó, nền kinh tế Hàn Quốc dựa phần lớn vào việc xuất khẩu hàng 

hóa, vì vậy duy trì quan hệ thương mại tốt đẹp với Hoa Kỳ từ lâu đã là ưu tiên của chính 
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quyền Hàn Quốc, tuy nhiên, lo ngại sự tràn ngập của hàng hóa Hoa Kỳ khiến cho nền kinh 

tế Hàn Quốc trở nên què quặt đã khiến cho Hàn Quốc duy trì một mức độ bảo hộ cao đối 

với hàng hóa, đặc biệt là nông phẩm. Điều này đã dẫn tới các cuộc xung đột thương mại với 

Hoa Kỳ trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh khi Hoa Kỳ công khai theo đuổi thương mại 

tự do và bình đẳng. Ngoài ra, trong quá trình phát triển kinh tế, Hàn Quốc trải qua hai lần 

khủng hoảng kinh tế: khủng hoảng kinh tế tài chính châu Á năm 1997 và khủng hoảng kinh 

tế thế giới năm 2008, trong đó lần khủng hoảng năm 1997 đã để lại những rạn nứt trong 

quan hệ song phương Hàn Quốc - Hoa Kỳ do thái độ thiếu thiện chí của Hoa Kỳ trong việc 

giúp đỡ Hàn Quốc vượt qua khó khăn. 

Tình hình an ninh - quốc phòng của Hàn Quốc cũng gây tác động không nhỏ đối với 

quan hệ song phương. Mối bận tâm lớn nhất của Hàn Quốc về mặt an ninh là sự ổn định và 

hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Các chương trình thử hạt nhân và chính phủ Hàn Quốc hợp 

tác chặt chẽ với Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực. Mặc dù lực lượng quốc phòng của Hàn Quốc 

phát triển mạnh mẽ nhưng rõ ràng nếu không có cam kết an ninh từ phía Hoa Kỳ, quân đội 

Hàn Quốc chưa chứng tỏ được ưu thế vượt trội và có thể chịu tổn thất lớn trong trường hợp 

xung đột xảy ra. Tuy nhiên, có những giai đoạn hòa dịu trong quan hệ Liên Triều đã khiến 

cho Hàn Quốc giảm sự chú ý đối với vấn đề an ninh, làm nảy sinh những khác biệt với lập 

trường và chính sách an ninh với Hoa Kỳ - nước kiên trì quan điểm CHDCND Triều Tiên vẫn 

là một mối đe dọa lớn một khi nước này vẫn không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, 

tiêu biểu như sự phân hóa lập trường đối với vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên vào 

năm 2006. Tiến ra khỏi địa hạt an ninh, sự khác biệt này gây ra những xung đột đáng chú ý 

về mặt chính trị trong quan hệ giữa hai nước. Thêm vào đó, tình hình an ninh ở khu vực Đông 

Bắc Á kể từ nửa đầu thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI đã trải qua những biến chuyển khó 

lường, đặc biệt là với sự trỗi dậy của Trung Quốc, làm nảy sinh nhu cầu quay trở lại gắn bó 

chặt chẽ hơn nữa với Hoa Kỳ từ phía Hàn Quốc. 

Về phía Hoa Kỳ 

Những biến động trong tình hình chính trị Hoa Kỳ vào thời kỳ sau Chiến tranh lạnh 

tạo ra những tác động không đáng kể đối với sự ổn định của quan hệ liên minh Hàn Quốc 

- Hoa Kỳ. Điều này một phần nhiều là do sự thiếu quan tâm của người dân Hoa Kỳ đối 

với mối quan hệ với Hàn Quốc, hoàn toàn tương phản với sự quan tâm lớn của người 

dân Hàn Quốc đối với Hoa Kỳ. Mặc dù đã từng có những luồng ý kiến chống đối Hàn 

Quốc trong Quốc hội và chính giới Hoa Kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh tư tưởng bài Mỹ 

nảy nở ở Hàn Quốc sau Chiến tranh lạnh, nhưng về cơ bản Hoa Kỳ vẫn muốn giữ quan 
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hệ đồng minh này ổn định vì lợi ích quốc gia cũng như chiến lược của Hoa Kỳ ở Bán 

đảo Triều Tiên nói riêng và châu Á - Thái Bình Dương nói chung. 

Tuy nhiên, các biến động trong tình hình kinh tế - xã hội của Hoa Kỳ đã tạo ra những 

tác động ở những mức độ khác nhau lên quan hệ song phương. Tình hình kinh tế Hoa Kỳ đầu 

những năm 1990 có phần ảm đạm, phần lớn là hệ lụy từ chính sách kinh tế Bushonomics thất 

bại [13; tr.13- 28]. Tình hình ngân sách không cho phép đã buộc Hoa Kỳ phải cắt giảm ngân 

sách quốc phòng và điều chỉnh lại chiến lược toàn cầu. Điều này đã dẫn tới việc Hoa Kỳ phải 

tuyên bố cắt giảm sự hiện diện quân sự trên Bán đảo Triều Tiên, trực tiếp ảnh hưởng đến quan 

hệ an ninh - quân sự giữa hai nước. Bill Clinton ngay sau khi lên cầm quyền đã tìm cách phục 

hồi nền kinh tế Hoa Kỳ bằng việc theo đuổi quan điểm thương mại tự do “công bằng”. Sự đòi 

hỏi có đi có lại của Hoa Kỳ về mặt thương mại này đã nhiều lần buộc Hàn Quốc ngồi vào bàn 

đàm phán nhằm dỡ bỏ những rào cản bảo hộ của nước này hoặc mở cửa một số thị trường 

hàng hóa để đổi lại những nhượng bộ tương ứng từ phía Hoa Kỳ. Từ giai đoạn này trở đi đánh 

dấu những khác biệt, thậm chí va chạm thương mại giữa hai nước trở nên phổ biến hơn nhưng 

đây cũng là giai đoạn Hoa Kỳ hưởng thặng dư trong cán cân thương mại với Hàn Quốc. Điều 

này đã châm ngòi cho nhiều cuộc đấu tranh của người dân Hàn Quốc phản kháng sự áp đặt 

của Hoa Kỳ trong các vấn đề kinh tế. 

Sau một thời gian phát triển tương đối lành mạnh dưới thời Bill Clinton, nền kinh tế 

Hoa Kỳ tiếp tục chao đảo bởi các chính sách kinh tế thiếu thận trọng của Tổng thống 

G.W.Bush. Trong bối cảnh Hoa Kỳ lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế nhẹ vào năm 

2001, đồng thời phải tiêu tốn ngân sách cho hai cuộc chiến tranh chống khủng bố, chính 

quyền Bush một mặt vừa theo đuổi chính sách tự do thương mại, phản ánh qua việc Hàn 

Quốc và Hoa Kỳ bước đầu ký kết thành công KORUS FTA, nhưng mặt khác lại công khai 

sử dụng chủ nghĩa bảo hộ trong một số vấn đề. Điều này đã dẫn tới một số xung đột thương 

mại nổi bật với Hàn Quốc trong giai đoạn này. Tác hại dài hạn từ chính sách kinh tế vĩ mô 

sai lầm dưới thời Tổng thống Bush con đã bộc phát thành một cuộc khủng hoảng kinh tế 

thế giới ảnh hưởng đến Hàn Quốc. 

Trước di sản nặng nề từ George W.Bush, chính quyền Obama ban hành các chính 

sách nhằm ngăn chặn sự lan tràn và kéo dài của cơn khủng hoảng và tìm mọi cách để tạo 

ra việc làm cho người dân, không những thông qua đầu tư công mà còn thông qua tăng 

cường xuất khẩu. Điều này được đi đôi với việc tăng cường thúc đẩy tự do thương mại 

thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực, đồng thời buộc các 

đối tác kinh tế phải dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu. Vì vậy, đây cũng là giai đoạn đánh dấu 
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KORUS FTA được xúc tiến phê chuẩn ở cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc, ghi nhận một bước tiến 

mới quan hệ thương mại song phương. Ở một góc độ khác, cơn khủng hoảng kinh tế đã 

khiến Hoa Kỳ suy giảm nghiêm trọng về nguồn lực tài chính dùng để đối phó với các cuộc 

khủng hoảng ở bên ngoài. Thực tế này khiến Hoa Kỳ cần dựa nhiều hơn vào các đồng 

minh của mình trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc. Điều này phần nào lý giải sự phát 

triển vượt bậc của quan hệ an ninh - quân sự giữa hai nước cũng như vai trò ngày càng 

tăng của Hàn Quốc trong liên minh với Hoa Kỳ trong thời kỳ cầm quyền của Lee Muyng 

Bak và Obama. 

Sự biến động trong tình hình an ninh - quốc phòng của Hoa Kỳ cũng tạo ra những 

tác động đáng chú ý đối với quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Với tư cách là một siêu cường, 

các mối đe dọa được Hoa Kỳ nhận diện không chỉ ở xung quanh hay bên trong lãnh thổ 

Hoa Kỳ mà có thể ở bất cứ đâu trên thế giới. Điều này khác với Hàn Quốc - một cường 

quốc tầm khu vực. Nhìn chung, không khó để nhận thấy có ba biến chuyển lớn có tính 

kế tục trong tình hình an ninh của Hoa Kỳ từ sau Chiến tranh lạnh tới nay có ảnh hưởng 

tới quan hệ song phương: 

Thứ nhất, trong thập niên 1990, sự chấm dứt của Chiến tranh lạnh với sự sụp đổ 

của Liên Xô đã khiến cho nhu cầu an ninh của Hoa Kỳ ở khu vực Tây Thái Bình Dương 

giảm xuống. Hệ thống đồng minh ở Đông Bắc Á của Hoa Kỳ mất đi lý do tồn tại chủ 

yếu, thế nên Hoa Kỳ đã giảm bớt các cam kết an ninh của mình đối với khu vực này nói 

chung và Hàn Quốc nói riêng để tập trung nhiều hơn vào khu vực Trung Cận Đông và 

Đông Âu, nơi Hoa Kỳ có những lợi ích thiết thân hơn. Mặc dù vấn đề hạt nhân của 

CHDCND Triều Tiên nổi lên khiến cho các sự vụ liên quan đến Bán đảo Triều Tiên quay 

trở lại trong chương trình nghị sự an ninh của Hoa Kỳ, nhưng về cơ bản thì thái độ hợp 

tác của CHDCND Triều Tiên trong giai đoạn này đã không khiến cho Hoa Kỳ quá lo 

ngại. 

Thứ hai, trong giai đoạn nửa đầu và giữa thập niên 2000, mối đe dọa an ninh lớn 

nhất của Hoa Kỳ là chủ nghĩa khủng bố. Nhưng việc Hoa Kỳ lao vào một cuộc chiến 

chống khủng bố trên toàn cầu lại được diễn giải theo hướng nước này theo đuổi chủ 

nghĩa đơn cực và bá quyền trên phạm vi toàn cầu. Mối đe dọa an ninh có phần thiếu rõ 

ràng này đã khiến cho Hoa Kỳ tiêu tốn rất nhiều tài chính cũng như uy tín chính trị của 

quốc gia. Mặc dù Hàn Quốc không phản đối quyết liệt hai cuộc chiến tranh đẫm máu của 

Hoa Kỳ tại Afghanistan và Iraq như hai đồng minh khác của Hoa Kỳ là Pháp và Đức, 

nhưng việc CHDCND Triều Tiên bị xem là một bộ phận của “trục ma quỷ” và bị Hoa 
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Kỳ đe dọa tấn công phủ đầu bằng hạt nhân trong lúc quan hệ Liên Triều đang ở trong 

giai đoạn tốt đẹp đã tạo ra một làn sóng chống đối Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, từ công luận 

cho tới chính phủ. Trong khi đó, Hoa Kỳ lại xem sự vi phạm thỏa thuận về vấn đề hạt 

nhân của CHDCND Triều Tiên là một mối đe dọa thực sự với bản thân Hoa Kỳ và cả 

trật tự thế giới hiện tại mà Hoa Kỳ đang đóng vai trò chủ chốt. Vì vậy, việc hợp tác xây 

dựng chính sách chính trị và an ninh chung giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn do khác 

biệt về nhận thức. 

Thứ ba, trong giai đoạn cuối thập niên 2000 cho tới hết giai đoạn nghiên cứu được 

khảo sát, khi các lợi ích chiến lược tại Trung Cận Đông, Trung Á và Đông Âu đều đã 

được Hoa Kỳ bảo đảm về cơ bản thì lúc này Đông Á mới nổi lên là sân khấu chính của 

hợp tác an ninh - quốc phòng của Hoa Kỳ. Sự phát triển của lực lượng quân sự và nền 

kinh tế Trung Quốc đã gây đe dọa đến hiện trạng tại châu Á - Thái Bình Dương, đồng 

thời các hoạt động phát triển quân sự của CHDCND Triều Tiên lại đặt các nước có lợi 

ích ở khu vực Đông Bắc Á vào tình thế nguy hiếm. Sự tồn tại trong vai trò là một siêu 

cường của Hoa Kỳ bị thách thức với những mối đe dọa mới và lâu dài. Vì vậy, Hoa Kỳ 

đã từng bước “xoay trục” sang châu Á, trực tiếp tác động vào quan hệ đồng minh đối với 

nhiều nước, trong đó có Hàn Quốc với những yêu cầu mới về cam kết và hợp tác trong 

bối cảnh an ninh mới. 

2.2.2.2. Tác động từ sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và Hoa Kỳ 

(1993 - 2012) 

Về phía Hàn Quốc 

Chính sách đối ngoại của Hàn Quốc bắt đầu trải qua những thay đổi lớn kể từ thập 

niên 80 của thế kỷ XX. Hàn Quốc đã tiếp tục theo đuổi các mối quan hệ đối tác có tính 

hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới trên mọi lĩnh vực. Trong lúc tiếp tục giữ vững 

những mục tiêu trước đây như tăng cường tính chính danh về mặt chính trị, đảm bảo an 

ninh quân sự và thúc đẩy phát triển kinh tế bằng việc duy trì liên hệ chặt chẽ với phương 

Tây, Hàn Quốc đã mở rộng đáng kể quan hệ ngoại giao bằng việc tung ra chính sách 

tham vọng Pukpang chongch’aek (chính sách hướng Bắc - Nordpolitik), được chính thức 

công bố trước thềm Olympics Seoul năm 1988 [157; tr.77]. Bắt đầu từ cuối những năm 

1980 và đầu những năm 1990, những sự thay đổi ở Đông Âu và Liên Xô đã đặt một dấu 

chấm hết cho thời kỳ Chiến tranh lạnh. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc tiếp tục kiên trì 

chính sách ngoại giao phương Bắc, góp phần xúc tiến sự gắn kết của nước này với Nga 

và Trung Quốc. Những mối quan hệ như thế này trước kia bị ngăn cản bởi những khác 

biệt mang tính chất hệ tư tưởng và hệ thống kinh tế. Quan hệ giữa Hàn Quốc với Nga và 
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Trung Quốc đã được bình thường hoá trong một thời gian ngắn, khiến cho quan hệ đối 

ngoại của Hàn Quốc vượt ra khỏi tầm khu vực. Sự kiện cả hai quốc gia Hàn Quốc và 

CHDCND Triều Tiên đồng thời gia nhập Liên hợp quốc vào tháng 9 năm 1991 thêm một 

lần nữa chứng tỏ sự thành công của chính sách ngoại giao phương Bắc. Cơ sở cho sự 

cùng tồn tại hoà bình của hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đã được xây dựng ba tháng 

sau đó với việc ký kết Hiệp định về hoà giải, không xâm lược và trao đổi và hợp tác 

(được gọi là Hiệp định cơ bản Bắc- Nam) và thông qua một tuyên bố chung về việc phi 

hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. 

Mục tiêu căn bản của chính sách đối ngoại Hàn Quốc trong giai đoạn sau Chiến tranh 

lạnh là tận dụng vai trò cường quốc hạng trung của mình để tạo ra tiếng nói lớn hơn ở tầm 

khu vực và thế giới. Chính sách này được kiên trì thực hiện qua từng thời kỳ khác nhau 

nhằm ổn định chính trị và phát triển kinh tế, đưa đất nước lên vị thế cao trên trường quốc 

tế. Năm 1993, tổng thống Kim Young Sam lên nắm quyền đã thi hành chính sách “Ngoại 

giao mới”, đề cập đến năm phương hướng cơ bản là toàn cầu hóa, đa phương hóa, đa 

nguyên hóa, hợp tác khu vực và thống nhất hướng tới tương lai. Còn đối với bốn nước lớn 

trong khu vực, Hàn Quốc đề ra chính sách “Ngoại giao tứ cường”, đó là duy trì quan hệ 

đồng minh với Hoa Kỳ, Nhật Bản, tiếp đến là quan hệ hợp tác với Nga và Trung Quốc, 

giành ưu thế chiến lược với CHDCND Triều Tiên, mở rộng quan hệ với các nước khác. 

Bước sang thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Kim Dae Jung, chiến lược “Ngoại giao tứ 

cường” đã tiến hóa thành chiến lược “Ngoại giao hài hòa tứ cường”, với nội dung chủ yếu 

là tăng cường quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ, nâng cấp quan hệ với Nhật Bản, ổn định và 

phát triển quan hệ với Trung Quốc, cải thiện quan hệ với Nga, củng cố quan hệ liên minh 

Hoa Kỳ - Nhật Bản - Hàn Quốc để răn đe CHDCND Triều Tiên, đảm bảo an ninh quốc 

gia. Tổng thống Kim Dae Jung kêu gọi hợp tác, hòa giải với miền Bắc thông qua “Chính 

sách Ánh Dương” (Sunshine Policy) nhằm khuyến khích, thúc đẩy miền Bắc cải cách, mở 

cửa kinh tế, hợp tác trao đổi Nam- Bắc thông qua đó giảm bớt căng thẳng, giải quyết bất 

đồng và hợp tác trên một số lĩnh vực. Đến năm 2002, Tổng thống Roh Moo Huyn dựa trên 

chính sách Ánh Dương đề ra chính sách “Hòa bình và Thịnh vượng” với các nguyên tắc 

chính như cùng tồn tại và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, hợp tác trên cơ sở tin 

tưởng lẫn nhau. 

Dưới thời Tổng Thống Hàn Quốc Lee Muyng Bak, Hàn Quốc đã cam kết thực hiện 

đường lối ngoại giao thực dụng, trong đó dành ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối 

ngoại cho bốn cường quốc là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, trong đó nhấn 

mạnh quan hệ truyền thống với Hoa Kỳ. Bên cạnh đó Hàn Quốc cũng đặt quan hệ Liên 
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Triều trong các mối quan hệ Hoa Kỳ - Hàn Quốc, Nhật Bản - Hàn Quốc. Trong vấn đề 

ngoại giao, ông Lee Myung- bak tuyên bố sẽ thực thi “Học thuyết MB” (Học thuyết 

Myung Bak) mà theo đó ông cam kết sẽ uyển chuyển hơn trong vấn đề hạt nhân của 

CHDCND Triều Tiên, nghĩa là ủng hộ sự thay đổi thái độ của chính phủ Hoa Kỳ đối với 

CHDCND Triều Tiên và hoan nghênh các bước tiến bộ đạt được của vòng đàm phán 6 

bên về chương trình hạt nhân của nước này. 

“Học thuyết đối ngoại” của ông Lee Myung- bak có thể phân định thành 7 điểm 

trọng yếu như sau: (1) Thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và mở cửa của CHDCND 

Triều Tiên; (2) tránh tranh chấp lãnh hải dựa trên sự đồng thuận quốc gia; (3) tăng cường 

liên minh với Hoa Kỳ nhằm duy trì và gặt hái thêm lợi ích quốc gia thông qua các giá trị 

dân chủ và kinh tế thị trường; (4) mở rộng chính sách ngoại giao châu Á nhằm biến châu 

lục này trở thành một đối tác mở; (5) tích cực đóng góp cho cộng đồng quốc tế với tư 

cách một quốc gia phát triển và có trách nhiệm; (6) tham gia chạy đua tìm kiếm nguồn 

an ninh năng lượng cùng với các cường quốc kinh tế tiên tiến nhất thế giới; và (7) đẩy 

mạnh giao lưu văn hóa với khu vực và thế giới [98]. Trong những chính sách trên, 3 ưu 

tiên hàng đầu của chính quyền Lee Myung Bak là vấn đề phi hạt nhân, viện trợ phát triển 

cho CHDCND Triều Tiên và củng cố liên minh với Hoa Kỳ. 

Nói tóm lại. chính sách đối ngoại của Hàn Quốc sau Chiến tranh lạnh đã trải qua nhiều 

giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn có chính sách, chiến lược tương ứng với tên gọi và nội 

dung cụ thể. Mặc dù Hoa Kỳ xuyên suốt vẫn là trụ cột trong mục tiêu đối ngoại của Hàn 

Quốc do những nhu cầu và lợi ích về an ninh, chính trị hay kinh tế của nước này, nhưng 

mức độ phụ thuộc của Hàn Quốc đối với Hoa Kỳ dao động tăng giảm khá phức tạp. Chính 

sách đối ngoại dưới thời Kim Young Sam, Kim Dae Jung và Roh Moo Huyn nhìn chung có 

sự kế thừa và phát triển lẫn nhau về nhiều mặt, nhấn mạnh vào sự hòa giải và hợp tác lẫn tự 

chủ hơn về mặt đối ngoại đối với Hoa Kỳ, trong khi đó chính sách đối ngoại dưới thời Lee 

Muyng Bak có xu hướng đảo chiều, khiến cho liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ trở nên khăng 

khít hơn bao giờ hết trong lịch sử cho dù Hàn Quốc vẫn rất quan tâm đến những mối quan 

hệ đa phương khác. 

Về phía Hoa Kỳ 

Trên tổng thể, bốn trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sau Chiến 

tranh lạnh là: (1) Làm sống động lại nền kinh tế Hoa Kỳ, ưu tiên về đối nội và đối ngoại, 

nhằm duy trì vai trò “hàng đầu” của Hoa Kỳ trên thế giới; (2) giương cao ngọn cờ dân chủ, 

nhân quyền và thị trường tự do, coi đó là động lực thúc đẩy thực hiện chính sách đối ngoại 

mới của Hoa Kỳ, tạo ra sự hỗ trợ cho trào lưu dân chủ hóa và tự do hóa kinh tế; (3) mở rộng 
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các nền dân chủ thị trường lớn trong đó Hoa Kỳ là hạt nhân, đồng thời khuyến khích và 

củng cố các nền dân chủ mới ở những nơi các nền dân chủ thị trường có thể thực hiện được, 

đặc biệt là các nước có vai trò, vị trí chiến lược; (4) duy trì và đảm bảo an ninh quốc tế theo 

hướng có lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ, nhấn mạnh vào bốn trọng tâm: an ninh quân sự, an 

ninh chế độ, an ninh năng lượng và an ninh môi trường. 

Riêng đối với khu vực Đông Bắc Á, có thể thấy rằng nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm duy 

trì hòa bình và ổn định ở khu vực này phụ thuộc vào những liên minh song phương với 

các đối tác chính trong khu vực. Theo Charles Kartman thì “Từ khi cuộc Chiến tranh 

lạnh kết thúc, những mối quan hệ này không bị mất đi. Thực tế Mỹ cộng tác với các đồng 

minh đề đối phó với những bối cảnh đang thay đổi, những đồng minh này đã thể hiện sự 

có ích và tầm quan trọng đối với Mỹ” [86; tr.10]. Trong đó, Hàn Quốc được Hoa Kỳ xem 

là một trong nhiều cột trụ đối với sự can dự của nước này ở Thái Bình Dương. Ngoại 

trưởng Hoa Kỳ James A. Baker vào năm 1991 đã mô tả một cách hình tượng vị trí của 

Hàn Quốc trong cấu trúc an ninh Hoa Kỳ đã xây dựng tại châu Á Thái Bình Dương như 

sau: “…hãy tưởng tượng một cái quạt mở rộng, với đế quạt ở Bắc Mỹ và xòe rộng hướng 

về phía tây của Thái Bình Dương. Trụ chống trung tâm là liên minh Hoa Kỳ - Nhật Bản, 

(là) một sự kết nối then chốt đối với cấu trúc an ninh và sự hợp tác mới (ở) Thái Bình 

Dương mà chúng ta đang tìm kiếm. Về phía bắc, một nan quạt là liên minh của chúng ta 

với Hàn Quốc. Về phía nam, những nan quạt khác mở rộng tới những đồng minh hiệp 

ước - Philippines và Thái Lan của ASEAN” [62; tr.4- 5]. 

Mặc dù mô hình trục nan hoa về cơ bản được duy trì xuyên suốt từ khi Chiến tranh 

lạnh kết thúc cho tới nay, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới mỗi đời tổng thống lại 

vạch ra những mục tiêu và nhiệm vụ đối ngoại khác biệt. Mức độ tương hợp của Hàn 

Quốc đối với những chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong từng thời kỳ ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến sự ổn định của quan hệ song phương. 

Ngày 1 tháng 1 năm 1993, trước khi Bill Clinton lên cầm quyền 19 ngày, chính phủ 

Hoa Kỳ ban hành Chiến lược an ninh quốc gia mới, đánh giá và định hướng tổng quát chính 

sách ngoại giao, quân sự, kinh tế tại “ngã tư của lịch sử”- kỷ nguyên hậu Chiến tranh lạnh. 

Tài liệu này chỉ ra các vấn đề quốc tế Hoa Kỳ phải đang đối mặt lúc đó đồng thời cũng xác 

nhận rằng mục đích sâu xa của việc giải quyết các thách thức này là để “cho thấy rõ sự vững 

chắc của Hoa Kỳ và triệt tiêu bất cứ nhận định nào về việc chúng ta sẽ trở nên hướng nội 

một lần nữa và từ bỏ thẩm quyền lãnh đạo thế giới của mình”. Hoa Kỳ tuyên bố: “tiếp tục 

có những cam kết đối với thế giới và sẽ hành động linh hoạt, đa phương khi có thể và đơn 

phương khi cần thiết”. Đó là báo hiệu rõ ràng về một vấn đề lớn trong chính sách đối ngoại 
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của nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo: chủ nghĩa bá quyền và chủ nghĩa đa phương sẽ cùng 

song song tồn tại. Đáng chú ý là khẳng định về thái độ coi trọng của Hoa Kỳ đối với các 

chính quyền dân sự dân chủ so với các thể chế quân sự quốc gia: một điểm mới, nếu không 

muốn nói là chuyển hướng, trong chính sách đối ngoại nếu so sánh với thái độ ưu ái trước 

đây của Hoa Kỳ đối với các chính quyền độc tài quân sự ở châu Mỹ Latin và Đông Á, trong 

đó có Hàn Quốc. Trong chiến lược an ninh quốc gia, Tổng thống Clinton còn đưa ra mục 

tiêu chính trong chính sách đối ngoại là tập trung phát triển kinh tế và coi sự phát triển này 

như một động lực quan trọng giúp Hoa Kỳ giành lại vị thế lãnh đạo kinh tế trong nền kinh 

tế thế giới. Đây là ưu tiên và lợi ích sống còn trong chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ. Trong 

nhiệm kỳ thứ nhất (1993- 1997), chính quyền Clinton đã ban hành một chính sách đối ngoại 

mang tên “Chiến lược mở rộng”, sau bổ sung thêm nội dung quan trọng là “can dự”, tạo 

thành chiến lược “Can dự & mở rộng”. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mục tiêu duy 

trì và củng cố quan hệ với các nước đồng minh Hoa Kỳ ở khu vực của chiến lược “Can dự 

& mở rộng” trực tiếp góp phần khiến cho liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ được củng cố, đặc 

biệt là trên lĩnh vực an ninh và chính trị. 

Trong nhiệm kỳ thứ hai của Bill Clinton (1997 - 2001), Hoa Kỳ thay chiến lược 

“Can dự và mở rộng” (1995) bằng chiến lược “An ninh quốc gia cho thế kỷ mới” 

(12/1999) do Hoa Kỳ đã xác định được rõ những lợi ích quốc gia trên các lĩnh vực cốt 

yếu trong bối cảnh quốc tế mới. Chiến lược này nhắm đến việc duy trì tăng cường địa vị 

lãnh đạo của Hoa Kỳ trên các lĩnh vực, các khu vực trên thế giới, ngăn ngừa và ngăn 

chặn mọi đối thủ cạnh tranh mang tính toàn cầu và khu vực, xây dựng hệ thống thế giới 

mới dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Để đạt được mục tiêu chiến lược bao trùm là thiết lập 

vai trò lãnh đạo thế giới, Hoa Kỳ chủ trương cải tổ các liên minh an ninh song phương 

cho phù hợp với tình hình mới. Chiến lược này khiến tầm quan trọng của châu Á Thái 

Bình Dương nói chung và Hàn Quốc nói riêng tăng lên khi Hoa Kỳ ưu tiên tăng cường 

các liên minh quân sự mà Hoa Kỳ xây dựng trong thời kỳ Chiến tranh lạnh ở châu Á, 

xác định đối tượng cần đề phòng là Nga và Trung Quốc [43; tr.3- 9].  

Đến thời kỳ Tổng thống Bush cầm quyền, với sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố quốc 

tế, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã biến đổi mạnh mẽ, nhấn mạnh vào chủ nghĩa thực 

dụng và đơn phương. Chiến lược an ninh quốc gia Hoa Kỳ mà Tổng thống George W. Bush 

trình Quốc hội ngày 20 tháng 09 năm 2002, gọi tắt là Học thuyết Bush, thể hiện một sự thay 

đổi sâu rộng trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, đồng thời là một kế hoạch tham vọng nhằm 

tái thiết lập trật tự thế giới sau sự kiện 11/9 năm 2001. Học thuyết Bush hướng đến việc “vượt 

trên ngăn chặn và phòng vệ” đối với các cuộc tấn công hay các hành động thù địch, nhằm loại 
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trừ kẻ thù hay chủ nghĩa khủng bố. Bằng nhiều cách, học thuyết này tái định nghĩa nền chính 

trị truyền thống - trên phương diện áp dụng sức mạnh quân sự nhằm tái cấu trúc an ninh thế 

giới theo lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Trong đó, “đánh đòn phủ đầu” được coi là trọng tâm 

của Học thuyết Bush. Trong báo cáo Chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên của mình 

(20/09/2002), Tổng thống George W. Bush chỉ ra rằng, Hoa Kỳ cần nỗ lực “duy trì ưu thế 

vượt trội và đánh bại chủ nghĩa khủng bố bằng cách đập tan mọi mối đe dọa này trước khi 

nó đến biên giới chúng ta”. Đáng chú ý, G.W.Bush đã vạch ra giới tuyến trong chính sách đối 

ngoại của Hoa Kỳ, đồng thời tập hợp lực lượng trên toàn cầu bằng tuyên bố cực đoan: “Hoặc 

theo chúng tôi, hoặc theo khủng bố”. Cuộc chiến tranh chống khủng bố của Hoa Kỳ đã khiến 

cho tình hình an ninh ở nhiều khu vực, trong đó có Bán đảo Triều Tiên, biến động và bất ổn, 

tạo ra xung đột trong chính sách của Hoa Kỳ với một số các đồng minh chủ chốt, trong đó có 

Hàn Quốc. 

Đến thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Obama, chinh sách đối ngoại của Hoa Kỳ nổi 

rõ xu thế “hướng nội” trở lại, không đưa quân ra nước ngoài, thực hiện “quyền lực mềm” 

để truyền bá các giá trị Mỹ và giữ cho Hoa Kỳ vẫn ở vị thế lãnh đạo thế giới. Chính sách 

đối ngoại nổi bật của ông Obama là chuyển trọng tâm từ những vấn đề an ninh quân sự, 

chống khủng bố, ngăn chặn phổ biến vũ khí sát thương hàng loạt… của các tổng thống tiền 

nhiệm sang vấn đề an ninh kinh tế, ổn định tài chính, thúc đẩy khôi phục kinh tế Hoa Kỳ và 

toàn cầu làm trung tâm. Điểm nhấn của “Chủ nghĩa Obama” là ưu tiên kinh tế, coi trọng đa 

phương và “quyền lực mềm”, cải thiện hình ảnh Hoa Kỳ trên thế giới, tập trung xây dựng 

cơ chế quốc tế và quản lý toàn cầu. Đây là sự kế thừa, phát huy “Chủ nghĩa Clinton” mà 

Đảng dân chủ theo đuổi. Năm 2011, Hoa Kỳ tuyên bố “xoay trục” và “tái cân bằng”, hướng 

đến việc quay trở lại châu Á Thái Bình Dương [74] , trong đó nhấn mạnh việc tăng cường 

liên minh an ninh quân sự song phương, thúc đẩy sự hiện diện quân sự ở diện rộng và mở 

rộng thương mại và đầu tư. Những mục tiêu của chính sách “xoay trục” đã khiến cho vai trò 

của khu vực Đông Bắc Á gia tăng, đặc biệt là trong bối cảnh an ninh khu vực đang bị thách 

thức và đe dọa. Nguy cơ từ các hoạt động thử tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên 

cũng như những áp đặt của Trung Quốc nhằm thay đổi nguyên trạng ở khu vực khiến cho 

Hoa Kỳ xem trọng quan hệ với Hàn Quốc, đưa quan hệ song phương hai nước đi vào giai 

đoạn tốt đẹp nhất trong nhiều thập niên. Hoa Kỳ cũng xúc tiến việc hòa giải giữa Nhật Bản 

và Hàn Quốc, cố gắng gắn kết hiệu quả hai quốc gia này vào trong chiến lược chung của 

mình ở khu vực và toàn cầu. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 
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Quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh là một sự nối tiếp và 

phát triển quan hệ song phương trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, vận hành dựa trên những 

nền tảng truyền thống như nền tảng lợi ích và nền tảng lịch sử. Tuy nhiên, quan hệ này 

cũng đồng thời phải đối phó với những thuận lợi và khó khăn tạo ra bởi các nhân tố nội 

tại và ngoại tại đa dạng trong kỷ nguyên hậu Chiến tranh lạnh. Nói cách khác, nền tảng 

và các nhân tố tác động là những cơ sở quan trọng nhằm lý giải được động cơ hợp tác và 

đấu tranh cũng như vị thế của mỗi nước trong một mối quan hệ hai chiều. Có thể thấy, 

Chiến tranh lạnh kết thúc đã mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ quốc tế với những 

đặc điểm mới, những khuynh hướng lịch sử mới. Hiện thực này đã đặt ra cho những quốc 

gia, dân tộc những cơ hội và thách thức mới, đòi hỏi sự thích nghi và biến đổi để có thể 

lựa chọn được con đường đúng đắn nhất nhằm phát huy sức mạnh nội lực, lợi dụng ảnh 

hưởng từ ngoại lực để giành chiến thắng trong cuộc đua sức mạnh tổng lực với các thực 

thể quyền lực khác. Quan trọng hơn, những di sản của quá khứ trên thực tế vẫn còn rất 

tương đối nặng nề ở khu vực Đông Bắc Á khi nhiều nước vẫn chưa thể dàn xếp hiệu quả 

những nguy cơ an ninh truyền thống kéo dài hàng thập kỷ. Trong lúc đó, các nhân tố nội 

tại như sự chia sẻ về hệ giá trị, tình hình trong nước cùng các ưu tiên của chính sách 

ngoại giao qua từng thời kỳ đã tác động đến chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và Hoa 

Kỳ ở những chừng mực khác nhau, góp phần chi phối sâu sắc sự phát triển của mối quan 

hệ song phương trong giai đoạn lịch sử này. 
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CHƯƠNG 3 

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG 

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

 

3.1. Quan hệ chính trị - ngoại giao 

Ngoại giao là công cụ của chính sách đối ngoại và quan hệ chính trị là quá trình tương 

tác giữa hai hay nhiều thực thể chính trị nhằm giành hay giữ quyền lực, hay nói cách khác là 

nhằm đạt được những mục tiêu của bản thân hoặc ngăn chặn các thực thể chính trị khác đạt 

được các mục tiêu nào đó, như đã được đề ra trong chính sách đối ngoại. Quan hệ chính trị - 

ngoại giao giữa hai quốc gia không chỉ là để giải quyết các sự vụ thuần túy mang tính chính 

trị mà còn là các sự vụ mang tính an ninh hay kinh tế. Khi xem xét quan hệ Hoa Kỳ - Hàn 

Quốc giai đoạn 1993 - 2012, có thể thấy vừa đấu tranh vừa hợp tác là đặc điểm chính của quan 

hệ chính trị - ngoại giao song phương, thể hiện qua (1) quá trình tái cấu trúc lại quan hệ liên 

minh song phương và (2) quá trình xác lập vị trí trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên và 

(3) hợp tác song phương trên các diễn đàn đa phương. 

3.1.1. Tình hình quan hệ chính trị - ngoại giao Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong giai đoạn 1993 - 

2012 có thể chia làm ba giai đoạn: 1993- 1997, 1997- 2008, 2008- 2012. Các giai đoạn 

đều có sự kế thừa cũng như những đặc điểm riêng, phản ánh những điều chỉnh và phát 

triển trong quan hệ song phương. 

3.1.1.1. Giai đoạn 1993 - 1997 

Năm 1993 chứng kiến những sự thay đổi trong thượng tầng cao nhất của cả hai nền 

chính trị Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Ở Hàn Quốc, nhiệm kỳ của Tổng thống Roh Tae Woo 

đã khép lại, kết thúc vai trò giai đoạn “bản lề” hướng đến một Hàn Quốc mới. Kim 

Young Sam, tổng thống dân sự đầu tiên sau hàng thập niên, lên cầm quyền ở Nhà Xanh 

(Cheong Wa Dae). Trong lúc đó, ở Hoa Kỳ, dù có những thành tựu lớn lao về đối ngoại 

dưới thời G.Bush cha, những người Cộng hòa đã để mất vị trí Tổng thống Hoa Kỳ vào 

tay Bill Clinton, một nghị sĩ Dân chủ. Lúc này, cả hai tân tổng thống thời hậu Chiến 

tranh lạnh đang phải đối mặt với một loạt các di sản lịch sử và thách thức thời đại cần 

giải quyết, trong đó có số phận tương lai của liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ. 

Quan hệ đa diện và gần gũi giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ giai đoạn này nổi bật bởi các 

cuộc gặp thượng đỉnh thường xuyên giữa hai lãnh đạo nhà nước. Tổng thống Kim Young 

Sam và Bill Clinton đã gặp gỡ tổng cộng 5 lần và Tổng thống Kim Young Sam cũng là lãnh 
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đạo châu Á mà Bill Clinton dành nhiều thời gian nhất trong nhiệm kỳ của mình. Hai bên đã 

bàn luận về một loạt các vấn đề về an ninh, chính trị, kinh tế, tiêu biểu như vấn đề hỗ trợ của 

Hàn Quốc cho quân đội Hoa Kỳ đang đồn trú trên Bán đảo Triều Tiên, dàn xếp các tranh 

chấp kinh tế và hợp tác về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên [151; tr.177- 178]. 

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

mới cho quá trình hợp tác chính trị song phương so với giai đoạn trước. Đầu tiên, với sự nổi 

lên của lực lượng dân chủ trong Quốc hội, Hàn Quốc khó lòng thỏa mãn các yêu cầu của 

Hoa Kỳ về thương mại, quốc phòng và các vấn đề khác. Tiếp đó, chính quyền Kim Young 

Sam cũng khó lòng dập tắt được các luồng tư tưởng bài Mỹ với hiện trạng chính trị trong 

nước. Người dân Hàn Quốc có cơ sở để cáo buộc Hoa Kỳ hậu thuẫn chế độ độc tài, đàn áp 

phong trào dân chủ cũng như đóng vai trò lớn trong việc chia cắt Triều Tiên. Vấn đề thứ ba 

là vào lúc này chính sách đối ngoại của Hàn Quốc khá thiếu ổn định, khi thì tỏ ra quá cứng 

nhắc, khi thì mềm mỏng, bởi các nhân tố đa nguyên. Điều này khiến cho việc hợp tác và 

đồng thuận chính sách giữa đôi bên gặp nhiều trục trặc và khó khăn. Cuối cùng là sự bất ổn 

của nền kinh tế Hàn Quốc giai đoạn này cũng khiến cho phía Hoa Kỳ rất lo lắng. Đáng chú 

ý là rạn nứt trong quan hệ song phương trong vấn đề CHDCND Triều Tiên. Đã có những 

nguy hiểm tiềm ẩn mà Hàn Quốc đã không hề tiên lượng được trước vì trong nhiều trường 

hợp, Hoa Kỳ hoàn toàn chủ động giải quyết và dàn xếp mọi vấn đề mà không cần tham khảo 

ý kiến của nước này, nhất là các sự vụ liên quan đến CHDCND Triều Tiên. Điều này làm 

gia tăng lo ngại và bất bình của Hàn Quốc về việc bị gạt ra bên lề đàm phán Hoa Kỳ - 

CHDCND Triều Tiên, buộc Hoa Kỳ phải khéo léo giải quyết để không làm ảnh hưởng đến 

quan hệ liên minh. Những sự kiện xảy ra trong giai đoạn 1993 - 1997 là minh chứng rõ nét 

cho sự thật này. 

Trước những đòi hỏi thanh sát các cơ sở hạt nhân của IAEA, cộng với các lệnh trừng 

phạt của Hoa Kỳ, trong năm 1993, CHDCND Triều Tiên đã thay đổi hoàn toàn thái độ 

hợp tác của mình bằng một lập trường cứng rắn. Về mặt ngoại giao, Hoa Kỳ đã chọn giải 

pháp đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng nhưng kiên trì quan điểm CHDCND Triều 

Tiên phải tuân thủ NTP nếu không sẽ bị trừng phạt ngay lập tức. Quan điểm về này không 

được Hàn Quốc hưởng ứng. Ngày 2 tháng 10 năm 1993, Ngoại trưởng Hàn Quốc Han 

Sung - Joo nói Hàn Quốc phản đối việc áp đặt những biện pháp trừng phạt quốc tế ngay 

lập tức đối với CHDCND Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân đang bị nghi ngờ 

của nước này. Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ và IAEA tỏ thái độ cứng rắn trước các động thái 

của CHDCND Triều Tiên, ông Han Sung - Joo cho rằng: “Chỉ nên thực hiện các biện pháp 
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trừng phạt sau khi đã sử dụng hết mọi biện pháp khác”. Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng nói 

không có gì để đảm bảo rằng các biện pháp trừng phạt quốc tế, chủ yếu là lệnh cấm vận 

kinh tế, sẽ khiến cho CHDCND Triều Tiên hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và còn 

hoài nghi CHDCND Triều Tiên sẽ đạt được tiến bộ lớn trong việc sản xuất vũ khí hạt nhân 

[134; tr.4]. Nhưng đáng chú ý là trong lúc tiến hành các hoạt động ngoại giao nhằm gây 

áp lực lên CHDCND Triều Tiên, chính quyền Bill Clinton đã lặng lẽ chuẩn bị sử dụng 

biện pháp quân sự nhằm triệt tiêu chương trình hạt nhân của nước này mà không thông 

báo trước cho các đồng minh của mình ở Đông Bắc Á. Sau này, tổng thống Roh Moo 

Huyn đã phải thừa nhận rằng: “Chúng ta (Hàn Quốc - ND) hầu như đã đến trước bờ vực 

chiến tranh vào năm 1993 với CHDCND Triều Tiên, và vào lúc ấy chúng ta thậm chí còn 

không biết về điều này” [70; tr.28]. Điều này nên xem như một sự hệ quả của kiểu quan 

hệ “cường quốc - chư hầu” còn sót lại từ thời Chiến tranh lạnh. Người Mỹ vào lúc đó vẫn 

chưa xem Hàn Quốc là một đối tác tin cậy để giải quyết các vấn đề trong khu vực. 

Hàn Quốc sau đó đã cố gắng giành lại thế chủ động trong vấn đề hạt nhân trên Bán 

đảo Triều Tiên. Thông qua sự giúp đỡ của cựu Tổng thống Jimmy Carter với tư cách cá 

nhân, hai miền Triều Tiên đã định sắp đặt một cuộc gặp thượng đỉnh để tháo gỡ bế tắc. 

Nhưng kế hoạch này bị phá sản do Chủ tịch Kim Nhật Thành mất đột ngột hai tuần trước 

khi cuộc gặp diễn ra. Sau biến cố đột ngột này, mặc dù Hàn Quốc và Hoa Kỳ đồng thuận 

trong việc cung cấp cho CHDCND Triều Tiên một số lò phản ứng phục vụ cho hoạt động 

dân sự nhưng thái độ chính trị của mỗi bên khá khác biệt, gần như đảo chiều so với trước. 

Hàn Quốc thể hiện một thái độ bàng quan có phần thù nghịch đối với CHDCND Triều 

Tiên khi không gửi lời chia buồn, thậm chí còn gọi lãnh tụ của CHDCND Triều Tiên là 

“tội phạm chiến tranh” và cấm người Hàn Quốc bày tỏ sự đau buồn. Trong lúc đó, Hoa 

Kỳ lại là nước bày tỏ sự thông cảm và chia sẻ đối với mất mát của CHDCND Triều Tiên. 

Vì vậy, trong lúc quan hệ Liên Triều đóng băng, Hoa Kỳ lại thuyết phục thành công 

CHDCND Triều Tiên, dẫn đến việc ký kết “Thỏa thuận khung Hoa Kỳ - CHDCND Triều 

Tiên” một cách nhanh chóng vào cuối năm 1994. Sự kiện này có thể xem là một thành tựu 

của nền ngoại giao Hoa Kỳ trong việc tiếp cận CHDCND Triều Tiên nhưng lại không hề 

được Hàn Quốc đón nhận với thái độ niềm nở, bởi lẽ, Hàn Quốc đã bị gạt ra trong cuộc 

đàm phán giữa Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên và điều này cho thấy sự lấn lướt của Hoa 

Kỳ trong quan hệ song phương. Đây có thể xem là một sai lầm lớn của cá nhân Kim Young 

Sam trong chính sách đối thoại Liên Triều cũng như hợp tác chính sách với Hoa Kỳ. 
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Rạn nứt trong quan hệ chính trị Hàn Quốc - Hoa Kỳ tiếp tục thể hiện qua vấn đề 

CHDCND Triều Tiên vào nửa sau thời kỳ cầm quyền của Kim Young Sam. Năm 1996 xảy 

ra sự kiện tàu ngầm gián điệp của CHDCND Triều Tiên bị phát hiện trong lãnh hải Hàn 

Quốc. Lần này Hàn Quốc mạnh mẽ cáo buộc vi phạm của CHDCND Triều Tiên là mang 

tính thường lệ, đòi CHDCND Triều Tiên phải nhanh chóng chấm dứt và xin lỗi và đe dọa 

ngưng việc xây dựng hai lò phản ứng nước nhẹ theo Thỏa thuận Khung, trong khi đó Hoa 

Kỳ chỉ xem đó là một sự cố và tỏ ý không đồng tình khi Hàn Quốc liên hệ vụ xâm nhập với 

chuyện xây dựng lò phản ứng. Chính quyền Clinton không hề muốn Hiệp định Khung 

Geneva bị suy yếu bởi thái độ cứng rắn của chính phủ Hàn Quốc nên đã tìm cách thuyết 

phục CHDCND Triều Tiên xin lỗi. Tờ New York Times thậm chí còn cho rằng chính quyền 

Clinton lúc đó xem Hàn Quốc, chứ không phải CHDCND Triều Tiên, mới là nước đang gây 

rắc rối [111, tr.54]. Cần phải hiểu rằng, nhằm đối phó với những đối thay trong môi trường 

quốc tế sau Chiến tranh lạnh, chính quyền Clinton kể từ năm 1994 đã xem xét vấn đề Bán 

đảo Triều Tiên dưới góc độ lợi ích quốc gia cũng như an ninh và hòa bình toàn cầu, tức ưu 

tiên số một của Hoa Kỳ là ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng 

loạt, các vấn đề khác chỉ là thứ yếu. Hàn Quốc có lẽ đã cảm nhận thấy rõ an ninh quốc gia 

của mình đã bị xem nhẹ trong trường hợp này và đã cố tình có những phản ứng hơi quá mức 

để tỏ rõ lập trường của mình đối với đồng minh Hoa Kỳ. 

Hiểu được nguyên nhân sâu xa của sự cứng rắn từ chính phủ Hàn Quốc, Hoa Kỳ 

đã cố gắng xoa dịu Hàn Quốc bằng việc đưa Hàn Quốc vào trong một cơ chế đa phương 

nhằm lôi kéo CHDCND Triều Tiên. Trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 4 năm 

1996, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Tổng thống Hàn Quốc Kim Young Sam đã 

cùng đề nghị tiến hành cuộc đối thoại 4 bên, bao gồm Hoa Kỳ, Hàn Quốc, CHDCND 

Triều Tiên và Trung Quốc. Sau nhiều tháng nỗ lực, phiên khai mạc của cuộc đối thoại 

này diễn ra tại Geneva từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 12 năm 1997. Cuộc đối thoại 4 bên 

được phía Hoa Kỳ đánh giá là “tạo nên cơ hội tốt nhất kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh 

Triều Tiên để đạt được một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo này”. Có thể thấy, cả Hàn 

Quốc và Hoa Kỳ đã đạt mục tiêu đối ngoại của mình và cũng do vậy, ít nhất đến thời 

điểm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Kim Young Sam, hai quốc gia đã tìm được tiếng 

nói chung thông qua một diễn đàn đa phương nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán 

đảo Triều Tiên. 

3.1.1.2. Giai đoạn 1997 - 2008 
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Quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ bước vào giai đoạn thứ hai sau Chiến tranh 

lạnh kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc vào năm 1997. Kim Dae Jung là tổng 

thống Hàn Quốc đầu tiên có tư tưởng tả khuynh tiến bộ trong lịch sử chính trị nước này. 

Một thời gian dài Hàn Quốc nằm trong sự thao túng các phe cánh cực hữu và chính quyền 

quân sự nên những nhà hoạt động cánh tả bị đàn áp khốc liệt, vì vậy đây là một chuyển 

biến đáng ghi nhận, mở ra giai đoạn tiếp theo cho quá trình dân chủ hóa ở Hàn Quốc 

cũng như chính sách của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên nói riêng và chính sách 

đối ngoại của Hàn Quốc nói chung. Đây cũng chính là thời điểm quan hệ Hàn Quốc - 

Hoa Kỳ bước vào giai đoạn chuyển đổi, chứng kiến những nỗ lực vượt thoát mô hình 

quan hệ cũ. 

Kim Dae Jung công khai theo đuổi con đường hòa giải đối với CHDCND Triều Tiên. 

Trong diễn văn nhậm chức vào ngày 25 tháng 2 năm 1998 của mình, ông đã tuyên bố ba 

nguyên tắc về chính sách mới đối với CHDCND Triều Tiên, chính thức khai sinh chính sách 

Ánh dương (tức Ngoại giao Ánh dương). Hàn Quốc khẳng định “không ảo tưởng về 

CHDCND Triều Tiên” và đánh giá việc 2 miền xích lại gần nhau “sẽ mất nhiều thời gian” 

bởi “kiên trì nhất định có kết quả”. Hàn Quốc tuyên bố “chung sống hòa bình” với miền 

Bắc, từ bỏ “đường lối sáp nhập” mang tính khiêu khích của chính quyền Kim Young Sam 

trước đây. Nguyên tắc thứ ba là Hàn Quốc sẽ chủ động tìm kiếm sự hợp tác đã mở ra một 

chương mới trong đối thoại Liên Triều. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ đối ngoại hàng 

đầu của chính quyền Kim Dae Jung là thuyết phục Hoa Kỳ dỡ bỏ các lệnh cấm vận 

CHDCND Triều Tiên. Bên cạnh đó, về đối nội, khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế đang 

diễn ra là chương trình nghị sự cấp bách nhất của chính quyền Kim Dae Jung từ những ngày 

đầu tiên. Tổng thống Kim Dae Jung cần sự hợp tác từ Hoa Kỳ để có thể hoàn thành những 

nhiệm vụ nặng nề này, trong khi đó Hoa Kỳ cũng cần sự hợp tác của Hàn Quốc trong vấn 

đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Một giải pháp có đi có lại (quid pro quo) đã được 

xúc tiến. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với tổng thống Hàn Quốc nhân chuyến thăm 

Seoul của Ngoại trưởng Hoa Kỳ M.Albright vào tháng 5 năm 1998, bà M.Albright thông 

báo hai bên cam kết tuân thủ Thỏa thuận khung năm 1994 giữa CHDCND Triều Tiên và 

Hoa Kỳ. Bà M.Albright muốn Hàn Quốc chia sẻ trách nhiệm trong việc cung cấp dầu cho 

CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc dự định sẽ đóng góp phần lớn kinh phí, ước tính khoảng 

5,2 tỷ USD. Về phía mình, Hàn Quốc cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ tăng cường hợp tác 

với Hàn Quốc nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra [47; tr.10]. 
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Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 6 năm 1998, Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung 

thăm chính thức Hoa Kỳ. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông kể từ sau khi 

nhậm chức tổng thống Hàn Quốc cách đó 4 tháng, cho thấy tầm quan trọng của hoạt 

động ngoại giao này. Chuyến thăm đã cho thấy nhiều điểm tương đồng cũng như bất 

đồng còn tồn tại giữa hai bên. Kết quả trực tiếp của chuyến thăm này là việc Hoa Kỳ 

đồng ý với Hàn Quốc trong việc nới lỏng trừng phạt kinh tế chống CHDCND Triều Tiên. 

Hai Bộ trưởng Ngoại giao Albright và Park Chung- soo đã đồng ý thành lập “Nhóm làm 

việc Mỹ - Hàn Quốc vào tháng tới để xem xét việc Mỹ có thể hỗ trợ cho chính sách 

CHDCND Triều Tiên của Tổng thống Kim Te Chung (tức Kim Dae Jung- TG) tới mức 

nào”. Tổng thống Kim Dae Jung đã thừa nhận rằng giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc có những 

bất đồng trong chính sách đối với CHDCND Triều Tiên, nhưng khẳng định “sẽ giải quyết 

những bất đồng ấy”. Ông cho rằng đối với các chế độ độc tài, thì can dự, lôi kéo có tác 

dụng hơn cô lập hay bao vây cấm vận: “CHDCND Triều Tiên hiện đang gặp rất nhiều 

khó khăn nhưng vẫn tương đối ổn định và tôi không cho rằng họ sẽ sụp đổ một cách dễ 

dàng” [46; tr.9]. Dù vậy, chính phủ Hoa Kỳ vẫn tỏ thái độ hoài nghi về thiện chí của 

CHDCND Triều Tiên, vì theo quan điểm của nước này, mỗi khi Hoa Kỳ có nhượng bộ 

gì đối với CHDCND Triều Tiên thì CHDCND Triều Tiên thường chỉ tìm cách lợi dụng 

Hoa Kỳ chứ không thay đổi gì. 

Ngay trong giai đoạn quan hệ Liên Triều khả quan nhất dưới thời Kim Dae Jung, 

Hàn Quốc vẫn bày tỏ rằng “phải duy trì sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Hàn 

Quốc hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Mỹ trong việc ràng buộc CHDCND Triều Tiên 

vào đối thoại nhằm xóa bỏ mối đe dọa quân sự tiềm tàng của miền Bắc” và “hoan nghênh 

bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng”. Bên cạnh đó, Hàn Quốc 

cũng cố gắng tăng cường hợp tác với Nhật Bản nhằm thuyết phục nước này về sự khả 

thi của chính sách Ánh Dương, gián tiếp buộc chính phủ Hoa Kỳ phải mềm hóa cách 

tiếp cận CHDCND Triều Tiên. 

Tuy quan hệ song phương Hàn Quốc - Hoa Kỳ vẫn tiến triển tốt đẹp trên bề mặt, nhưng 

ở tầng sâu, dưới sự lãnh đạo của một người theo chủ nghĩa dân tộc như Kim Dae Jung, Hàn 

Quốc lại đang tìm cách vượt thoát khỏi sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ, hiệu chỉnh lại mối quan hệ 

theo hướng cân bằng hơn. Hàn Quốc nhận thức sâu sắc rằng “Người Triều Tiên phải tự định 

đoạt lấy vận mệnh của mình trong thế kỷ mới”, bằng mọi cách đưa Bán đảo Triều Tiên thoát 

khỏi di sản cuối cùng của thời kỳ Chiến tranh lạnh và thiết lập cơ chế cùng tồn tại hòa bình 

với miền Bắc [43; tr.5- 9]. Trên thực tế, Hàn Quốc tin rằng chính sách tiếp cận CHDCND 
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Triều Tiên của mình là phương sách “duy nhất mà Hàn Quốc có thể lựa chọn” với sứ mệnh 

quan trọng là đẩy lùi xung đột vũ trang trên Bán đảo Triều Tiên và biến miền Bắc thành một 

bên đối tác hòa bình và hợp tác. Vào năm 1999, Hong Soon- young, Bộ trường Ngoại giao và 

Thương mại Hàn Quốc, đã có nhận định rất đáng lưu ý, phản ánh sâu sắc sự đấu tranh bên 

trong quan hệ chính trị Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Thừa nhận rằng sự lãnh đạo của Hoa Kỳ bắt 

nguồn từ sức mạnh của nền dân chủ, nhưng ông cho rằng “(Hoa Kỳ) muốn lãnh đạo người 

khác, điều này chưa đủ. Để lãnh đạo có hiệu quả, Mỹ cần phải kêu gọi sự ủng hộ của cộng 

đồng quốc tế, ở đó tất cả các nước ngày càng mở rộng dân chủ và suy nghĩ độc lập. Nâng cao 

dân chủ trong nước, người lãnh đạo thế giới cần phải thực hiện các nguyên tắc dân chủ trong 

quan hệ với các dân tộc khác”. Bộ trưởng Hong Soon- young còn “khuyên” đồng minh của 

mình rằng: “Trong khi làm việc với các quốc gia dân chủ, dù lớn hay nhỏ, ưu tiên hàng đầu 

mà Mỹ phải tính đến trong chính sách đối ngoại là ba khía cạnh: dư luận Mỹ, chính phủ nước 

đối tác và nhân dân nước đó”. Như vậy, rõ ràng Hàn Quốc đang muốn tái cân bằng trở lại 

mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ. Hàn Quốc không chấp nhận một quan hệ “bất đối xứng” 

(asymmetrical) đã kéo dài quá lâu, trong đó Hàn Quốc chịu quá nhiều lệ thuộc vào Hoa Kỳ 

cả về đối nội lẫn đối ngoại, mà muốn hướng tới một mối quan hệ mà nước này có phần chủ 

động và độc lập hơn. Tuy nhiên, sự phụ thuộc Hoa Kỳ về an ninh quốc gia cũng như vị thế 

siêu cường của Hoa Kỳ khiến cho nguyện vọng chính trị này không thể nào trở thành hiện 

thực trong tương lai gần. 

So với thời Kim Young Sam, chính sách gần gũi CHDCND Triều Tiên của Hàn 

Quốc trong thời kỳ đầu cầm quyền của tổng thống Kim Dae Jung phần nào thu hẹp 

khoảng cách với cách tiếp cận của chính quyền Clinton. Đáp lại lời kêu gọi của Kim Dae 

Jung, Hoa Kỳ đã tỏ thái độ đồng thuận với Hàn Quốc về một số vấn đề trong chính sách 

Ánh Dương như việc xây dựng các tuyến đường xuyên qua khu phi quân sự, hỗ trợ 

CHDCND Triều Tiên xây đập ngăn lũ ở sông Imjin hay cho các gia đình ly tán được 

đoàn tụ cũng như bảo đảm đầu tư cho các công ty Hàn Quốc đang đầu tư ở CHDCND 

Triều Tiên [70; tr.9]. Thế nhưng, một mặt khác chính phủ Hoa Kỳ lại cho rằng cách tiếp 

cận của Hàn Quốc quá mềm mỏng và “ngây thơ”. Hoa Kỳ không chủ trương tuyệt đối 

ủng hộ chính sách Ánh Dương, bởi lẽ việc chính phủ Hàn Quốc đơn phương nhân 

nhượng trong lĩnh vực kinh tế mà không đặt trọng tâm vào các vấn đề chính trị thì, theo 

Hoa Kỳ, chẳng thể nào mang lại phản ứng tích cực từ CHDCND Triều Tiên, khiến hội 

nghị Thượng đỉnh Liên Triều không có tính thực chất. Đó là chưa kể mối liên hệ của sự 

kiện này tới tình hình quan hệ đang có phần căng thẳng giữa CHDCND Triều Tiên và 
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Hoa Kỳ. Từ khi Kim Jong Il lên nắm quyền ở Bình Nhưỡng vào năm 1994, ông đã nỗ 

lực cô lập Hàn Quốc bằng việc tiếp xúc với Hoa Kỳ và khoét sâu những xung đột giữa 

Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau khi Hoa Kỳ không thực hiện lời hứa cung cấp 

nước nặng cho CHDCND Triều Tiên sau khi nước này thử lên lửa Taepodong I vào 

tháng 8 năm 1998 và tuyên bố nghi ngờ CHDCND Triều Tiên đang sở hữu các cơ sở hạt 

nhân bí mật dưới lòng đất gần Kumchang- ri vào năm 1999, cộng thêm những đánh giá 

thiếu tính xây dựng và những đòi hỏi cứng rắn trong bản báo cáo của W.Perry, người 

điều hành chính sách CHDCND Triều Tiên của chính phủ Hoa Kỳ, vào tháng 10 năm 

1999 thì quan hệ hai bên đã dần đi đến chỗ bế tắc. Kim Jong Il đã khiến cho Hoa Kỳ bất 

ngờ khi chủ động cử người đàm phán bí mật với đại diện của Hàn Quốc ở Trung Quốc, 

dẫn tới Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều. Hành động này đã khiến uy tín của hai miền 

Triều Tiên tăng cao, đưa đến vị thế mới trong quan hệ với các nước lớn và trực tiếp buộc 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ M.Albright phải đến CHDCND Triều Tiên thảo luận vào cùng 

năm. Việc Hoa Kỳ lần đầu tiên bị thụ động trong vấn đề Bán đảo Triều Tiên xảy ra, tất 

không tránh khỏi những phản ứng tiêu cực từ chính phủ Hoa Kỳ đối với Hàn Quốc. Tuy 

nhiên, nhìn từ bên ngoài thì bầu không khí chính trị chung trong quan hệ hai nước nhìn 

chung vẫn ổn định, những cạnh tranh đều nằm ở tầng sâu quan hệ. 

Kể từ khi George W.Bush. một nhà chính trị theo trường phái tân bảo thủ, lên cầm quyền 

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

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

sách của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã cho thấy sự bất đồng ngay từ đầu. Khi CHDCND Triều 

Tiên kêu gọi Hàn Quốc cung cấp điện cho nước này theo Thỏa thuận Hợp tác Kinh tế Liên 

Triều, Hàn Quốc đã nghiêm túc xem xét lời đề nghị này trong khi Hoa Kỳ công khai bày tỏ 

thái độ phản đối. Lý do Hoa Kỳ đưa ra là nếu CHDCND Triều Tiên cải thiện được tình trạng 

thiếu hụt năng lượng thì sẽ khiến lời kêu gọi CHDCND Triều Tiên cho phép thanh sát hạt 

nhân của Hoa Kỳ khó lòng được đáp ứng. Thêm vào đó là kết quả không như mong muốn 

chuyến thăm Washington của Kim Dea Jung vào tháng 3 năm 2001. Học giả Choong Nam 

Ki xem đây là một thất bại mang tính “thảm họa” về mặt ngoại giao song phương bởi nó giáng 

một “đòn chí mạng” vào chính sách Ánh Dương đầy hi vọng của Hàn Quốc [94; tr.87]. Tổng 

thống Kim Dae Jung đã nỗ lực thuyết phục Tổng thống Bush giảm nhẹ đường lối cứng rắn và 

tổ chức đối thoại với CHDCND Triều Tiên nhưng không đạt được kết quả như hy vọng. Chính 

phủ Hoa Kỳ một mặt đang quan tâm tới việc tầm ảnh hưởng của mình ở Bán đảo Triều Tiên 

bị suy yếu bởi đối thoại Liên Triều, mặt khác lại bất bình với thái độ bàng quan của chính phủ 
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Hàn Quốc đối với đề xuất về hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này. Do vậy, Tổng thống 

Bush đã nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi về chính sách Ánh Dương của Hàn Quốc và sự thành 

thật của CHDCND Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh này. Có 3 vấn đề lớn mà chính 

quyền Bush bất đồng với phía Hàn Quốc. Thứ nhất, Bộ tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc và 

Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) cho rằng CHDCND Triều Tiên đã dùng khoản tiền 

400 triệu USD mà Huyndai đã trả cho chính quyền nước này nhằm giành quyền tổ chức tour 

du lịch ở núi Kumgang vào năm 1998 cho mục đích quân sự [125; tr.9] 9. Ngược lại, chính 

quyền Kim Dae Jung cho rằng dự án ở núi Kumgang là một điểm sáng của chính sách Ánh 

Dương, thậm chí còn trợ cấp tài chính cho Huyndai. Thứ hai, chính quyền Bush cũng phản 

ứng trước đề nghị của Kim Dae Jung về việc Đàm phán 4 bên giai đoạn 1997 - 1999 (giữa 2 

miền Triều Tiên, Hoa Kỳ và Trung Quốc) sẽ được tái triệu tập nhằm thúc đẩy đàm phán Liên 

Triều về một hiệp định hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên thay cho Hiệp định đình chiến năm 

1953. Các đời tổng thống Hoa Kỳ trước đây rất ủng hộ việc đàm phán về hiệp định hòa bình 

và ủng hộ việc sử dụng Đàm phán 4 bên như một phương tiện phù hợp để thực hiện mục đích 

này. Tuy vậy, chính quyền Bush lại tỏ ra rất hoài nghi về sáng kiến này. Hoa Kỳ lo ngại rằng 

một hiệp định hòa bình mà không có các điều khoản nhằm giảm thiểu quân đội chính quy sẽ 

tạo ra một cảm giác sai lệch về an ninh và có thể làm xói mòn hỗ trợ chính trị và công luận 

cho việc duy trì quân đội Hoa Kỳ ở Hàn Quốc. Thứ ba, Hoa Kỳ cũng rất dè dặt với việc Hàn 

Quốc đáp ứng đề nghị cung cấp 2 triệu kilowatt điện của CHDCND Triều Tiên. Lập luận của 

phía Hoa Kỳ là 2 triệu kilowatt điện chính xác bằng với sản lượng điện của hai lò phản ứng 

nước nhẹ mà CHDCND Triều Tiên có thể nhận được nếu tuân thủ Hiệp định khung. Nếu Hàn 

Quốc đồng ý đồng nghĩa với việc loại bỏ động lực để CHDCND Triều Tiên tuân thủ các yêu 

cầu cho phép thanh sát toàn diện của IAEA [70; tr.9]. 

Thực ra, chính quyền Bush cũng chừa phương án đối thoại với CHDCND Triều Tiên, 

nhưng bởi vì việc Hoa Kỳ mở rộng nội dung đàm phán từ chương trình tên lửa đạn đạo sang 

vũ khí quy ước đã khiến cho việc nối lại đối thoại bị đóng băng. CHDCND Triều Tiên 

tuyên bố chỉ bắt đầu nối lại đối thoại nếu như những đòi hỏi của chính quyền Bush trở lại 

mức tương tự như chính quyền Clinton. Quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ do đó cũng rơi 

vào tình trạng tiêu cực bởi vì đối với những người tin vào chính sách tiếp cận của Hàn Quốc, 

hành động của Hoa Kỳ đã làm hỏng quả trình xích lại gần giữa hai miền Triều Tiên. Các 

                                                           
9 Theo một số nguồn, Huyndai còn tiến hành nhiều giao dịch bí mật với Bắc Triều Tiên, nâng tổng số tiền lên tới 

khoảng 800 triệu USD. 
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mâu thuẫn đã nảy sinh giữa hai nước sau chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng thống Kim Dae 

Jung ngày càng trở nên sâu sắc. 

Hơn nữa, ưu tiên vào thời điểm này của chính quyền Bush là cuộc chiến tranh 

chống chủ nghĩa khủng bố đã làm cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc trở nên phức 

tạp thêm. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công khai tuyên bố CHDCND Triều Tiên là mối đe 

dọa lớn thứ ba về an ninh sau Iran và Iraq về khả năng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt. Hoa Kỳ tiếp đó gọi nước này là “quốc gia bất hảo” (rogue state) và đặt chương trình 

tên lửa cũng như chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt của CHDCND Triều Tiên vào cuộc 

chiến tranh chống khủng bố mới phát động của mình. Điều này khiến Hàn Quốc lo rằng 

Hoa Kỳ sẽ dựa vào cớ đó để làm bấn ổn tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Cũng trong 

bối cảnh đó, chính quyền Bush lại quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc 

gia (NMD) cho thấy Hoa Kỳ đang thi hành cách tiếp cận hướng đến lợi ích quốc gia của 

mình và duy trì đường lối ngoại giao bảo thủ, “diều hâu”. Chính sách bảo thủ của chính 

quyền Bush bị phía Hàn Quốc xem là nguyên nhân hàng đầu khiến cho chính sách Ánh 

Dương bế tắc [111, tr.62]. Rõ ràng, việc hiện thực hóa những thỏa thuận giữa hai miền 

Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh tháng 6 năm 2001 phải được dựa trên quan hệ 

được cải thiện giữa CHDCND Triều Tiên và Hoa Kỳ, nhưng tình hình trên thực tế thì 

ngược lại. 

Tuy nhiên, Tổng thống Kim Dae Jung vẫn cố gắng thuyết phục Tổng thống Bush thay 

đổi chính sách đối với CHDCND Triều Tiên để đưa quan hệ chính trị song phương quay trở 

lại quỹ đạo đồng thuận. Một lần nữa vào tháng 1 năm 2002, ông kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ 

có chính sách ôn hòa hơn với CHDCND Triều Tiên và giúp nối lại đối thoại song phương. 

Nhưng đáp lại, Tổng thống Bush trong Thông điệp liên bang vào ngày 29 tháng 1 năm 2002 

đã liệt CHDCND Triều Tiên vào “trục ma quỷ” cùng với Iran và Iraq. Phản ứng bất ngờ này 

của Hoa Kỳ đã làm chính quyền Kim Dae Jung tức giận và châm ngòi cho làn sóng chống 

Mỹ ở Hàn Quốc. Ngày càng nhiều người Hàn Quốc tin rằng chính Hoa Kỳ là trở ngại đối với 

quá trình bình thường hóa quan hệ Liên Triều vì CHDCND Triều Tiên đã chấm dứt đối thoại 

với Hàn Quốc ở cấp độ chính phủ để phản ứng lại việc Hoa Kỳ tỏ thái độ hoài nghi về lãnh 

đạo nước này. Có bình luận cho rằng việc chính phủ Hoa Kỳ liệt CHDCND Triều Tiên vào 

“Trục ma quỷ” là dấu hiệu cho thấy phía Hoa Kỳ đang quyết giành lại quyền điều khiển chính 

sách chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ đối với CHDCND Triều Tiên vì việc Tổng thống Kim 

Dae Jung tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều tháng 6 năm 2000 đã đánh dấu lần đầu 
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tiên sau 5 thập niên Hàn Quốc nắm thế chủ động trong các dàn xếp, thương lượng trên Bán 

đảo Triều Tiên [111; tr.62]. 

Trên thực tế, chính quyền Bush đã gửi một tín hiệu có tính hỗn hợp đến chính phủ Hàn 

Quốc về ý định đối với CHDCND Triều Tiên. Một mặt, như CHDCND Triều Tiên cáo buộc, 

Hoa Kỳ đã không duy trì cam kết của mình bởi vì Tổng thống George W.Bush gọi nước này là 

một bộ phận trong “trục ma quỷ” vào tháng 1 năm 2002. CHDCND Triều Tiên cũng cáo buộc 

Hoa Kỳ đe dọa sử dụng “tấn công hạt nhân phủ đầu” nhắm vào CHDCND Triều Tiên. Vào 

tháng 9 năm 2002, chính quyền Bush đã đưa ra một báo cáo nhấn mạnh sẽ tấn công phủ đầu 

các quốc gia phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, mà rõ ràng là đang nhắm đến CHDCND Triều 

Tiên. Bên cạnh đó, nội dung bị lộ ra ngoài từ tài liệu mật “Nuclear Posture Review” (1/2002) 

của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy CHDCND Triều Tiên bị liệt vào diện Hoa Kỳ phải sẵn sàng sử 

dụng vũ khí hạt nhân, mặc dù chưa đề cập đến tấn công hạt nhân phủ đầu. Vào lúc này, chính 

quyền Kim Dae Jung đang rất mong muốn Hoa Kỳ trở thành yếu tố tích cực trong đối thoại 

Liên Triều. Hàn Quốc liên tục có các hoạt động ngoại giao, song phương và đa phương, nhằm 

gây sức ép nhiều hơn đối với chính phủ Hoa Kỳ. Tại Hội nghị Á - Âu (ASEM), Tổng thống 

Kim Dae Jung đã cùng với Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi tìm cách thuyết phục Hoa Kỳ 

thay đổi lập trường. Tuyên bố Chính trị về Hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên của ASEM cũng 

đã cho thấy các lãnh đạo Âu - Á đều hy vọng vào triển vọng phục hồi đối thoại giữa Hoa Kỳ và 

CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, khi CHDCND Triều Tiên thừa nhận rằng nước này đang sở 

hữu chương trình bí mật làm giàu Uranium trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Trợ lý Ngoại 

Trưởng Hoa Kỳ James Kelly vào tháng 10 năm 2002, quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và 

Hoa Kỳ đã đi đến chỗ đối đầu quyết liệt khiến mọi hy vọng của Hàn Quốc chấm dứt. Vì vậy, 

Hàn Quốc lâm vào một tình thế rất khó xử: Nước này không biết làm thế nào để cân bằng cả 

hai yếu tố CHDCND Triều Tiên và Hoa Kỳ trong chính sách đối ngoại vào thời điểm đó một 

khi Hoa Kỳ đã vạch ra một chiến tuyến cụ thể như vậy. Dù vậy, để trấn an đồng minh, các quan 

chức của chính quyền Bush đã nhiều lần tuyên bố rằng Hoa Kỳ không có chủ định tấn công 

CHDCND Triều Tiên. Tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ - Hàn Quốc - Nhật Bản vào ngày 7 tháng 

1 năm 2003 tái khẳng định lại trên văn bản rằng Hoa Kỳ “không có ý định xâm lược” CHDCND 

Triều Tiên. 

Những vấn đề đối ngoại nóng bỏng dưới thời Kim Dae Jung đã được chuyển giao 

sang Roh Moo Huyn vào năm 2003. Được đánh giá là người kế thừa chính sách Ánh 

Dương, bản thân Tổng Thống Roh Moo Huyn được bầu lên nhờ sự ủng hộ từ những 

người theo tư tưởng cấp tiến với mong muốn tìm kiếm một tiếng nói độc lập và có sức 
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nặng hơn đối với Hoa Kỳ từ vị thế mới của một cường quốc kinh tế và dân chủ. Mặc dù 

bị nhìn nhận là một tổng thống bài Mỹ, thực tế cho thấy Roh Moo Huyn cũng đã cố đảm 

bảo một quan hệ tốt đẹp giữa Hàn Quốc - Hoa Kỳ bằng việc cân bằng hài hòa áp lực từ 

trong nước cũng như từ bên ngoài. Tuy nhiên, trong khi cố gắng giữ cho quan hệ với 

Hoa Kỳ đủ mạnh vì nhu cầu an ninh và lợi ích kinh tế, Roh Moo Huyn không thể xem 

nhẹ nguyện vọng của người dân. Ngay trước khi chính thức nhậm chức, ông công khai 

kêu gọi một mối quan hệ “cân bằng” với Hoa Kỳ và hứa sẽ không “khấu đầu” trước 

Washington. Trong bài phát biểu vào ngày 22 tháng 3 năm 2005, ông tuyên bố rằng “Hàn 

Quốc sẽ đóng vai trò của một người cân bằng (balancer), không chỉ trên Bán đảo Triều 

Tiên, mà còn cả Đông Bắc Á”. Tuyên bố tham vọng này đã phải đón nhận những ý kiến 

trái chiều từ Nhật Bản và Hoa Kỳ. Trong bối cảnh Hoa Kỳ mất vị trí số một trong thương 

mại với Hàn Quốc vào tay Trung Quốc kể từ năm 2003, tuyên bố này dấy lên lo ngại 

rằng Hàn Quốc đang tìm cách rời khỏi tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương 

và xích lại gần Trung Quốc. Hơn nữa, dựa trên đánh giá về khả năng thực tế và kinh 

nghiệm lịch sử của Hàn Quốc, phía Hoa Kỳ không có niềm tin vào tính khả thi của việc 

Hàn Quốc nắm giữ kiểu vị trí lãnh đạo khu vực lớn đến như vậy, nhất là trong việc điều 

hòa mâu thuẫn giữa Trung Quốc, Liên bang Nga (LB Nga) và Nhật Bản cùng các nước 

khác. Bên cạnh đó, chính quyền Bush cũng không hài lòng với đường lối tiếp cận quá 

mềm mỏng của Roh Moo Huyn đối với CHDCND Triều Tiên, nhất là trong bối cảnh 

CHDCND Triều Tiên đang có những phản ứng đáng lo ngại đối với an ninh và ổn định 

của khu vực từ góc nhìn của Hoa Kỳ. Năm 2003, CHDCND Triều Tiên đã rút khỏi Hiệp 

ước Không phổ biến Hạt nhân và hủy bỏ Hiệp định 1992 với Hàn Quốc về phi hạt nhân 

hóa Bán đảo Triều Tiên. Giới chính trị, nhất là những người cánh hữu, ở Washington đã 

liên tục chỉ trích cách tiếp cận của Hàn Quốc, xem giai đoạn Roh Moo Huyn cầm quyền 

là giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử quan hệ Hoa Kỳ - Hàn Quốc. Kể từ những ngày đầu 

tiên Roh Moo Huyn nhậm chức tổng thống Hàn Quốc, nhiều học giả và chính trị gia Hoa 

Kỳ liên tục đòi hỏi phải có một sự “cắt đứt” (divorce) với Hàn Quốc vì cho rằng chính 

quyền đương thời tại Hàn Quốc là nguyên nhân chính khiến tâm lý bài Mỹ lan rộng khắp 

nơi và Hàn Quốc đang trở thành đồng minh kém tin cậy nhất của Hoa Kỳ trên thế giới10. 

Sự phối hợp chính sách giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong giai đoạn này gần như rất 

yếu ớt, khi lập trường cứng rắn của chính quyền Bush va chạm với lập trường “hòa giải” 

của chính quyền Roh Moo Huyn. Chính quyền Bush cần nhiều hơn ở Hàn Quốc, nhất là 

                                                           
10 Gồm các học giả ở nhiều viện nghiên cứu tại Hoa Kỳ và các nhà bình luận chính trị như Doug Bandow, Ted 

Galen Carpenter, Nicolas Eberstadts hay Daniel Kennelly... 
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trong việc đối phó với CHDCND Triều Tiên, chứ không thể chỉ dừng lại ở một hoạt động 

hỗ trợ quân sự mang đậm tính ngoại giao như gửi vài trăm quân nhân sang Iraq, dù hiểu 

rằng hành động này là liều lĩnh đi ngược lại công luận Hàn Quốc; hay việc Hàn Quốc tham 

gia GICNT vào tháng 5 năm 2007. Hoa Kỳ đã rất bất bình khi nhận thấy Hàn Quốc ngả về 

lập trường của Nga và Trung Quốc trong các cuộc Đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân 

trên Bán đảo Triều Tiên. Dù vậy, cho tới cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Roh Moo Huyn, 

chính phủ Hàn Quốc vẫn nhất quán tận dụng mọi cơ hội để thi hành chính sách “hòa giải” 

của mình, một lập trường mà theo góc nhìn của người nghiên cứu, đã trở nên quá giáo điều 

và xơ cứng trước cục diện mới. Ngày 5 tháng 7 năm 2006, một ngày sau Quốc khánh Hoa 

Kỳ, trong một động thái trả đũa trừng phạt tài chính từ phía Hoa Kỳ, CHDCND Triều Tiên 

thử một loạt 7 loại tên lửa, với ít nhất 5 quả được bắn xuống vùng biển Nhật Bản, trong đó 

có một tên lửa xuyên lục địa (ICBM) được cho là có thể vươn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong 

khi Hoa Kỳ và Nhật Bản nổi giận chỉ trích hành động này và bắt đầu tiến hành áp dụng các 

biện pháp trừng phạt mới, Hàn Quốc chỉ phản ứng ở mức cầm chừng. Chính phủ Hàn Quốc 

chỉ gọi đây là một “hành động thiếu khôn ngoan” khi không có ích gì cho sự ổn định của 

Bán đảo Triều Tiên và khuyên nước này “chấm dứt những hành động gây hấn”. Tổng thống 

Roh Moo Huyn thậm chí còn giữ im lặng trong suốt hai tuần sau vụ thử tên lửa trước khi 

đưa ra một tuyên bố khá mềm mỏng, chỉ trích các vụ thử tên lửa là “hành vi sai trái” làm 

gia tăng căng thẳng và “thúc đẩy chạy đua vũ trang”, cùng lúc với việc lưu ý các quốc gia 

khác không phản ứng thái quá vì “có thể gây căng thẳng khu vực” [95; tr.48]. Trang web 

chính thức của phủ tổng thống còn cho rằng các vụ thử tên lửa không tạo ra khủng hoảng vì 

không nhắm vào bất cứ bên cụ thể nào trong khi chỉ trích Nhật Bản đã phản ứng thái quá. 

Thái độ này rõ ràng không nhận được bất kỳ sự đồng thuận nào từ phía chính phủ Hoa Kỳ. 

Khi quan hệ Hoa Kỳ - CHDCND Triều Tiên có dấu hiệu ấm lên vào đầu năm 2007 với thỏa 

thuận sáu bên ngày 13 tháng 2 năm 2007 và Hoa Kỳ dỡ phong tỏa tài khoản ngân hàng của 

CHDCND Triều Tiên thì Hàn Quốc cũng nhanh chóng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 

2 với CHDCND Triều Tiên vào tháng 10 cùng năm để tiến hành hòa giải và hợp tác kinh tế. 

Như vậy, có thể thấy ưu tiên hàng đầu của chính quyền Roh Moo Huyn có lẽ không phải là 

hợp tác chính sách với Hoa Kỳ mà là sự hòa giải với CHDCND Triều Tiên. Dù Hiệp định 

Thương mại Tự do Hàn Quốc - Hoa Kỳ (KORUS FTA) được ký trong năm 2007, đây cũng 

không thể xem là chỉ dấu về một mối quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ đang trong thời kỳ tốt 

đẹp. 

Nhìn chung, sự bất đồng trong chính sách đối với CHDCND Triều Tiên có thể xem là 

trở ngại lớn nhất trong quan hệ song phương Hàn Quốc - Hoa Kỳ trong giai đoạn 1998 - 2007. 

Từ thời B.Clinton cho tới G.W.Bush, Hoa Kỳ luôn sử dụng chính sách cổ điển “cây gậy và 
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củ cà rốt” đối với CHDCND Triều Tiên, trong khi ưu tiên của chính phủ Hàn Quốc là chính 

sách “hòa giải” bất kể trong giai đoạn này không thiếu những lần Hàn Quốc và CHDCND 

Triều Tiên va chạm quân sự. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, chính sách hướng đến hòa 

hợp của Hàn Quốc không những làm suy yếu liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ mà còn làm suy 

giảm lòng tin của người dân Hàn Quốc vào Chính sách Ánh dương tại Hàn Quốc. Hiện thực 

này đã dẫn đến sự thất bại của những người cấp tiến trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm 

2007, nhường chỗ cho Lee Muyng Bak là một người theo đường lối tân bảo thủ. Có thể nói, 

chính sách “diều hâu” của chính quyền Bush được xem là cách để uốn nắn chính sách của 

Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên sao cho phù hợp với lợi ích của đồng minh Hoa Kỳ 

[85; tr.54]. Dù thất bại trong việc thay đổi lập trường Hàn Quốc dưới thời Roh Moo Huyn, 

nhưng cách gây áp lực này đã thành công trong việc thay đổi định hướng chính trị và đối ngoại 

của Hàn Quốc trong giai đoạn tiếp theo. 

3.1.1.3. Giai đoạn 2008 - 2012 

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

đẹp nhất trong nhiều thập niên. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Lee Myung Bak theo 

đuổi là khôi phục và phát triển trở lại quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ. Năm 2009, hai nước 

đưa ra Tầm nhìn chung về Liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Nội dung của văn kiện ngoại 

giao này là nhằm nâng cấp các mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ lên liên minh chiến 

lược toàn diện ở tầm song phương, khu vực và thế giới. Văn kiện này đánh dấu sự phát triển 

của liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ từ một liên minh an ninh quân sự nhằm chống lại 

CHDCND Triều Tiên trở thành một liên minh có tầm khu vực và toàn cầu, đối phó với một 

loạt các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, chủ nghĩa 

khủng bố, phát triển kinh tế, thúc đẩy nhân quyền cũng như gìn giữ hòa bình và ổn định các 

tình huống hậu xung đột [115; tr.6]. 

Tiếp đó, trong cuộc gặp thượng đỉnh song phương vào tháng 6 năm 2010, Tổng thống 

Obama đã đề cập đến liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ trong vai trò “đinh chốt” cho an ninh 

của khu vực Thái Bình Dương11. Tuyên bố này thậm chí đã khiến cho Nhật Bản lo lắng 

trước nguy cơ vị trí truyền thống của mình trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ bị suy 

giảm do sự phát triển của quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Có thể nói, vào giữa năm 2010, như 

theo cách nhìn của nhiều quan chức trong chính quyền Obama, Hàn Quốc đã nổi lên thành 

đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ ở Đông Á. 

                                                           
11 Năm 2009, chính quyền Obama thậm chí còn gọi quan hệ với Hàn Quốc là “hòn đá tảng trong an ninh Hoa Kỳ 

ở khu vực Thái Bình Dương”. 
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Hai bên đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi mục đích chính của liên minh Hàn Quốc 

- Hoa Kỳ từ một liên minh phòng thủ chống lại CHDCND Triều Tiên thành một quan hệ 

đối tác khu vực hoặc thậm chí là toàn cầu. Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã phát triển liên minh 

chiến lược giữa hai nước bằng việc tăng cường hợp tác trên một loạt các lĩnh vực như hỗ 

trợ phát triển, chống khủng bố, an ninh hạt nhân và nhiều vấn đề khác. Tiêu biểu như từ 

năm 2010, vì lợi ích của sự phát triển của quan hệ song phương Hàn Quốc - Hoa Kỳ, 

Hàn Quốc đã phải chấm dứt quan hệ kinh tế kéo dài hàng thập niên với Iran, thậm chí 

tham gia tiến hành trừng phạt Iran, mặc dù quốc gia Trung Đông này là nước cung cấp 

dầu mỏ đứng thứ năm cho Hàn Quốc và Hàn Quốc lại thiếu thốn nguyên liệu chiến lược 

này, chưa kể các hợp đồng phát triển cơ sở hạ tầng của Iran mà các nhà thầu Hàn Quốc 

đã thắng thầu và vai trò đầu cầu cung ứng hàng hóa Hàn Quốc cho thị trường của nước 

này12. Đối với kế hoạch phòng thủ mới của chính quyền Obama, một phần của kế hoạch 

xoay trục Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhằm đối phó với Trung Quốc, chính phủ Hàn 

Quốc cũng tỏ thái độ công khai ủng hộ, mặc dù các đảng phái đối lập và một bộ phận 

công luận yêu cầu chính phủ phải giảm bớt phụ thuộc vào Hoa Kỳ và thiết chặt quan hệ 

với Trung Quốc. Bên cạnh đó, để tương xứng với vị thế mới của mình trong cái gọi là 

liên minh toàn diện với Hoa Kỳ và chính sách “Hàn Quốc toàn cầu” (Global Korea), Hàn 

Quốc còn làm chủ nhà tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn đa phương quan trọng có sự tham 

gia của Hoa Kỳ, tiêu biểu Hội nghị Thượng đỉnh G- 20 vào năm 2010, Diễn đàn Cấp cao 

về hiệu quả viện trợ lần thứ tư vào năm 2011, Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân 

năm 2012. Hợp tác trong viện trợ và hỗ trợ phát triển cũng là một chủ đề lớn trong quan 

hệ song phương giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. 

Phần lớn sự gần gũi giữa hai nước là nhờ vào Tổng thống Lee Muyng Bak khi ông 

công khai thể hiện sự gần gũi với Hoa Kỳ. Ông đã viếng thăm Hoa Kỳ đến 5 lần kể từ 

khi Barrack Obama nhậm chức. Kể từ khi lên cầm quyền, với việc đề ra “học thuyết 

MB”, Lee Muyng Bak đã điều chỉnh chính sách đối ngoại Hàn Quốc theo hướng đặt 

trọng tâm vào tăng cường liên minh với Hoa Kỳ nhằm duy trì và gặt hái thêm lợi ích 

quốc gia thông qua các giá trị dân chủ và kinh tế thị trường. Thêm vào đó, chính phủ 

Hàn Quốc công khai ủng hộ cách tiếp cận của phía Hoa Kỳ đối với CHDCND Triều 

Tiên. Quan hệ cá nhân giữa Lee Muyng Bak và Obama đã góp phần khiến cho quan hệ 

song phương trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.  

                                                           
12 Vì nhu cầu năng lượng, cuối năm 2011 đầu năm 2012, Hàn Quốc đã tìm cách xin Hoa Kỳ được hưởng ngoại lệ 

trong lệnh trừng phạt Iran, như một số nước, để có thể nhập khẩu một lượng nhất định dầu mỏ từ nước này nhưng 

không thành công 
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Trên các diễn đàn đa phương, vị trí đồng minh thân cận của Hoa Kỳ đã giúp gia tăng 

ảnh hưởng của Hàn Quốc. Ngược lại, Hàn Quốc giúp gia tăng uy tín quốc tế và sức nặng của 

các chính sách và sáng kiến của Hoa Kỳ, giúp hai nước theo đuổi những lợi ích chung trong 

các tổ chức và diễn đàn đa phương như Liên Hiệp quốc, G- 20, Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

Kinh tế (OECD), Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Khu 

vực ASEAN, IMF, Ngân hàng Thế giới (WB) và WTO. Trong nỗ lực chung nhằm hạn chế 

việc phổ biến vũ khí hạt nhân với Hoa Kỳ, Hàn Quốc đã tham gia vào Sáng kiến an ninh 

chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI) vào tháng 5 năm 2009 cũng như tổ chức phiên 

họp toàn thể của GICNT vào năm 2011 và Hội nghị An ninh Hạt nhân vào năm 2012 tại nước 

mình. Sự sôi động trong quan hệ an ninh giai đoạn này nhằm đối phó với các cuộc khiêu khích 

quân sự cũng như hoạt động phát triển tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã ảnh 

hưởng sâu sắc tới quan hệ chính trị - ngoại giao của Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Các nguy cơ an ninh 

rình rập đã làm cho cộng tác song phương trở nên cố kết hơn. Hơn nữa, để tránh không phải 

lựa chọn giải pháp cuối cùng là chiến tranh cho tình trạng xung đột, liên minh Hàn Quốc - 

Hoa Kỳ buộc phải lựa chọn con đường ngoại giao. Các nỗ lực chung thông các kênh đàm 

phán song phương và đa phương với sự phối hợp nhịp nhàng của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã 

gây áp lực đáng kể lên CHDCND Triều Tiên, khi không chỉ Nhật Bản mà lần lượt LB Nga 

và Trung Quốc đã phải đồng thuận trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào nước này. 

Quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản cũng được cải thiện và ngày càng trở nên phát triển dựa trên 

nhu cầu phối hợp với Hoa Kỳ nhằm răn đe CHDCND Triều Tiên và kìm hãm tham vọng của 

Trung Quốc. 

Việc phối hợp chính sách chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ nhằm đối phó với 

CHDCND Triều Tiên cũng đạt được nhiều tiến triển dưới thời Lee Myung Bak. Lee Muyng 

Bak đã thay đổi hoàn toàn lập trường của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên, gỡ đi trở 

ngại lớn nhất trong quan hệ với Hoa Kỳ. Cả Obama và Lee Muyng Bak đều đồng thuận 

trong việc thi hành một chính sách trung đến dài hạn gọi là “kiên trì chiến lược” gồm 4 thành 

tố: từ chối nối lại Đàm phán 6 bên nếu không có sự đảm bảo từ CHDCND Triều Tiên rằng 

nước này sẽ tiến hành “những bước đi không thể đảo ngược” trong việc phi hạt nhân hóa; 

cố gắng thay đổi dần dần đánh giá chiến lược của Trung Quốc về CHDCND Triều Tiên; sử 

dụng sự khiêu khích của CHDCND Triều Tiên như cơ hội để thắt chặt cấm vận chống lại 

CHDCND Triều Tiên; và cuối cùng là, các tiến triển trong quan hệ Liên Triều phải đi trước 

các cuộc đối thoại đa phương với CHDCND Triều Tiên hoặc của Hoa Kỳ với CHDCND 

Triều Tiên. Cần lưu ý rằng lúc này tại Hàn Quốc, hầu hết người dân thường nhấn mạnh đến 
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sự ổn định và hòa bình của Bán đảo Triều Tiên hơn so với việc ngăn chặn CHDCND Triều 

Tiên phát triển vũ khí hạt nhân - ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Lee Muyng Bak 

lại theo đuổi cách tiếp cận của Hoa Kỳ trong vấn đề này. Ông nhấn mạnh rằng tiến triển 

trong vấn đề hạt nhân là điều kiện tiên quyết để có những tiến triển trong quan hệ Liên Triều. 

Điều này dĩ nhiên làm hài lòng Hoa Kỳ khi ưu tiên hàng đầu của nước này được phía Hàn 

Quốc chia sẻ. Nhưng dĩ nhiên, cách tiếp cận với những nhượng bộ quá lớn như vậy khiến 

cho Lee Muyng Bak gặp phải rất nhiều sự chống đối ở trong nước, đặc biệt là từ những 

người cấp tiến và trung tả trong Quốc hội. 

3.1.2. Thái độ của công luận Hàn Quốc - Hoa Kỳ đối với quan hệ song phương 

Từ khi Hàn Quốc lập quốc cho tới nay, trừ giai đoạn dưới thời Lý Thừa Vãn và Chung 

Doo Hwan, nhìn chung các lãnh đạo của Hàn Quốc đều tìm cách lèo lái quan hệ Hàn Quốc 

- Hoa Kỳ theo hướng vừa lợi dụng uy tín và sức mạnh của Hoa Kỳ để giữ vững an ninh, 

phát triển kinh tế, đồng thời giảm dần sự lệ thuộc vào các hoạch định từ phía Hoa Kỳ, xây 

dựng cho Hàn Quốc một chính sách đối nội, đối ngoại độc lập. Những sự thật cũng như 

những nghi ngờ về các hành động độc đoán của Hoa Kỳ đối với các vấn đề nội trị của Hàn 

Quốc từ lâu đã làm nảy sinh sự chống đối dưới hình thức cổ súy chủ nghĩa dân tộc và chủ 

nghĩa bài Mỹ ở Hàn Quốc. Khuynh hướng này có chiều hướng gia tăng trong giai đoạn sau 

Chiến tranh lạnh với sự trỗi dậy của phong trào dân chủ. 

Thái độ chính trị của người dân Hàn Quốc đối với Hoa Kỳ, như Chung- in Moon chỉ 

ra, rất đa dạng: từ yonmi (liên kết với Mỹ), chinmi (thân Mỹ), sungmi (sùng Mỹ), banmi 

(bài Mỹ, còn gọi là pan- mi) đến hyommi (căm ghét Mỹ) [149; tr.139 - 140]. Các tâm lý 

này đã cùng tồn tại, phát triển và đối kháng lẫn nhau kể từ những ngày đầu hai nước thiết 

lập quan hệ; tuy nhiên, trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, tâm lý banmi, song hành cùng 

với tâm lý chinmi, nổi lên trở thành một trong những chủ lưu trong thái độ chính trị đối 

với Hoa Kỳ của những người Hàn Quốc. 

Thái độ banmi rất phổ biến trong những người Hàn Quốc sinh ra và lớn lên sau Chiến 

tranh Triều Tiên, còn có tên gọi khác là thế hệ 3- 8- 6. Kể từ cuối năm 1980, nhờ vào các chiến 

dịch truyền thông, một bộ phận người Hàn Quốc thậm chí còn đi xa hơn đến thái độ hyonmi. 

Một bộ phận không nhỏ người dân thì cảm thấy Hoa Kỳ đã ở quá lâu và can thiệp quá sâu vào 

nội tình nước này. Những sự kiện như phong trào dân chủ Kwangju đã khoét sâu nỗi đau âm 

ỉ của người dân Hàn Quốc khi lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Khi giới quan chức quân đội phải lùi khỏi 

vũ đài chính trị, thế hệ những nhà lãnh đạo mới, mà đa phần là những nhà chính trị đối lập 

trước đây, đã tạo điều kiện cho phong trào dân chủ phát triển, kéo theo sự trỗi dậy của chủ 

nghĩa bài Mỹ. Có thể nhận thấy, những người chống Hoa Kỳ nổi bật nhất là các chính trị gia 
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cấp tiến trong chính quyền và những cử tri trẻ tuổi. Dưới thời kỳ Kim Dae Jung và Roh Moo 

Huyng, hai tổng thống theo đường lối cấp tiến, chủ nghĩa bài Mỹ đã được tiếp thêm động lực 

để bộc lộ công khai ra bên ngoài. Trước đây, chủ nghĩa bài Mỹ chỉ là một hiện tượng trong 

một tầng lớp xã hội nhất định. Nhưng từ sau năm 2002, nó lan rộng trong đông đảo dân chúng 

Hàn Quốc [18; tr.182]. Người dân cũng như các nhà hoạt động xã hội và chính trị Hàn Quốc 

đã nhiều lần bày tỏ thái độ chống đối Hoa Kỳ với quy mô đa dạng và nội dung xoáy sâu vào 

các mâu thuẫn kinh tế giữa hai nước và các hệ lụy của việc quân đội Hoa Kỳ đóng quân trên 

lãnh thổ nước này, thậm chí lan sang cả các quyết sách chính trị không liên quan tới Hàn Quốc 

của Hoa Kỳ như việc Hoa Kỳ phát động chiến tranh xâm lược Iraq. Trong Thế vận hội mùa 

đông năm 2002, việc vận động viên trượt băng Hàn Quốc Kim Dong- sung bị loại vì một lý 

do không thuyết phục và sau đó vận động viên Hoa Kỳ giành huy chương vàng đã gây ra làn 

sóng bất bình đối với Hoa Kỳ. Năm 2002, tai nạn trong lúc tiến hành huấn luyện của quân đội 

Hoa Kỳ làm chết 2 nữ sinh Hàn Quốc làm bùng nổ các cuộc biểu tình quy mô lớn và kéo dài. 

Người biểu tình đã ném bom xăng cũng như tấn công trả đũa các nhân viên quân sự Hoa Kỳ. 

Năm 2008, chính phủ Lee Muyng Bak dỡ lệnh cấm thịt bò Hoa Kỳ làm bùng phát một phong 

trào đấu tranh dữ dội của hơn nửa triệu người, tới mức làm tê liệt chính phủ. Áp lực đến từ 

chủ nghĩa bài Mỹ ở Hàn Quốc rất lớn, không những nhiều lần khiến chính phủ Hàn Quốc tê 

liệt mà còn khiến chính phủ Hoa Kỳ luôn phải lưu tâm không để tình hình leo thang gây ảnh 

hưởng nặng nề đối với các cam kết an ninh - chính trị cũng như thương mại song phương giữa 

hai nước. 

Nguồn gốc của thái bộ banmi đối với Hoa Kỳ rất đa dạng. Người nghiên cứu tán thành với 

quan điểm của học giả Hahm Chaibong về việc phân định ra ba tầng bậc ngắn hạn, trung hạn và 

dài hạn khi phân tích nguyên nhân của chủ nghĩa bài Mỹ tại Hàn Quốc [149; tr.220]. Về nguyên 

nhân ngắn hạn, vị thế mới của Hàn Quốc cũng như những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa 

nước này đạt được trong thời gian kể từ năm 1995 trở đi đã mang đến cho người dân sự hứng 

khởi và niềm tự hào dân tộc và vì vậy, việc quân đội Hoa Kỳ tiếp tục hiện diện và được hưởng 

những đặc quyền đặc lợi ngay trên quê hương là một sự sỉ nhục đối với người Hàn Quốc. Việc 

phong trào biểu tình phản đối Hoa Kỳ lan tràn mạnh mẽ sau khi Tòa án Quân sự Hoa Kỳ tuyên 

trắng án cho các binh sỹ gây tai nạn làm chết hai học sinh Hàn Quốc trong bối cảnh cả nước Hàn 

Quốc đang hân hoan trước thắng lợi lịch sử tại World Cup 2002 có thể xem là một ví dụ tiêu biểu 

cho tầng mức nguyên nhân này. Căn cứ vào sự thiếu bền vững của động cơ, các cuộc đấu tranh ở 

Hàn Quốc trong trường hợp này chỉ nên xem là một dạng chủ nghĩa bài Bush trên thế giới, chứ 

không hẳn là bài Mỹ. Đối với nguyên nhân trung hạn, có thể xem sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng 

sản ở Liên Xô và Đông Âu cũng như quá trình dân chủ hóa là hai nguyên nhân chính khiến cho 
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tâm lý bài Mỹ nảy nở và phát triển tại Hàn Quốc sau Chiến tranh lạnh. Sự kết thúc của Chiến 

tranh lạnh khiến cho vấn đề mâu thuẫn ý thức hệ bị đẩy xuống vấn đề thứ yếu và an ninh quốc gia 

của Hàn Quốc được củng cố, dẫn tới chủ nghĩa dân tộc quay trở lại phát triển. Xu hướng xét lại 

lịch sử Triều Tiên như một nạn nhân trên bàn cờ của các nước lớn, mà trong đó Hoa Kỳ là nước 

phải chịu trách nhiệm phần nhiều, được phổ biến trong quá trình dân chủ hóa Hàn Quốc tiếp theo 

đó, kéo dài từ giữa thập niên 1980 cho đến nay. Hoa Kỳ nổi lên là đối tượng bị chỉ trích vì sự hậu 

thuẫn cho các chính quyền độc tài như Syngman Rhee, Park Chung Hee hay Chun Doo Hwan 

đàn áp tiếng nói đòi dân chủ và công lý của người dân Hàn Quốc. Vai trò “người bảo vệ” an ninh 

cho Hàn Quốc của Hoa Kỳ bị xem nhẹ, trong khi đó người dân Hàn Quốc lại xem mối quan hệ 

liên minh an ninh song phương là gánh nặng khiến Hàn Quốc phụ thuộc hoàn toàn vào Hoa Kỳ, 

là trở lực đối với hòa giải và thống nhất hai miền Triều Tiên. Cuối cùng, “va chạm giữa các nền 

văn minh” là nguyên nhân được xem là dài hạn đối với sự tồn tại của chủ nghĩa bài Mỹ ở Hàn 

Quốc, điều sẽ quyết định “bài Mỹ” sẽ không chỉ dừng ở một tâm lý (Anti- American sentiment) 

mà là một chủ nghĩa (Anti- Americanism). Triều Tiên trong hầu hết chiều dài lịch sử của mình là 

một quốc gia thân Trung Hoa, sùng bái Khổng giáo, Phật giáo cũng như các giá trị truyền thống. 

Kể từ khi bị Nhật Bản đô hộ và nhất là bị chia cắt thành hai miền sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 

Triều Tiên nói chung đã đi theo những định hướng phát triển mới, rời xa con đường truyền thống. 

Hàn Quốc là một trong những quốc gia công khai theo đuổi mô hình phương Tây, xem các giá trị 

như dân chủ, nhân quyền và kinh tế thị trường là nội dung của quá trình phát triển quốc gia. Điều 

này dẫn tới những mâu thuẫn không tránh khỏi trong một xã hội thuần Á Đông như Hàn Quốc 

khi các giá trị truyền thống về văn hóa vẫn còn tồn tại dai dẳng va chạm với các giá trị phương 

Tây hiện đại đang hiện diện trong nền chính trị, kinh tế và kể cả văn hóa của quốc gia mình. Chủ 

nghĩa bài Mỹ đóng vai trò như một chất kích thích để người Hàn Quốc tìm về bản sắc quốc gia. 

Ở chiều ngược lại, chúng ta chứng kiến ở Hàn Quốc cái gọi là tâm lý chinmi kể từ năm 

1945, sau khi Hoa Kỳ giải phóng phần phía nam của Bán đảo Triều Tiên khỏi tay người Nhật. 

Chủ nghĩa bài Mỹ và chủ nghĩa thân Mỹ ở Hàn Quốc luôn song hành với nhau. Một bộ phận 

của giới chính trị và người dân tin rằng Hoa Kỳ đã đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn vong 

và phát triển của Hàn Quốc. Ba đối tượng chính có xu hướng tâm lý - chính trị này là: những 

người Hàn Quốc lớn tuổi từng trải qua Chiến tranh Triều Tiên hoặc tham gia Chiến tranh Việt 

Nam, những cộng đồng người Hàn Quốc theo Thiên chúa giáo (Công giáo La Mã hoặc Tin 

lành), chiếm khoảng 42% dân số, và những người ngưỡng mộ các “giá trị” cũng như văn hóa 

- giáo dục Hoa Kỳ mỗi năm đang gửi khoảng 50.000 con em sang Hoa Kỳ học tập. “Đa số 

thầm lặng” này, như cách học giả Victor D.Cha gọi [149; tr.130] , đại diện cho tư tưởng “bảo 

thủ” và “truyền thống”, đã lên tiếng phản đối một cách công khai hoặc ngấm ngầm những 
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phong trào phản đối sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc cũng như phản đối các 

hành động quá khích của những người theo tư tưởng bài Mỹ. Lấy ví dụ, các cuộc biểu tình, 

tuần hành từ hàng chục ngàn cho tới gần trăm ngàn người đã được những người Hàn Quốc 

chinmi tổ chức nhằm biểu lộ thái độ của họ đối với các phong trào bài Mỹ lan rộng ở Hàn 

Quốc trong năm 2002. Bên cạnh đó, một bộ phận cực đoan của những người chinmi đã trở 

thành những nhóm xã hội có tâm lý sungmi, xem sức mạnh, giá trị và lý tưởng của Hoa Kỳ là 

hình mẫu tuyệt đối đúng để Hàn Quốc vươn lên. 

Thống kê được trích dẫn dưới đây cho thấy một phân tích chi tiết hơn về sự phân 

hóa rõ rệt trong quan điểm của người Hàn Quốc đối với liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ: 

Bảng 3.1: Quan điểm của người Hàn Quốc về liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

 
Không  

công bằng 

Công 

bằng 

Không biết/ Từ 

chối trả lời 

Tổng 64,9 30,1 5,0 

Độ tuổi 

20- 29 72.0 26,1 1,9 

30- 39 85,9 14,1 0.0 

40- 49 76,3 21,7 2.0 

50- 59 58,1 37,9 4.0 

60+ 30,4 52,6 17,0 

Ý thức hệ 

tự định 

Cấp tiến 77,4 21,2 1,5 

Ôn hòa 68,5 27,7 3.7 

Bảo thủ 58,2 37,8 4,0 

Đảng ủng hộ 

Saenuri 44,2 49,4 6,3 

Liên minh chính 

trị vì dân chủ mới 
78,6 19,9 1,5 

Độc lập 79,5 13,5 7,0 

Đơn vị: % 

Nguồn:Choi Kang, Kim Jiyoon, Karl Friedhoff, Kang Chungku, Lee Euicheol 

(2014), South Korean Attitudes on the Korea - US Alliance and Northeast Asia, ASAN 

Report, The Asan Institute for Policy Studies, Seoul, tr.22. 

Tuy nhiên, không nên đánh giá một cách máy móc rằng những người Hàn Quốc 

banmi hay chinmi hoàn toàn đối kháng khi việc nhìn nhận các vấn đề chính trị xã hội 

liên quan đến Hoa Kỳ và không tồn tại những điểm giao thoa. Thực tế thì những người 
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có tâm lý banmi trong khi kêu gọi sửa đổi Thỏa thuận Hoa Kỳ - Hàn Quốc về quy chế 

lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tại Hàn Quốc (SOFA) hay sự bất bình đẳng trong quan hệ 

Hàn Quốc - Hoa Kỳ vẫn lo ngại lẫn chỉ trích việc Hoa Kỳ đòi rút quân hoàn toàn ra khỏi 

Hàn Quốc hay ủng hộ sự tồn tại của liên minh song phương; ngược lại, những người 

chinmi trong khi ủng hộ mạnh mẽ Hoa Kỳ và sự hiện diện của nước này ở Hàn Quốc 

cũng phản đối chính sách của Hoa Kỳ đối với CHDCND Triều Tiên [70; tr.130] , như 

học giả Chung- in Moon đã nhận xét: “Thích và không thích, tôn trọng và coi thường, 

yêu và ghét, thần tượng và coi thường cùng tồn tại trong quan điểm của người Hàn Quốc 

đối với Hoa Kỳ” [149; tr.144]. 

Ở chiều ngược lại, thái độ của người dân Hoa Kỳ đối với Hàn Quốc có xu hướng tốt 

dần lên sau khi, đặc biệt là kể từ năm 2006 khi quan hệ song phương càng ngày càng tiến 

triển tốt đẹp. Scott Snyder (2014) đã công bố một nghiên cứu cho thấy “tình cảm” của người 

Mỹ đối với Hàn Quốc đã tăng 11 điểm, từ 44/100 vào năm 2006 lên đến 56/100 vào năm 

2014. Cũng trong nghiên cứu này, tỷ lệ người Mỹ ủng hộ việc duy trì quân đội ở Hàn Quốc 

cũng cao bất ngờ (64%), thậm chí cao hơn việc duy trì quân đội ở Nhật Bản (55%) và 

Philippines (51%) [148; tr.1]. Người Mỹ thường nghĩ đến Hàn Quốc khi quan tâm đến mối 

đe dọa từ CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên cũng có một bộ phận đáng kể không quan tâm 

lắm đến quốc gia này, thậm chí sở hữu nhiều quan niệm sai lầm. Suy nghĩ của người dân 

Mỹ về cam kết an ninh đối với Hàn Quốc phản ánh phần nào thái độ chính trị của họ. Hai 

bộ phận xã hội có tiếng nói đáng chú ý nhất về Hàn Quốc là các binh sỹ Hoa Kỳ từng đồn 

trú tại Hàn Quốc và các chính trị gia cũng như các học giả tham gia việc đánh giá và hoạch 

định chính sách đối ngoại. Trong thời kỳ Kim Dae Jung và Roh Moo Huyn cầm quyền, 

trong giới tinh hoa Hoa Kỳ bắt đầu có những tiếng nói đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ phải “cắt 

đứt” với Hàn Quốc. Dù vậy, các thái độ tiêu cực này chỉ dừng ở mức dư luận, chứ chưa thể 

xem là một thái độ chính trị cụ thể. So với xã hội Hàn Quốc, sự phân hóa trong xã hội Hoa 

Kỳ trong thái độ đối với nước này không sâu sắc. 

3.2. Quan hệ an ninh - quân sự 

Hàn Quốc là một trong năm đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ ở châu Á - Thái 

Bình Dương, trong khi Hoa Kỳ là đồng minh duy nhất của Hàn Quốc. Khoảng chừng 

37.000 quân Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc được xem là vỏ bọc an ninh và tấm lá chắn có hiệu 

quả ngăn chặn mọi hành vi khiêu khích từ bên ngoài nhắm vào Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng 

là nhà cung cấp chính trang thiết bị và kỹ thuật quân sự cho Hàn Quốc. Ngược lại, Hàn 

Quốc cho phép và hỗ trợ tài chính cho Lực lượng quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc (USFK) 
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đóng quân trên nước mình và cung cấp cho Hoa Kỳ nhân lực chất lượng cao thông qua 

KATUSA13. Cấu trúc an ninh giữa hai nước dựa trên ba trụ cột chính: Hiệp ước Phòng 

thủ chung năm 1953, Lực lượng Liên hợp (Combined Forces) và Hội nghị Tư vấn An 

ninh14 (SCM) [131; tr.10]. 

3.2.1. Tình hình quan hệ an ninh - quân sự Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

Quan hệ an ninh - quân sự Hàn Quốc - Hoa Kỳ giai đoạn 1993 - 2012 là sự tiếp 

nối quan hệ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh nhưng với một số đặc điểm mới phù hợp với 

tình hình an ninh khu vực và quốc tế. Có thể chia quan hệ an ninh - quân sự song phương 

ra làm 2 giai đoạn chính: 1993 - 2008 và 2008 - 2012. Việc phân kỳ t quan hệ an ninh - 

quân sự 2 giai đoạn không tương ứng theo quan hệ chính trị - ngoại giao 3 giai đoạn là 

bởi quan hệ hợp tác và trao đổi quốc phòng - an ninh song phương giai đoạn 1993 - 1997 

và giai đoạn 1997 - 2008 về cơ bản có sự kế tục và nối tiếp rõ rệt. 

3.2.1.1. Giai đoạn 1993 - 2008 

So với các thời kỳ trước, quan hệ an ninh - quân sự song phương giai đoạn 1993 - 

2008 nổi bật lên một số vấn đề sau: 

Liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ tiếp tục được duy trì và củng cố, đồng thời bắt đầu 

hiệu chỉnh để thích nghi với môi trường an ninh mới. 

Giai đoạn cuối và sau Chiến tranh lạnh, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tiến hành một 

kế hoạch tổng thể cắt giảm quân đội ở Bán đảo Triều Tiên. Năm 1990, Bộ Quốc phòng 

Hoa Kỳ công khai cái gọi là “Khung chiến lược đối với khu vực vành đai Châu Á Thái 

Bình Dương: Hướng đến thế kỷ 21”, trong đó nhấn mạnh việc quân đội nước này tại Hàn 

Quốc sẽ chuyển đổi từ vai trò “lãnh đạo” sang “hỗ trợ” [129; tr.8]. Biểu hiện rõ nét của 

việc cắt giảm binh lực Hoa Kỳ ở Hàn Quốc chính là việc Hoa Kỳ rút bỏ toàn bộ vũ khí 

hạt nhân chiến thuật ra khỏi Bán đảo Triều Tiên, đồng nghĩa với việc làm suy yếu ô hạt 

nhân bảo vệ nước này. 

Các biến động này khiến Hàn Quốc lo lắng khi Hoa Kỳ không tiếp tục giữ vững cam 

kết an ninh đối với nước này trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên vẫn đang tiếp tục là một 

mối đe dọa thường trực. Tuy nhiên, qua nhiều tư liệu, chúng ta có thể kết luận rằng, dù có 

những điều chỉnh, Hoa Kỳ vẫn giữ vững cam kết an ninh đối với Hàn Quốc. Vào năm 1991, 

                                                           
13 Là một nhánh của quân đội Hàn Quốc phục vụ trong Quân đoàn 8 của quân đội Hoa Kỳ. Binh sỹ thường được 

tuyển lựa từ các trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc. Binh sỹ của KATUSA chịu sự quản lý của Hàn Quốc, 

nhưng được trang bị như quân đội Hoa Kỳ, đồng thời sống và làm việc với các binh sỹ Hoa Kỳ. 
14 Là hội nghị thường niên kể từ năm 1968 giữa bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc và Hoa Kỳ nhằm thảo luận và 

điều chính chính sách an ninh chung giữa hai nước, đặc biệt là chính sách chung đối với CHDCND Triều Tiên. 
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Trợ lý Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề Đông Bắc Á Richard Solomon khẳng định 

rằng: “Hoa Kỳ có ý định duy trì lực lượng phù hợp ở Hàn Quốc miễn là chính quyền hai bên 

đồng tình rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ là cần thiết để ngăn chặn sự bùng nổ mới những 

hành động thù địch” [70; tr.108]. Vào tháng 3 năm 1994, trong bức thư tổng thống Clinton 

gửi cho tổng thống Hàn Quốc Kim Young Sam, Hoa Kỳ trấn an đồng minh của mình rằng 

một sự tấn công vào Hàn Quốc cũng được xem như một cuộc tấn công vào Hoa Kỳ. Cũng 

trong phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc vào năm 1993, Clinton nhấn mạnh rằng “Bán đảo 

Triều Tiên vẫn tiếp tục là lợi ích sống còn của Hoa Kỳ” [70; tr.113]. Nhìn chung, xuyên suốt 

cuộc khủng hoảng hạt nhân bao phủ nửa đầu nhiệm kỳ của tổng thống Clinton, Hoa Kỳ đã 

giữ vững một sự hỗ trợ công khai mạnh mẽ cho Hàn Quốc. 

Nhận thức được xu hướng chuyển đổi tất yếu của quân đội Hoa Kỳ sau Chiến tranh 

lạnh và lợi ích của Hoa Kỳ trong việc giữ vững cam kết an ninh với nước mình, Hàn 

Quốc đã thi hành một đường lối hợp tác chặt chẽ với chính sách rất linh hoạt của Hoa 

Kỳ, lúc cứng rắn lúc mềm dẻo, nhằm ứng phó với nguy cơ an ninh từ CHDCND Triều 

Tiên và cũng như bắt đầu chuẩn bị hiệu chỉnh lại liên minh với Hoa Kỳ theo xu hướng 

trách nhiệm và nghĩa vụ của Hàn Quốc ngày càng tăng lên. 

Tăng cường hợp tác an ninh - quân sự được xem là “cây gậy” nhằm phối hợp với 

những “củ cà rốt” khác trên mặt trận chính trị và kinh tế nhắm vào CHDCND Triều Tiên. 

Vào tháng 3 năm 1994, hai bên đồng thuận và nhanh chóng triển khai hệ thống tên lửa 

Patriot cố định đầu tiên ở Hàn Quốc nhằm chống lại mối đe dọa về tên lửa đạn đạo của 

CHDCND Triều Tiên. Khi CHDCND Triều Tiên tỏ ra thiếu hợp tác trong việc thanh sát các 

cơ sở hạt nhân, thì để làm dịu tình hình, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đồng thuận tạm dừng các 

cuộc tập trận Team Spririt nhằm khuyến khích sự đồng thuận từ CHDCND Triều Tiên. Thay 

vào đó, hai bên trên thực tế lại tiến hành một cuộc tập trận hỗn hợp thường niên khác có tên 

Cuộc tập trận Tiếp nhận, bố trí, hành tiến, hợp nhất (RSOI) nhằm củng cố lại khả năng của 

Bộ Chỉ huy hỗn hợp cũng như sĩ quan và binh lính hai bên trong trường hợp xảy ra việc 

triển khai quân khẩn cấp ở Hàn Quốc.Việc hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ nhằm củng cố khả 

năng phòng thủ và phản ứng của Hàn Quốc đến từ việc nước này nhận thức mối đe dọa quân 

sự từ CHDCND Triều Tiên sau Chiến tranh lạnh không hề giảm đi mà có xu hướng tăng 

lên, như việc CHDCND Triều Tiên phát triển hạt nhân hay tiếp tục tìm cách duy trì các hoạt 

động thù địch, tiêu biểu như phái tàu ngầm thực hiện hoạt động do thám trong lãnh hải Hàn 
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Quốc vào tháng 9 năm 1996 hay đưa người thâm nhập và tuyên bố ủng hộ “cách mạng” ở 

Hàn Quốc [89; tr.233]. 

Dưới thời tổng thống Kim Dae Jung, hai bên tiếp tục duy trì hợp tác an ninh trong khuôn 

khổ liên minh quân sự bất chấp việc nhiều bất đồng mới xuất hiện. Chính phủ Hàn Quốc cam 

kết xây dựng một đối tác Hàn Quốc - Hoa Kỳ mạnh hơn dựa trên cơ sở nhận thức 2 nước là 

đồng minh tự nhiên của nhau và góp phần tạo ra môi trường địa chính trị Đông Bắc Á. Với 

tình hình nguy cơ bất ổn an ninh ngày càng cao liên quan đến CHDCND Triều Tiên, hai nước 

càng có cơ sở để thắt chặt quan hệ. Tổng thống Kim Dae Jung lập luận rằng: “Mặc dù các 

quốc gia cộng sản tại Đông Âu đã biến mất, nhưng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 

(NATO) ở châu Âu vẫn chưa giải thể” để giải thích cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Bán 

đảo Triều Tiên. Ngược lại, nhiều lần Hoa Kỳ đã tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của mình 

đối với an ninh Hàn Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ M. Albright nhấn mạnh sự cần thiết của việc 

duy trì 37.000 quân Hoa Kỳ ở Hàn Quốc và trên thực tế đã hoãn kế hoạch giảm quy mô quân 

đội xuống mức 30.000 quân của chính quyền Bush cha nhằm đối phó với vấn đề hạt nhân của 

CHDCND Triều Tiên. Tháng 1 năm 1998, trong chuyến thăm Seoul trong chuyến công du 7 

nước châu Á, Bộ trường Quốc phòng Hoa Kỳ William Cohen kêu gọi sự duy trì hiện diện 

“linh hoạt và không hạn chế” lực lương quân sự Mỹ ở châu Á, phát triển các mối quan hệ mật 

thiết hơn giữa Hoa Kỳ với từng quân đội trong khu vực. Cuối năm 1998, Báo cáo chiến lược 

Đông Á 1998 (EARS 1998) được ban hành, nêu rõ chiến lược an ninh của Hoa Kỳ đối với 

khu vực Đông Á - Thái Bình Dương và sự đánh giá về các thách thức an ninh và những cơ 

hội đối với Hoa Kỳ trong thế kỷ tới. EARS 1998 khẳng định Hoa Kỳ “hướng đến hợp tác an 

ninh dài hạn với Hàn Quốc”. Cũng vào cuối năm 1998, nhân chuyến công du châu Á của tổng 

thống Hoa Kỳ nhằm “cố kéo lại gần Đông Bắc Á” mà trọng tâm là hai nước Nhật Bản và Hàn 

Quốc, hai nước đã nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an ninh, dựa trên liên minh quân sự giữa 2 

nước sẽ là yếu tố thiết thực đối với hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên [48;tr.16]. Có 

thể thấy, các hành động khiêu khích từ phía CHDCND Triều Tiên đã vấp phải sự phối hợp 

chính sách quốc phòng hiệu quả giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Ngày 22/6/1998, một tàu ngầm 

lớp Yugo của CHDCND Triều Tiên bị phát hiện mắc lưới đánh cá trong lãnh hải Hàn Quốc, 

cách cảng Sokcho 18km về phía Đông và cách đường biên giới liên Triều 33km về phía Nam. 

Sự kiện này lại lần nữa làm dấy lên mối quan ngại của Hàn Quốc về khả năng bị tấn công 

bằng tàu ngầm cũng như đặc công của CHDCND Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn 

Quốc Chung Yong- Taek hai tuần sau đó đã bay sang Hoa Kỳ để thảo luận với người đồng 

cấp về vụ việc này. Không lâu sau, trong cuộc họp thường kỳ của Ủy ban quân sự chung giữa 
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Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân tướng Kim- Jin- ho và tư lệnh các lực lượng phối hợp 

Hoa Kỳ - Hàn Quốc, tướng John Tilelli, Hoa Kỳ tuyên bố phái một lực lượng lớn chống tàu 

ngầm, gồm cả loại tàu ngầm tiến công chạy bằng năng lương hạt nhân loại Los Angeles (L.A- 

class), đã được đưa từ Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tới biển Nhật Bản để tăng 

cường cho nỗ lực của hải quân Hàn Quốc nhằm ngăn chặn tàu ngầm của CHDCND Triều 

Tiên thâm nhập.Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ phái 

lực lượng tăng cường từ Hoa Kỳ tới giúp quân đội Hàn Quốc đối phó với những cuộc thâm 

nhập qui mô có giới hạn của CHDCND Triều Tiên. Tháng 6 năm 1999 xảy ra một loạt các vụ 

đụng độ giữa hải quân Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên trên biển Hoàng Hải. Mặc dù phía 

CHDCND Triều Tiên thiệt hại nặng với một tàu phóng lôi bị đánh đắm, một chiếc khác bị hư 

hại nặng, Hoa Kỳ nhân cơ hội này tiếp tục tăng cường lực lượng ở Đông Bắc Á. Một số tàu 

tuần dương Hoa Kỳ được điều từ căn cứ ở Nhật Bản tới biển Hoàng Hải và hoặc các nơi xảy 

ra va chạm giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc. Để bù lại chỗ trống do tầu sân bay Kitty 

Hawk bị đưa sang Trung Đông tham gia không kích Nam Tư, chính phủ Hoa Kỳ đã cho điều 

khẩn cấp 2 máy bay FA- 18, 10 chiếc B- 52 và 8 chiếc F- 16 từ lãnh thổ Hoa Kỳ sang khu vực 

Thái Bình Dương. Các máy bay chiến đấu F- 15 từ một căn cứ ở Alaska được triển khai sang 

Hàn Quốc. Trong khi đó, 2 tàu ngầm nguyên tử tấn công cũng đang tham gia huấn luyện tại 

căn cứ quân sự ở Hàn Quốc. 

Hai bên cũng thể hiện sự đồng thuận cao khi dàn xếp những căng thẳng dâng lên 

do sự phát lộ vụ việc lính Hoa Kỳ thảm sát thường dân Hàn Quốc ở No Gun- ri vào tháng 

7 năm 1950 trong Chiến tranh Triều Tiên. Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa 

thuận nhằm dàn xếp vụ việc, trong đó phía Hoa Kỳ thừa nhận quân đội nước này đã giết 

một số lượng lớn dân lành ở No Gun- ri nhưng đây là hành động tự phát và không được 

chỉ thị bởi bất cứ quan chức chỉ huy cấp cao nào. Tổng thống Clinton đã có tuyên bố lấy 

làm tiếc về vụ việc nhưng từ chối chính thức xin lỗi và trả bồi thường cho những thành 

viên các gia đình còn sống sót [70; tr.11]. Sự kiện này cho thấy Hàn Quốc đã cư xử “nhún 

nhường” nhằm không gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hợp tác song phương. 

Một hành động có tính biểu tượng trong quan hệ hợp tác an ninh - quốc phòng song 

phương thời gian này là khi Hoa Kỳ đang dốc toàn lực vào cuộc chiến tranh chống khủng 

bố tại Trung Cận Đông, chính quyền Kim Dae Jung cũng đã gửi các đơn vị “Bồ câu” (y tế) 

và các kỹ sư xây dựng sang Afghanistan để hỗ trợ cho cuộc chiến tranh lật đổ chế độ Taliban 

và tiêu diệt tổ chức Al- Qaeda của Hoa Kỳ trong năm 2002. 
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Roh Moo Huyn sau khi lên cầm quyền về cơ bản đã tiếp nối những chính sách hợp 

tác an ninh - quốc phòng được đề ra dưới thời Kim Dae Jung, tuy nhiên xuất hiện những 

va chạm đáng kể về lợi ích dẫn đến các mâu thuẫn. Trong chừng mực nào đó, quan hệ 

hợp tác an ninh - quân sự giữa hai bên, dù khó có thể đánh giá là đã đạt được những 

thành tựu nổi bật, nhưng vẫn có những tiến bộ nhất định. Vừa mới nhậm chức, Roh Moo 

Huyn đã gửi thêm quân đội Hàn Quốc sang chiến trường Iraq để hỗ trợ cho Hoa Kỳ, điều 

mà chính ông hiểu rõ là đi ngược lại nguyện vọng của các cử tri ủng hộ mình nhưng lại 

rất đúng đắn nếu xét về lợi ích chiến lược dài hạn của Hàn Quốc khi tiếp tục duy trì một 

cam kết ủng hộ mạnh mẽ dành cho Hoa Kỳ [83]. Tháng 5 năm 2003, trong chuyến thăm 

Washington của Roh Moo Huyn, hai bên đã ra tuyên bố chung, đồng ý củng cố, bố trí 

lại lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, đưa ra biện pháp để giải quyết vấn đề hạt 

nhân của CHDCND Triều Tiên. Roh Moo Huyn cũng tiếp nối quá trình chuyển giao 

trong liên quân Hàn Quốc - Hoa Kỳ đã được xúc tiến dưới thời Kim Dae Jung. Năm 

2003, dựa trên nội dung hội nghị “Tương lai Liên minh”(Future of the Alliance - FOTA) 

hồi năm 2002, quân đội Hàn Quốc nhận và chịu trách nhiệm về 10 trong số những nhiệm 

vụ ở Hàn Quốc trước đó được đảm nhận bởi quân đội Hoa Kỳ, dù có một số trì hoãn do 

phía Hàn Quốc nhận thấy “phần nào quá sớm để tiến hành thay đổi này ngay lập tức” 

đối với một vài nhiệm vụ [140]. Cuối năm 2004, nhiệm vụ duy trì Khu vực An ninh 

chung15 (Joint Security Area - JSA) được Hàn Quốc chính thức đảm nhận. Quá trình 

chuyển giao này đã được hoàn thành vào năm 2008. Nhưng có lẽ thành tựu nổi bật nhất 

trong việc chuyển đổi vai trò trong liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ vào thời điểm này là 

việc Hàn Quốc vào năm 2007 giành lại được quyền chỉ huy quân đội Hàn Quốc trong 

chiến tranh từ tay Hoa Kỳ, mặc dù việc chuyển giao thực sự vẫn còn bị trì hoãn trên thực 

tế. 

Hàn Quốc tăng cường mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự từ Hoa Kỳ nhằm 

phát triển một nền quốc phòng độc lập. 

Việc Hoa Kỳ tuyên bố cắt giảm lực lượng quân đội đồn trú tại Hàn Quốc buộc Hàn 

Quốc phải tính tới việc tăng cường sức mạnh quân sự để đối phó với khủng hoảng. Sau khi 

lên cầm quyền, Kim Young Sam đã rất chú ý tới điều chỉnh chính sách quân sự, tăng cường 

sức mạnh vũ trang của quân đội Hàn Quốc bằng việc mua vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ. 

Chính quyền Kim Dae Jung và nhất là dưới thời Roh Moo Huyn cũng hoạch định cách để 

                                                           
15 Là một phần của đường phân giới DMZ, nơi quân đội Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đối mặt nhau trực 

tiếp. 
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vươn lên trong môi trường địa chính trị Đông Bắc Á và vượt lên các vấn đề trên Bán đảo 

Triều Tiên bằng cách phát triển lực lượng quân sự. Chính phủ Hàn Quốc cố gắng cải thiện 

cả chất lượng cũng như số lượng vũ khí với việc mua sắm, đầu tư và triển khai số lượng lớn 

các vũ khí công nghệ cao. Trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2000, Hàn Quốc đã chi 

tiêu khoảng 8,97 tỷ USD để mua sắm vũ khí từ Hoa Kỳ với hơn 5000 giao dịch. Mua sắm 

vũ khí từ Hoa Kỳ chiếm khoảng ¾ tổng mua sắm vũ khí của Hàn Quốc. Điều này thể hiện 

vai trò quan trọng của Hoa Kỳ đối với nền quốc phòng của nước này và sự tương hợp trong 

hệ thống quân sự giữa hai nước. Chi tiêu quân sự thường chiếm khoảng trên 3% GDP. Năm 

2002, Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đẩy 3 tầng mang theo vệ tinh lên vũ trụ. Nước 

này cũng bày tỏ tham vọng xây dựng hạm đội nước sâu, rõ ràng nhắm đến việc cạnh tranh 

với Trung Quốc và Nhật Bản hơn là CHDCND Triều Tiên. Năm 2004, Hàn Quốc thông báo 

kế hoạch xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân nhằm đối phó với “các láng giềng hùng 

mạnh”. Hàn Quốc đã cắt giảm lực lượng lục quân, phát triển lực lượng không quân và hải 

quân, xây dựng một đội quân có trình độ kỹ thuật cao. Hàn Quốc mong muốn tiến tới một 

hệ thống “quốc phòng tự chủ”, nâng cao khả năng tác chiến độc lập, từng bước thực hiện 

nhất thể hóa khâu chỉ huy tác chiến phối hợp ba quân chủng, cùng với đó là sự giảm dần 

phụ thuộc vào quân đội Mỹ. Như vậy, trong lúc mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự 

của Hoa Kỳ, “nền quân sự Hàn Quốc đã nhìn tới phía trước và nỗ lực phát triển khả năng 

quân sự nhằm giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ và đối phó với các thách thức an ninh trong 

tương lai” [70; tr.113]. 

Mâu thuẫn trong liên minh song phương cũng nảy sinh từ những bất đồng trong việc 

Hàn Quốc chủ động phát triển lực lượng quân sự. Hàn Quốc đã thực hiện chiến lược đa dạng 

nguồn cung ứng vũ khí để thu thập công nghệ quân sự và giảm sự lệ thuộc vào Hoa Kỳ, tăng 

vị thế của nước này trong đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ trong giai đoạn sau Chiến tranh 

lạnh. Trong quá trình đàm phán giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề tên lửa, Hàn Quốc đã 

xác định Pháp và Nga là hai đối tác tiềm năng. Do chính phủ Hoa Kỳ kịch liệt phản đối việc 

mua bán vũ khí giữa Hàn Quốc và LB Nga nên Pháp đã hưởng lợi trong vấn đề này. Hàn 

Quốc đã nhập hơn 1000 tên lửa Mistral đất đối không (loại tương tự như tên lửa Stinger của 

Hoa Kỳ) từ Pháp vào năm 1998. Vào tháng 11 năm 1999, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc 

như Samsung và Daewoo đã thành công trong việc phát triển tên lửa tầm ngắn Chonma 

(Pegasus). Công ty Pháp Thomson- CSF Group đã cung cấp cho Hàn Quốc những bộ phận 

then chốt như hệ thống phóng và ngắm bắn trong dự án này. Sau đó Thomson- CSF Group 

cùng với Samsung đã khởi động một dự án chung sản xuất những bộ phận chính của tên lửa 
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vào tháng 2 năm 2000. Điều này đánh dấu bước nhảy vọt trong nỗ lực của Hàn Quốc trong 

việc nắm bắt công nghệ tên lửa từ các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ, đồng thời giáng một 

đòn mạnh vào ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ vốn đã thống trị thị trường vũ khí 

của Hàn Quốc trong suốt hơn 5 thập niên. Nhưng 2 năm sau đó, Hàn Quốc đã phải nhượng 

bộ Hoa Kỳ cũng trong vấn đề mua sắm quốc phòng của nước này, tiêu biểu là việc chế tạo 

chiến đấu cơ F- X. Vào tháng 1 năm 2002, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố tiêu chí lựa 

chọn của kế hoạch chế tạo chiến đấu cơ F- X có lợi cho tập đoàn Boeing, nhấn mạnh vào 

khả năng phối hợp quân sự với Hoa Kỳ, đi ngược lại yêu cầu trước đây của chính quyền 

Kim Dae Jung về một chương trình mua sắm vũ khí dựa trên ba tiêu chí: khả năng tác chiến, 

giá cả và chuyển giao công nghệ, những điều mà rõ ràng là chiến đấu cơ F- 15K của Boeing 

không thể nào đáp ứng được. Dù có sản phẩm vượt trội hơn, các nhà thầu châu Âu sau đó 

bị gạt ra khỏi dự án trị giá nhiều tỷ USD này và thay vào đó là các nhà thầu Hoa Kỳ. Có thể 

thấy rằng chính phủ Hàn Quốc đã cố tình trao dự án này cho các tập đoàn của Hoa Kỳ để 

xoa dịu Tổng thống Bush, nhằm khiến phía Hoa Kỳ mềm hóa lập trường đối với CHDCND 

Triều Tiên. Tổng thống Bush đã không hề đề cập tới cụm từ “trục ma quỷ” khi ông ở thăm 

Seoul vào giữa tháng 2 năm 2002. Dường như hành động của tổng thống G.Bush đã được 

lên kế hoạch kỹ lưỡng, vừa nhằm đe dọa CHDCND Triều Tiên vừa “nắn gân” Hàn Quốc 

nhằm giành lại các hợp đồng quân sự trị giá hàng tỷ USD trong quá trình hiện đại hóa quân 

đội của nước này. 

Hoa Kỳ và Hàn Quốc bất đồng trong cách thức đối phó đối với nguy cơ an ninh từ 

CHDCND Triều Tiên. 

Hai nước đã nhiều lần đã không tìm được sự đồng thuận trong chính sách chung 

đối với CHDCND Triều Tiên. Dưới thời Kim Young Sam, các ý đồ tấn công quân sự 

nhắm vào CHDCND Triều Tiên của Hoa Kỳ không được Hàn Quốc tán thành do lo ngại 

về nguy cơ bị trả đũa. Năm 1994, khi Tổng thống Clinton đề xuất xem xét việc cho không 

kích cơ sở hạt nhân của CHDCND Triều Tiên ở Yongbyon, Hàn Quốc đã phản đối quyết 

liệt. Kim Young Sam không hề muốn “biến Bán đảo Triều Tiên thành một bãi chiến 

trường”, nhất là khi nó dựa trên phí tổn xương máu là của người Hàn Quốc và sự phát 

triển của đất nước Hàn Quốc [123]. Việc CHDCND Triều Tiên đột ngột phóng vệ tinh 

đầu tiên của nước này là Kwangmyŏngsŏng- 1 từ khu vực bán đảo Musudan- ri cuối 

tháng 8 năm 1998 cũng là một phép thử khác cho chúng ta thấy những bất đồng trong 

quan hệ song phương dưới thời tổng thống Kim Dae Jung. Vệ tinh không tới được quỹ 

đạo nhưng nhiều nước lo lắng rằng tên lửa đẩy ba tầng Taepodong I dùng để phóng vệ 
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tinh hoàn toàn có thể hoán cải thành tên lửa đạn đạo tầm trung đe dọa an ninh của các 

khu vực nằm trong tầm bắn 4000km. Hoa Kỳ và Nhật Bản lập tức xúc tiến phát triển Hệ 

thống phòng thủ tên lửa chiến trường (TMD). Tuy vậy, Hàn Quốc từ chối tham gia TMD 

vì lo ngại nguy cơ chạy đua vũ trang ở Đông Bắc Á. Nước này còn phản đối Hoa Kỳ - 

Nhật Bản tiến hành tấn công phòng ngừa vào CHDCND Triều Tiên vì sợ rằng sẽ châm 

ngòi cho một cuộc chiến tranh tổng lực thật sự bùng nổ. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn 

Quốc vào tháng 3 năm 1999 phát biểu rằng: “những cuộc tấn công phòng ngừa sợ rằng 

sẽ phát triển thành một cuộc chiến tranh toàn lực trên bán đảo Triều Tiên và do đó chúng 

tôi kiên quyết phản đối tấn công phòng ngừa mà không có sự tham vấn trước”. Đây có 

thể xem là lần đầu tiên một mâu thuẫn của liên minh an ninh Hàn Quốc - Hoa Kỳ nổi rõ 

lên trong thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Bill Clinton. Tiếp đó, các vụ đụng độ giữa 

hải quân Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên nổ ra trên biển Hoàng Hải vào tháng 6 năm 

1999, các hành động trả đũa về ngoại giao cũng như quân sự tiếp sau đó của CHDCND 

Triều Tiên đã nhận được đánh giá trái chiều từ phía Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Hàn Quốc 

cho rằng khả năng quân sự của CHDCND Triều Tiên đã bị xói mòn kể từ đầu thập niên 

1990 do các nguyên nhân như: (1) sự lỗi thời của các vũ khí tiến công như xe tăng hay 

máy bay chiến đấu; (2) sự thiếu hụt về tiếp vận; (3) thiếu tập luyện tác chiến thực tế kể 

từ năm 1994 đến năm 2000; (4) thiếu lương thực, kể cả ở các đơn vị tiền duyên sát Khu 

vực phi quân sự (DMZ); và (5) sự suy nhược năng lực thể chất và tinh thần của lính 

nghĩa vụ CHDCND Triều Tiên sau một thập niên suy dinh dưỡng. Ngược lại, một số 

quan chức quân đội Hoa Kỳ lại đánh giá rằng mối đe dọa quân sự từ CHDCND Triều 

Tiên lại đang tăng lên dựa vào đánh giá về kích cỡ quân đội (trên 1 triệu quân) và kho 

vũ khí, việc tiến hành tập trận vào năm 2000 cũng như sự uy hiếp bằng pháo và tên lửa 

phóng loạt nhắm vào thủ đô Seoul. Mặc dù bị Hàn Quốc chỉ trích, tuy nhiên nhìn vào 

bảng thống kê dưới đây chúng ta có thể nhận thấy cách đánh giá của Hoa Kỳ có tính thực 

tế và hữu lý: 



82 

Bảng 3.2: So sánh tương quan lực lượng quân sự giữa Hàn Quốc và CHDCND 

Triều Tiên vào năm 1998 

 Hàn Quốc CHDCND Triều Tiên 

Tổng lực lượng vũ trang thường trực 690.000 1.147.000 

Bộ binh 585.000 996.000 

Xe tăng hạng trung 2.150 4000 

Xe thiết giáp chở quân 2.500 2.270 

Pháo chiến trường 5.000 10.200 

Pháo phản lực bắn loạt 150 2.300 

Tên lửa đất đối đất 24 54 

Tên lửa đất đối không 300 1.100 

Đơn vị: Người hoặc Phương tiện 

Nguồn: U.S. Department of Defense, United States Security Strategy for East Asia 

- Pacific Region (EARS 1998). 

Ban đầu, chính sách Ánh Dương của Hàn Quốc đã thúc đẩy chính quyền Clinton 

thay đổi chính sách của Hoa Kỳ đối với Bán đảo Triều Tiên nói chung và CHDCND 

Triều Tiên nói riêng theo hướng tích cực, thể hiện qua nội dung Bản Báo cáo Perry (The 

Perry Report) năm 1999 [27; tr 173]. Tuy nhiên, sau Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều 

vào tháng 6 năm 2000 và đặc biệt là từ sau khi Tổng thống Bush lên cầm quyền ở Nhà 

Trắng, sự khác biệt ngày càng lớn trong quan điểm về CHDCND Triều Tiên đã gây tác 

động trái chiều lên quan hệ liên minh an ninh Hoa Kỳ - Hàn Quốc. Hoa Kỳ nhìn nhận 

rằng mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên “lớn hơn, mạnh hơn, kề cận hơn và chết chóc 

hơn với lực lượng quân sự được đào tạo ở trình độ cao trong khi nước này tiếp tục bán 

tên lửa cho nước ngoài” trong khi Hàn Quốc cho rằng mối đe dọa từ CHDCND Triều 

Tiên “hoặc giống như năm trước hoặc đã giảm bớt”. 

Việc Hoa Kỳ vạch ra ranh giới giữa các quốc gia theo chủ nghĩa khủng bố và chống 

khủng bố, mà thực chất là ủng hộ hay chống lại Hoa Kỳ, đã đưa tới sự rạn nứt trong 

nhiều liên minh của Hoa Kỳ trên thế giới mà Hàn Quốc có thể xem là một trường hợp 

cụ thể. Thứ nhất, việc Hoa Kỳ cho rằng CHDCND Triều Tiên nằm trong “trục ma quỷ”, 

đe dọa áp dụng “chiến tranh phủ đầu” đã khiến cho giới lãnh đạo Hàn Quốc rơi vào tình 

trạng rất khó xử, nhất là trong bối cảnh Hàn Quốc đang sử dụng các biện pháp mềm dẻo 

nhằm kéo CHDCND Triều Tiên gần lại. Ở một khía cạnh nào đó, Hàn Quốc nhìn nhận 
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Hoa Kỳ đang phá vỡ quá trình bình thường hóa Liên Triều và đặt Hàn Quốc vào tình thế 

nguy hiểm. 

Bên cạnh đó, sự tiến lại gần hơn trong quan hệ Liên Triều vào cuối thập niên 90 làm cho 

sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở Hàn Quốc trở thành vấn đề gây tranh cãi trong giai đoạn 

này. Điều này là bởi trên lãnh thổ CHDCND Triều Tiên không hề có quân đội nước ngoài, 

trong khi đó Hàn Quốc lại duy trì quân đội Hoa Kỳ trên lãnh thổ nước này từ sau Chiến tranh 

Triều Tiên cho tới nay. Điều này dẫn tới việc một bộ phận người Triều Tiên xem sự hiện diện 

của quân đội Hoa Kỳ tại Bán đảo Triều Tiên là trở ngại chính cho việc bình thường hóa quan 

hệ Liên Triều. Một vài nhóm nhỏ cấp tiến ở Hàn Quốc đã tích cực hoạt động, liên kết với 

nhiều nhóm dân sự phi chính phủ, đòi hỏi Hoa Kỳ phải rút quân. Nhưng đáng chú ý nhất là 

đề nghị về việc một số nhân vật có ảnh hưởng ở Hàn Quốc đề xuất chuyển đổi lực lượng chiến 

đấu Hoa Kỳ thành lực lượng gìn giữ hòa bình. Đối với phía CHDCND Triều Tiên, quan điểm 

của nước này phản ánh khá rõ nét trong hội nghị Thượng đỉnh năm 2000. Trong cuộc gặp trực 

tiếp với Kim Dae Jung, lãnh tụ CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il đồng ý về việc Hoa Kỳ duy 

trì quân đội ở Hàn Quốc, tuy nhiên cả hai nhà lãnh đạo đều thảo luận việc chuyển đổi vai trò 

của quân đội Mỹ từ lực lượng quân sự chiến đấu chuyển sang lực lượng gìn giữ hòa bình. Về 

phía Hoa Kỳ, cho tới tận năm 2000, quan điểm công khai của chính phủ Hoa Kỳ vẫn là phản 

đối việc rút quân khỏi Hàn Quốc. Trước khi tới thăm Seoul, vào tháng 6 năm 2000 tại Bắc 

Kinh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ M.Albright khẳng định rằng chưa phải lúc xem xét việc rút 

37.000 quân Mỹ khỏi Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong lúc đó, các nhà hoạch định quân sự Hoa 

Kỳ đã âm thầm xem xét các lựa chọn cho việc thay đổi cấu trúc của lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn 

Quốc cũng như phương án rút bớt quân [120; tr.11]. Sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, 

do nhu cầu quân sự, Hoa Kỳ bắt đầu giảm quân ở Hàn Quốc. Vào năm 2004, Bộ trưởng Quốc 

phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld ban hành một kế hoạch sắp xếp lại nhằm giảm bớt và tái bố 

trí lực lượng Hàn Quốc tại Triều Tiên. Trong chương trình này, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã 

rút một lữ đoàn chiến đầu gồm 3600 quân khỏi Sư đoàn 2 đóng ở Hàn Quốc để gửi sang Iraq. 

Kế hoạch này kêu gọi Hoa Kỳ giảm từ 37.000 quân xuống còn 25.000 quân vào tháng 9 năm 

2008. Tuy nhiên, vào năm 2008, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ lúc đó là ông R. Gates đã 

dừng việc rút quân lại, ở mức 28.500 quân. Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân Hàn 

Quốc ủng hộ Hoa Kỳ giảm quân, nhưng nhiều người khác lên tiếng rằng Hoa Kỳ không còn 

đóng vai trò là “dây chằng” (trip wire) có tính bảo đảm trong trường hợp nổ ra xâm lược từ 

phía Bắc [70; tr.110]. 

Liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ nâng cấp lên trạng thái “linh hoạt chiến lược” 
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Việc Hoa Kỳ thay đổi chính sách quốc phòng sau sự kiện 11/9, chuyển từ bộ khung 

phòng thủ đồng thời hai mặt trận trên thế giới dưới thời Clinton sang cái gọi là “linh hoạt 

chiến lược” dưới thời Bush, cũng đã tạo ra những căng thẳng lớn trong quan hệ song phương 

Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Chính sách “linh hoạt chiến lược” cho phép Hoa Kỳ chuyển đổi và mở 

rộng mục đích của Lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc (USFK), mở rộng từ việc chỉ phòng thủ 

Hàn Quốc và bảo vệ an ninh trên Bán đảo Triều Tiên sang can dự vào các xung đột khu vực 

và toàn cầu mà Hoa Kỳ cảm thấy cần thiết. Điều này đặt Hàn Quốc vào tình thế có thể can 

dự vào một cuộc xung đột mà nước này không có lợi ích và thậm chí, có thể biến Hàn Quốc 

thành mục tiêu tấn công của một quốc gia thù địch với Hoa Kỳ. Lo ngại này là có cơ sở 

trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, kể cả Hoa Kỳ với LB 

Nga, đang diễn ra và Hoa Kỳ lại đang theo đuổi chủ nghĩa đơn cực. Tháng 8 năm 2004, Hoa 

Kỳ đã điều Lữ đoàn Tác chiến Bộ binh số 2 thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 đang đồn trú tại 

Hàn Quốc sang chiến trường Iraq, như một phép thử của cho sự linh hoạt chiến lược. Hai 

bên đã phải tiến hành nhiều cuộc hội đàm và thảo luận trong nhiều năm thông qua các Hội 

nghị Tư vấn An ninh thường niên cũng như các cấp đối thoại khác để bàn về vấn đề này. 

Cuối cùng, vào tháng 1 năm 2006, Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki- Moon và Ngoại trường 

Hoa Kỳ Condoleezza Rice đã ký Tuyên bố chung Hoa Kỳ và Hàn Quốc về tiến hành Tư 

vấn chiến lược cho Quan hệ đối tác đồng minh. Đây là văn kiện ngoại giao chính thức đánh 

dấu vai trò của Lực lượng quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc (USFK) sau Chiến tranh lạnh thay 

đổi. Một nửa tuyên bố chung đề cập về việc quá trình Tư vấn chiến lược cho Quan hệ đối 

tác đồng minh chính thức được khởi động với các hoạt động trọng điểm nhằm đáp ứng yêu 

cầu của cuộc chiến tranh chống khủng bố toàn cầu của Hoa Kỳ ở phạm vi toàn cầu và khu 

vực, nhưng quan trọng hơn, trong phần còn lại tuyên bố chung, hai bên tuyên bố như sau: 

“Hàn Quốc, trong vai trò một đồng minh, hoàn toàn thấu hiểu lý do của việc chuyển đổi 

chiến lược quân sự toàn cầu của Hoa Kỳ và tôn trọng tính cần thiết của sự linh động chiến 

lược của lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Khi thi hành linh hoạt chiến lược, Hoa Kỳ tôn 

trọng lập trường của Hàn Quốc rằng điều này sẽ không can dự vào một cuộc xung đột khu 

vực ở Đông Bắc Á đi ngược lại với lợi ích của nhân dân Hàn Quốc ”. Có thể đánh giá đây 

là một thay đổi to lớn trong quan hệ an ninh - quân sự giữa hai nước kể từ sau Chiến tranh 

Triều Tiên khi cho phép Hàn Quốc có thể trở thành bàn đạp quân sự để Hoa Kỳ tác chiến 

tại nước ngoài trong tương lại chứ không bó hẹp trong khuôn khổ phòng thủ thụ động tại 

Bán đảo Triều Tiên như trước, chuyển tính chất của lực lượng đồn trú của Hoa Kỳ ở đây từ 

“tĩnh” sang “động”, từ “phòng thù” sang “tấn công” lúc cần thiết. Phạm vi hoạt động của 
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quân đội Mỹ ở Hàn Quốc có thể sẽ nằm ở giữa Trung tâm điều binh toàn lực (PPH)16 và 

Căn cứ tác chiến chính (MOB)17. Như vậy, một cơ sở pháp lý mới đã được thành hình nhằm 

phục vụ cho hợp tác chính trị - quân sự giữa hai nước cũng như nhu cầu nội tại của mỗi nước 

nhằm đối phó với tình hình an ninh mới ở khu vực và quốc tế. Khả năng vận dụng nội dung 

của tuyên bố chung dường như vượt quá thời điểm tuyên bố và hướng đến việc giải quyết 

các xung đột trong tương lai 

Nói tóm lại, Tuyên bố chung 2006 công nhận Hoa Kỳ có quyền triển khai toàn cầu lực 

lượng đồn trú tại Hàn Quốc và ngược lại, công nhận Hàn Quốc có quyền không can dự vào 

các xung đột khu vực đi ngược lại ý chí của nước này. Việc Hàn Quốc đã đột ngột chấp nhận 

sự “linh động chiến lược của USFK” gây ngạc nhiên không chỉ trong mà còn ngoài nước. Học 

giả Lee Chul Kee thậm chí gọi đây là một “văn kiện đầu hàng” Hoa Kỳ trên lĩnh vực ngoại 

giao và an ninh quốc gia, khi Hàn Quốc không chỉ chấp nhận sự “linh động chiến lược của 

USFK” mà còn là tất cả các vấn đề khác Hoa Kỳ đang đòi hỏi, như: tăng cường sự hợp tác 

của Hàn Quốc đối với “cuộc chiến chống khủng bố” mà phía Hoa Kỳ đang nhân danh nhằm 

thực hiện sự xâm lược quân sự và theo đuổi bá quyền; hợp tác với việc “mở rộng dân chủ”; 

và tham gia vào “sáng kiến do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm chống lại sự phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt” mà trên thực tế là nhắm vào CHDCND Triều Tiên [82]. Dù đồng tình ở một vài 

điểm, tuy nhiên, bản thân người nghiên cứu cho rằng chỉ trích này nên được đánh giá lại, đặc 

biệt là lưu ý tới bối cảnh Hàn Quốc thực hiện nhượng bộ này phần nhiều là do lo ngại Hoa Kỳ 

rút thêm quân ra khỏi Hàn Quốc, thậm chí triệt thoái hoàn toàn khỏi nước này. Rõ ràng, Hàn 

Quốc vừa muốn duy trì lực lượng quân đội Hoa Kỳ trên Bán đảo Triều Tiên, nhưng cũng hoàn 

toàn hiểu rằng các điều kiện an ninh đang thay đổi đòi hỏi lực lượng Hoa Kỳ phải có khả năng 

di chuyển toàn cầu [120; tr.4]. Đó là chưa kể Hàn Quốc vào thời điểm ấy cần sự hỗ trợ toàn 

diện của Hoa Kỳ đối với quá trình tự lực phát triển quân sự của nước này. Những nỗ lực xây 

dựng “nền quốc phòng tự lực” của Hàn Quốc không nhằm tách rời với Hoa Kỳ vì chính quyền 

Roh Moo Huyn vẫn xem trọng hỗ trợ từ nước này trong vai trò những biện pháp bổ sung 

nhằm bảo vệ quốc gia [70; tr.116]. 

3.2.1.2. Giai đoạn 2008 - 2012 

Hàn Quốc - Hoa Kỳ đồng thuận phối hợp chính sách an ninh, đưa quan hệ an ninh- 

quân sự song phương bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất. 

                                                           
16 Căn cứ chính từ đó điều phối binh lực và các thiết bị quân sự quy mô lớn đóng trên lãnh thổ Hoa Kỳ. 
17 Các căn cứ cố định ở hải ngoại nơi các đơn vị đóng quân trong thời gian dài, nơi mà các quân nhân cùng gia đình 

của họ có thể ở đó 2 đến 3 năm với hệ thống chỉ huy hiện đại nhất. 
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Sau khi lên cầm quyền vào năm 2008, Tổng thống Hàn Quốc Lee Muyng Bak đã 

nhiều lần nhấn mạnh rằng hợp tác an ninh là hòn đá tảng trong liên minh Hàn Quốc - Hoa 

Kỳ. Việc Lee Muyng Bak nhấn mạnh quan hệ an ninh với Hoa Kỳ phản ánh những thách 

thức mới đối với an ninh Hàn Quốc. Đó là những mối đe dọa từ sự phát triển sức mạnh 

quân sự mạnh mẽ của Trung Quốc, là chương trình vũ khí hạt nhân và các hoạt động quân 

sự từ CHDCND Triều Tiên cũng như tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản đối với quân đảo 

Dokdo/Takeshima. Thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ là một biện pháp cần thiết để đối phó 

với các thách thức mới này. Củng cố liên minh an ninh Hàn Quốc - Hoa Kỳ cũng rất quan 

trọng đối với những lý do thực dụng khác của chính quyền Lee Muyng Bak. Sự phối hợp 

an ninh với Hoa Kỳ, nhân tố kinh tế lớn nhất và quan trọng nhất trên trường quốc tế, giúp 

gia tăng ảnh hưởng quốc tế của Hàn Quốc; và sự phối hợp chính sách với chính phủ Hoa 

Kỳ trong khuôn khổ một liên minh gần gũi hơn sẽ đảm bảo thành công của chính sách 

hướng đến CHDCND Triều Tiên của Hàn Quốc, ngăn chặn CHDCND Triều Tiên lợi dụng 

Hoa Kỳ chống lại Hàn Quốc nhằm đạt được những lợi ích kinh tế và chính trị [88; tr.35]. 

Năm 2008 chứng kiến nhiều hoạt động nhằm thắt chặt quan hệ an ninh giữa hai bên. 

Sau nhiều lần đàm phán, Bộ Đối ngoại và Thương mại Hàn Quốc (MOFAT) đã đồng ý nâng 

mức chia sẻ chi phí duy trì 28.000 quân Hoa Kỳ thêm 2,5%, đạt mức 43,5%. Năm 2008, hai 

bên ký một thỏa thuận trong đó Hoa Kỳ chuyển giao một số lượng lớn vũ khí và trang thiết 

bị cho quân đội Hàn Quốc. Tháng 9 cùng năm, Hạ viện Hoa Kỳ ban hành dự luật trao cho 

phía Hàn Quốc địa vị tương đương với các thành viên của khối NATO trong Chương trình 

xuất khẩu quân sự (FMS)18 của Hoa Kỳ. Tháng 10 cùng năm, Thượng viên Hoa Kỳ thông 

qua bộ luật đối xử ưu tiên Hàn Quốc trong buôn bán song phương giữa hai chính quyền về 

các hệ thống vũ khí Hoa Kỳ. Đáp lại, Hàn Quốc đã mua 250.000 tấn đạn dược từ Hoa Kỳ. 

Cuối tháng 10 năm 2008, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang- hee thăm 

Washington để làm việc với người đồng cấp ở Hoa Kỳ Robert Gates. Trong buổi họp báo 

sau cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ duy trì cam 

kết trong việc phòng thủ Hàn Quốc và quân đội nước này sẽ sẵn sàng cứu viện Hàn Quốc 

trong trường hợp khẩn cấp về quân sự. Ông Gates cũng nhấn mạnh rằng Hàn Quốc vẫn nằm 

trong sự bảo vệ của “ô hạt nhân của Hoa Kỳ” [88; tr.35]. Tuyên bố này tái xác nhận sự áp 

dụng của chiến lược “ngăn chặn mở rộng” đối với trường hợp Hàn Quốc. Vì vậy, đến cuối 

năm 2008, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc được cho là bước vào giai đoạn tốt đẹp nhất 

                                                           
18 FMS hay Foreign Military Sales là chương trình thu mua thực hiện trực tiếp giữa 2 chính phủ theo sự phê chuẩn 

của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nhằm tạo điều kiện bán vũ khí của Hoa Kỳ, trang thiết bị quốc phòng, dịch vụ quốc 

phòng và huấn luyện quân sự cho các chính phủ nước ngoài. 
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trong nhiều thập niên. Đến giữa năm 2010, trong cách nhìn của nhiều người trong chính 

quyền Obama, Hàn Quốc đã trở thành đồng minh thân cận nhất (closest ally) của Hoa Kỳ ở 

Đông Á [116]. 

Đáng lưu tâm là việc Tổng thống Lee Myung- Bak sau khi lên cầm quyền đã nỗ lực đảo 

ngược mối quan hệ hữu nghị với CHDCND Triều Tiên mà những người tiền nhiệm của mình 

đã dày công xây dựng. Cả hai Tổng thống Lee Muyng Bak và Barrack Obama “đều không 

thích triển vọng các quan hệ nồng ấm giữa hai miền Triều Tiên và họ đang đang nỗ lực hết 

sức để ngăn chặn triển vọng đó” [54; tr.3- 6]. Quan hệ hợp tác an ninh - quân sự giữa hai bên 

trở nên thắt chặt hơn bao giờ hết. Các cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp được tăng cường để hoàn 

thiện sự phối hợp phòng thủ. Hai bên cũng phối hợp với nhau trong những nỗ lực đa phương 

nhằm ra các nghị quyết trừng phạt CHDCND Triều Tiên từ Hội đồng Bảo an bởi những hành 

vi gây đe dọa tới an ninh và ổn định khu vực như việc nước này thử hạt nhân vào ngày 25 

tháng 5 năm 2009 hay vụ thử tên lửa hai tháng sau đó. Tháng 3 năm 2010, sự kiện chìm tàu 

Cheonan diễn ra đã giúp quan hệ hai bên tiến lại gần hơn nữa. Ngay sau vụ chìm tàu, một loạt 

các cuộc diễn tập quân sự trên biển đã được tiến hành giữa hai nước. Bộ trường Quốc phòng 

Robert Gate ngay sau đó còn tiến hành chuyến thăm mang tính biểu tượng vào khu vực phi 

quân sự và tuyên bố đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt CHDCND Triều Tiên trong chuyến 

thăm Hàn Quốc. Các cuộc tập trận trên biển giữa Hàn Quốc - Hoa Kỳ đã khiêu khích 

CHDCND Triều Tiên, khiến nước này nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc. Hành 

động này của CHDCND Triều Tiên chỉ khiến cho mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc càng 

có cơ sở để trở nên sâu sắc hơn. Sau 2 vụ tấn công vào năm 2010 gây ra vụ đắm tàu Cheonan 

và pháo kích đảo Yeonpyeong, Lee Muyng Bak tuyên bố rằng “chiến tranh có thể được ngăn 

chặn và hòa bình có thể được đảm bảo chỉ khi những hành động khiêu khích như thế đụng 

phải một sự phản ứng mạnh mẽ. Nỗi sợ chiến tranh chưa bao giờ hữu dụng trong việc ngăn 

ngừa chiến tranh… lực lượng vũ trang phải phản ứng một cách không nao núng khi bị tấn 

công”. Thái độ này được gọi là “ngăn chặn chủ động”. Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ 

đã nhấn mạnh rằng sự phối hợp ngày càng gần như thế này sẽ đảm bảo liên lạc mạnh mẽ giữa 

Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong trường hợp có khiêu khích. Cuộc gặp “2+2” đầu tiên giữa Bộ 

trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã diễn ra vào tháng 

7 năm 2010 với dấu ấn là chuyến thăm khu phi quân sự của Ngoại trưởng Hillary Clinton và 

Bộ trường Quốc phòng Robert Gates kỷ niệm 60 năm chiến tranh Triều Tiên. Một cuộc diễn 

tập quân sự quy mô đã được tổ chức sau cuộc gặp với sự tham gia của tàu sân bay cũng như 

máy bay chiến đấu hiện đại F- 22 Raptor, nhằm báo hiệu với CHDCND Triều Tiên và những 
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nước khác về sức mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với Hàn Quốc. Tháng 6 năm 2011, Tướng 

Walter Sharp, nguyên tư lệnh Bộ Chỉ huy lực lượng kết hợp (CFC) ở Hàn Quốc đã thừa nhận 

với báo giới rằng liên minh đã phát triển một kế hoạch chung nhằm đối phó với bất kỳ sự xâm 

lăng nào từ CHDCND Triều Tiên. Vào tháng 10 năm 2011, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ 

Leon Panetta thăm Hàn Quốc, trong một chuyến thăm được xem là nhằm đảm bảo với Hàn 

Quốc và Nhật Bản về sức mạnh cam kết an ninh của Hoa Kỳ trong bối cảnh bị cắt giảm ngân 

sách. Ông Panetta cũng truyền đạt lại cam kết của chính quyền Obama duy trì nguyên trạng 

lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Thậm chí, sau vụ thử tên lửa năm 2012 của CHDCND Triều 

Tiên, đã có dư luận tồn tại ở cả 2 nước kêu gọi Hoa Kỳ tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến 

thuật tới Hàn Quốc hoặc cho phép Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân để tự vệ [117; tr.2]. 

Rõ ràng, sức ép từ CHDCND Triều Tiên càng tăng lên thì quan hệ an ninh - quân sự song 

phương Hàn Quốc - Hoa Kỳ càng có điều kiện được củng cố và phát triển, dù rằng, theo một 

số nhà quan sát, chính quyền Obama nhìn chung đặt vấn đề CHDCND Triều Tiên ở mức ưu 

tiên thấp hơn so với các vấn đề quốc tế khác, tiêu biểu như chương trình hạt nhân của Iran 

[117; tr.2]. 

Trong không khí chung hợp tác toàn diện, hai phía Hàn Quốc - Hoa Kỳ đã tìm cách 

dàn xếp có hiệu quả các căng thẳng nảy sinh: vào năm 2011, USFK và các quan chức 

môi trường Hàn Quốc đã nỗ lực cùng nhau ổn định dư luận về việc chôn các hóa chất 

độc hại có từ sau chiến tranh Triều Tiên trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Cũng 

trong năm 2011, USFK giao một binh sỹ Mỹ phạm tội cưỡng hiếp một phụ nữ Hàn Quốc 

cho các nhà chức trách Hàn Quốc xét xử, đồng thời ra lời xin lỗi chính thức và hứa sẽ 

hợp tác toàn diện trong điều tra. Mặc dù dư luận Hàn Quốc vẫn yêu cầu xem xét lại 

SOFA, nhưng nhìn chung sức ảnh hưởng của các vụ việc này đã được kiềm chế trong 

giới hạn cho phép. 

Quan hệ an ninh - quân sự Hàn Quốc - Hoa Kỳ nâng cấp lên cấp độ liên minh 

chiến lược toàn diện. 

Từ năm 2009, hai bên đã đẩy nhanh việc chuyển đổi liên minh Hoa Kỳ - Hàn Quốc, mở 

rộng từ mục đích ban đầu là nhằm đối phó với các cuộc tấn công từ CHDCND Triều Tiên 

sang một mối quan hệ đối tác mang tính khu vực và thậm chí là toàn cầu. Đáng chú ý là các 

hoạt động phối hợp giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ nhằm đối phó với một số vấn đề an ninh chung 

liên quan đến chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Nổi bật nhất là sự kiện Hàn Quốc tiếp tục gửi 

quân đội trở lại chiến trường Afghanistan. Sứ mệnh của lực lượng Hàn Quốc tại Afghanistan 

được gởi đi dưới thời Kim Dae Jung về cơ bản đã chấm dứt không lâu sau vụ Taliban bắt cóc 
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23 người Hàn Quốc vào năm 2007. Tuy vậy, bất chấp sự phản đối trong dư luận, Tổng thống 

Lee Muyng Bak đã gửi quân quay trở lại chiến trường Afghanistan lần thứ hai vào năm 2009 

và 2010. Đây là một quyết định mạo hiểm về mặt chính trị nhưng là biểu hiện phù hợp việc 

xây dựng “liên minh chiến lược với Hoa Kỳ” của phía Hàn Quốc, đồng thời nâng cao tiếng 

nói của Hàn Quốc trong liên minh với Hoa Kỳ cũng như các vấn đề an ninh toàn cầu khác, 

trong đó có quá trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên [99]. Ngoài ra vào năm 2009, Hàn 

Quốc còn tham gia với vai trò hỗ trợ vận tải và cứu thương trong chiến dịch Enduring Freedom 

do Hoa Kỳ phát động nhằm tấn công lực lượng khủng bố và cướp biển ở vùng Sừng châu Phi 

cũng như gửi tàu chiến tham gia chiến dịch Ocean Shield cùng với khối NATO nhằm dập tắt 

nạn cướp biển trên vịnh Aden nói riêng và Ấn Độ Dương nói chung. Chính quyền của Tổng 

thống Lee Myung- Bak đã gắn Hàn Quốc chặt hơn vào chính sách quân sự của phương Tây 

bằng việc ký vào Chương trình hợp tác quan hệ đối tác của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây 

Dương (NATO) do Hoa Kỳ đứng đầu. Theo một tuyên bố của NATO, Hàn Quốc “đã có đóng 

góp giá trị” vào các hoạt động của NATO tại Afghanistan và vai trò của Hàn Quốc trong 

chương trình quan hệ đối tác sẽ “thúc đẩy đối thoại chính trị và hợp tác thực sự” trong một số 

lĩnh vực, trong đó có “hỗ trợ hòa bình đa quốc gia”, mà thực chất là “chiến tranh và chiếm 

đóng” [54; tr.3- 6]. 

3.2.2. Một số vấn đề khác trong quan hệ an ninh - quân sự Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

3.2.2.1. Vấn đề chuyển giao Quyền chỉ huy quân đội 

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên trên danh nghĩa vẫn đang trong tình trạng chiến 

tranh do hai miền chỉ ký hiệp định đình chiến thay vì một hiệp định hòa bình. Hoa Kỳ đã 

nắm Quyền chỉ huy (OPCON) của các lực lượng vũ trang Hàn Quốc trong suốt Chiến tranh 

Triều Tiên. Trước năm 1994, một tướng Mỹ 4 sao đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy quân đội 

Hàn Quốc vào thời bình cũng như thời chiến. Quyền chỉ huy quân đội thời bình đã được 

chuyển giao lại cho Hàn Quốc vào năm 1994 và quân đội Hàn Quốc cũng cố gắng đạt được 

khả năng tự chủ hoàn toàn để có thể nhận lại Quyền chỉ huy quân đội thời chiến. Trong kết 

luận của các cuộc đàm phán vào năm 1994, quyền chỉ huy quân đội Đại Hàn Dân Quốc vào 

thời bình đã được chuyển từ CFC do Hoa Kỳ lãnh đạo sang cho ROK JCS. Kể từ năm 1994, 

hai bên nhiều lần đã thảo luận việc chuyển giao hoàn toàn Quyền chỉ huy quân đội thời chiến 

từ CFC sang cho ROK JFC. Nếu việc chuyển giao diễn ra, quân đội Mỹ sẽ chính thức chuyển 

về tuyến hai, trở thành lực lượng hỗ trợ cho tuyến đầu được quân đội Hàn Quốc đảm nhận. 

Tuy nhiên, đàm phán về vấn đề này không đạt được tiến bộ nào lớn mãi cho tới năm 2007. 
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Do gánh nặng duy trì hoạt động quân sự ở Afghanistan và Iraq, Hoa Kỳ đã tính tới 

việc chuyển giao lại OPCON cho Hàn Quốc để nước này chia sẻ vấn đề tài chính với Hoa 

Kỳ trong việc duy trì quân. Năm 2007, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đạt được một hiệp định, theo 

đó Hoa Kỳ sẽ chuyển giao OPCON cho Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 4 năm 2012. Hai bên 

xác định các chương trình diễn tập là “con đường chính yếu” và cam kết về ngân sách của 

Hàn Quốc là “nguồn lực chính yếu” cho nỗ lực này trước thời điểm chuyển giao. Tuy nhiên 

sau đó chính phủ Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã có các cuộc thảo luận bí mật về việc lùi thời hạn 

chuyển giao OPCON sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân vào tháng 5 tháng 2009 và 

sau vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh đắm vào tháng 3 năm 2010. Kết quả, trong 

cuộc gặp song phương ngày 26 tháng 6 năm 2010 giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung- 

bak và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh 

tế phát triển và mới nổi (G- 20) tại Toronto (Canada), hai bên đã nhất trí lùi thời điểm Hoa 

Kỳ chuyển giao OPCON cho Hàn Quốc đến ngày 1 tháng 12 năm 2015, thay vì ngày 17 

tháng 4 năm 2012 như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, sau hai lần lùi lại, cho tới tận thời điểm 

hiện nay, kế hoạch trả lại OPCON thời chiến cho Hàn Quốc vẫn tiếp tục bị dời lại lần thứ 

ba, có thể đến 2020. 

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

SOFA là một dạng thỏa thuận giữa hai quốc gia, trong đó quy định cụ thể quyền và 

nghĩa vụ của lực lượng vũ trang nước này đang đồn trú trên lãnh thổ nước kia. Dựa trên 

tinh thần của Hiệp ước Phòng thủ chung, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã chính thức ký kết 

SOFA vào năm 1967. Hiệp định này sau đó được chỉnh sửa hai lần, vào năm 1991 và 

2001. Một ủy ban chung đã được thành lập để giám sát và quản lý việc triển khai SOFA. 

Nội dung SOFA bao hàm hai vấn đề quan trọng: quyền xét xử binh lính Hoa Kỳ phạm 

tội trên lãnh thổ Hàn Quốc và vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng. 

Quyền xét xử binh lính Hoa Kỳ phạm tội 

Khác với giai đoạn Chiến tranh lạnh, khi mà binh lính Hoa Kỳ nhận được sự biệt 

đãi từ phía chính quyền Hàn Quốc, từ cuối thập niên 1980 cho tới nay người dân Hàn 

Quốc bắt đầu gây áp lực lên chính quyền nhằm buộc phải giải quyết thỏa mãn các va 

chạm giữa họ và quân đội Hoa Kỳ. 

Bản sửa đổi năm 1991 bao hàm một vài sửa đổi quan trọng, gồm việc xem xét lại các 

điều khoản xét xử hình sự thuộc điều 22, giúp cho Hàn Quốc có thẩm quyền lớn hơn trong 

việc bắt giữ, điều tra và xét xử binh lính cũng như nhân viên dân sự hỗ trợ của Hoa Kỳ tại 

Hàn Quốc, thông qua tham khảo ý kiến giới chức quân đội Hoa Kỳ [103;.tr.218]. Tuy nhiên, 
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bản sửa đổi năm 1991 vẫn chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của người dân Hàn Quốc bởi 

những điều khoản có phần hạn chế của mình. Năm 1995, hai bên đã thỏa thuận sẽ viết lại 

hiệp đinh nhưng không đạt được tiến bộ cụ thể nào sau 5 năm. Phía Hàn Quốc cho rằng hai 

bên cần phải đề cập tới tất cả các vấn đề liên quan đến SOFA một cách toàn diện, kể cả vấn 

đề lao động và môi trường. Ngược lại, trong văn bản trao cho chính phủ Hàn Quốc, chính 

phủ Hoa Kỳ cho rằng hai nước cần quan tâm hơn tới vấn đề quyền hạn pháp lý đối với tội 

phạm chứ không phải tất cả các vấn đề liên quan đến SOFA. Ngày 2 tháng 8 năm 2000, Vụ 

trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ ngoại giao Hàn Quốc Song Min- Soon cho biết Hoa Kỳ và Hàn Quốc 

đã nhất trí sửa đổi hiệp ước quân sự mà phía Hàn Quốc cho rằng có sự phân biệt đối xử nếu 

đem so với hiệp ước an ninh Hoa Kỳ - Nhật Bản. Cuôc thương lượng diễn ra trong bối cảnh 

xu hướng chống Hoa Kỳ ngày càng tăng trong dân chúng Hàn Quốc và trước những “bước 

tiến lớn” hướng tới hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Bên cạnh đó, công luận Hàn Quốc 

lúc này lại phẫn nộ trước việc phát giác ra các vụ quân đội Hoa Kỳ đổ chất độc hại xuống 

sông Hàn đoạn chảy qua Seoul, khiến người phát ngôn quân đội Hoa Kỳ phải đưa ra lời xin 

lỗi chính thức. Tổng thống Kim Dae Jung cho rằng việc sớm xét lại SOFA là nhằm “ngăn 

ngừa sự bùng nổ xu hướng chống Hoa Kỳ tại Hàn Quốc”. Làn sóng chống Hoa Kỳ đã lan 

thành một loạt các vụ tấn công quân nhân Mỹ, trong đó có vụ sát hại một bác sĩ quân đội, 

và nhiều cuộc biểu tình đòi quân Mỹ rút khỏi Hàn Quốc. Phía Hoa Kỳ tỏ ra rất miễn cưỡng 

nhưng không thể làm ngơ trước áp lực từ chính phủ và nhân dân Hàn Quốc. Kết quả, vào 

tháng 12 năm 2000, một Hiệp định Quy chế Lực lượng vũ trang (SOFA) mới giữa hai nước 

được ký kết sau 6 năm đàm phán. Hiệp định mới này có hiệu lực kể từ năm 2001. Hiệp định 

mới cho phép quân nhân Mỹ phạm một số tội cụ thể sẽ được giao nộp cho phía Hàn Quốc 

trước khi xử án và người này sẽ nhận được sự đảm bảo về luật pháp từ chính quyền Hàn 

Quốc, đồng thời bao gồm một Biên bản Ghi nhớ về các Thảo thuận đặc biệt về bảo vệ môi 

trường (Memorandum of Special Understandings on Envinronmental Protection). Bên cạnh 

đó, quyền lợi hợp pháp của các nhân công Hàn Quốc thuộc USFK cũng được củng cố trong 

SOFA mới này. 

SOFA giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ hiện nay vẫn đang chịu sự chỉ trích thường xuyên 

và đáng kể từ công luận Hàn Quốc. SOFA Hàn Quốc - Hoa Kỳ thường bị xem là thiếu 

bình đẳng với SOFA Nhật Bản - Hoa Kỳ hay SOFA Đức - Hoa Kỳ, mặc dù điều này 

không thể hiện rõ ràng trên văn bản. Theo hiệp định SOFA hiện hành, quân nhân Hoa 

Kỳ phạm tội tại Hàn Quốc được phép thuộc quyền xử lý của Hoa Kỳ cho tới khi tòa án 

của Hàn Quốc kết thúc việc xử án, trong khi đó tại Nhật Bản, cơ quan chức năng có toàn 
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quyền bắt giữ lính Mỹ phạm tội. Mỗi năm diễn ra hàng trăm vụ phạm pháp của binh lính 

Hoa Kỳ ở Hàn Quốc với một số không nhỏ là các tội đại hình, tuy nhiên, trong mắt người 

Hàn Quốc, nhiều lần công lý đã không được thực thi một cách đầy đủ. Sự thật là dù con 

số vụ phạm pháp đã giảm nhưng vẫn rất khó chấp nhận: năm 1991 có 932 vụ được ghi 

nhận, năm 1993 là 624, năm 2001 là 224, năm 2011 là 341 và năm 2012 là 283 vụ và 

phía Hàn Quốc chỉ thực thi được thẩm quyền của mình dưới 10% số vụ [103] [139]. 

Thậm chí báo chí và người dân Hàn Quốc còn công khai chỉ trích SOFA như một tấm lá 

chắn để binh sỹ Mỹ phạm tội có thể tránh được sự trừng phạt hay được nhận được phán 

quyết nhẹ nhàng hơn ở Hàn Quốc so với ở Hoa Kỳ. Giáo sư Luật học Choi Seung- hwan 

tại Đại học Kyung Hee, một chuyên gia về SOFA Hàn Quốc - Hoa Kỳ, cho rằng nguồn 

gốc của vấn đề là bởi sự “chần chừ trong việc kiểm soát (những người phạm tội - TG) 

mặc dù họ phạm những tội nghiêm trọng…Họ (Hoa Kỳ- TG) không phối hợp với giới 

chức Hàn Quốc để dàn xếp và giải quyết các vấn đề tội phạm” [139]. Ngược lại, phía 

Hoa Kỳ cũng như một bộ phận người Hàn Quốc, trong đó có các quan chức chính phủ 

liên quan, cho rằng tình trạng hiện tại của SOFA là hoàn toàn bình thường và không cần 

phải sửa đổi bởi lẽ các cơ quan quân đội Hoa Kỳ đã cộng tác chặt chẽ với giới chức Hàn 

Quốc trong việc truy tố các binh sỹ phạm tội. Jennifer Buschick, Trưởng Ban thông tin 

công chúng về USFK, tuyên bố “không có kế hoạch xem xét lại (SOFA- TG)” và chỉ 

trích các sự vụ đã bị “báo cáo sai lệch, chính trị hóa và mô tả không công bằng trên 

truyền thông” [133]. 

Dù đã sửa đổi 2 lần, khả năng trong thời gian tới SOFA Hàn Quốc - Hoa Kỳ buộc phải 

được điều chỉnh một lần nữa do áp lực từ dư luận vẫn tồn tại. Tháng 4 năm 2001, một tòa 

án của Hàn Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ bồi thường cho 14 thường dân Hàn Quốc bị thương 

do Hoa Kỳ diễn tập ném bom. Tòa phán quyết rằng quân đội Hoa Kỳ đã vi phạm luật Hàn 

Quốc. Đây là lần đầu tiên một tòa án Hàn Quốc ra phán quyết chống lại quân đội Hoa Kỳ 

[70; tr.11]. Một sự kiện nổi bật khác là việc trước khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2002 ở 

Hàn Quốc diễn ra, việc Hoa Kỳ tuyên bố rằng hai nhân viên quân sự Hoa Kỳ lái xe cán chết 

hai nữ sinh Hàn Quốc trong quá trình huấn luyện trắng án theo luật nước này. Các nhà hoạt 

động chính trị của Hàn Quốc đã đòi hỏi xem xét lại SOFA. USKF đã bác bỏ đề nghị yêu 

cầu họ từ bỏ quyền xét xử trong vấn đề 2 quân nhân Mỹ của Hàn Quốc, làm bùng lên tâm 

lý chống Mỹ tại Hàn Quốc. Đứng từ góc nhìn của người nghiên cứu, tôi cho rằng trong vấn 

đề này chính quyền trung ương Hàn Quốc đã thuận theo công luận nước này chỉ trích Hoa 

Kỳ bởi lẽ rõ ràng hai quân nhân này đang thi hành nhiệm vụ và tai nạn là ngoài mong muốn. 

Thái độ quá khích của nhiều người Hàn Quốc đã dẫn tới tâm lý bài Hàn Quốc chưa từng có 
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ở Hoa Kỳ khi nhiều học giả và nhà báo uy tín yêu cầu Hoa Kỳ rút quân hoặc thậm chí là cắt 

đứt quan hệ với Hàn Quốc để trả đũa. Vì vậy, có thể nói những bất đồng liên quan đến SOFA 

tuy là có tầm mức nhỏ nhưng sở hữu nguy cơ cao, làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ quân 

sự song phương. 

Vấn đề chia sẻ chi phí duy trì quân đội Hoa Kỳ ở Hàn Quốc 

Việc chia sẻ chi phí quốc phòng giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ có thể xem là đã bắt 

đầu kể từ khi Hàn Quốc cung cấp cơ sở vật chất và đất đai cho quân đội Hoa Kỳ đồn trú 

ở nước này sau khi giải giáp quân đội Nhật Bản. Nhưng việc chia sẻ chi phí quốc phòng 

chỉ bắt đầu chính thức kể từ năm 1974 sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận về việc 

cung cấp đạn dược quy ước (conventional ammunition) ở Hàn Quốc. Năm 1976, Hàn 

Quốc bắt đầu chia sẻ chi phí điều hành JUSMAG- K và từ năm 1983 trở đi thì bắt đầu 

chia sẻ chi phí điều hành CFC. 

Quá trình cắt giảm quân đội sau Chiến tranh lạnh của quân đội, kết hợp với những khó 

khăn về ngân sách và thâm hụt thương mại vào cuối thập niên 1980, đã khiến Hoa Kỳ chính 

thức yêu cầu các nước đồng minh gia tăng phần đóng góp về chi phí quốc phòng. Sau khi 

Quốc hội Hoa Kỳ ra nghị quyết kêu gọi tăng phần đóng góp nhằm chia sẻ chi phí quốc 

phòng cùng với việc cắt giảm USFK, chính phủ Hoa Kỳ đã tạo áp lực về vấn đề đóng góp 

chi phí lên Hàn Quốc. Hàn Quốc đã chấp thuận yêu cầu này vào năm 1989. Hàn Quốc đã 

nỗ lực đàm phán lại với Hoa Kỳ về các thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng, dẫn tới việc 

ký kết Thỏa thuận liên quan đến biện pháp đặc biệt (SMA) vào cùng năm và được ghi nhận 

trong SOFA 1991. Dựa vào khoản V của SOFA, thỏa thuận này đòi hỏi Hàn Quốc phải gánh 

vác một phần chi phí liên quan đến việc đồn trú trực tiếp của quân đội Hoa Kỳ tại nước này, 

gồm chi phí cho Kế hoạch nâng cấp quốc phòng kết hợp (CDIP), chi phí vận tải, nhân lực 

và xây dựng. Từ đó cho tới nay (2015), Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã ký kết 9 SMA với tổng 

lượng đóng góp của phía Hàn Quốc ngày càng tăng lên, từ 2,2 tỷ USD vào năm 1993 lên 

đến mức 7,6 tỷ USD vào năm 2009. Số tài chính đóng góp hàng năm được hiệu chỉnh dựa 

vào mức độ lạm phát, từ khoảng 300 triệu USD giai đoạn 1991 - 1995 tăng dần lên đến 

khoảng 691,5 triệu USD trong giai đoạn 2009 - 2013. Nhưng phần nhiều khoản đóng góp 

cho SMA được tái luân chuyển trong nền kinh tế Hàn Quốc thông qua lương và thưởng cho 

nhân công Hàn Quốc, các hợp đồng cung ứng và dịch vụ của các công ty Hàn Quốc và xây 

dựng công trình. 

Vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng đã làm nảy sinh một số vấn đề trong quan hệ 

song phương, thậm chí một số nhà lập pháp Hàn Quốc còn xem đây là một sự “sỉ nhục”. 

Thứ nhất, do phương thức chi trả trọn gói được áp dụng cho việc đóng góp chi phí quốc 
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phòng chung nên sự thiếu minh bạch các khoản chi trả cho USFK vấp phải nhiều sự chỉ 

trích, đặc biệt là khi so sánh với trường hợp tương đương là Nhật Bản. Bên cạnh đó, các 

đàm phán hiện nay về việc chia sẻ chi phí quốc phòng bị cáo buộc vi phạm sự tự chủ và 

quyền bỏ phiếu của Quốc hội Hàn Quốc khi Quốc hội nước này không có quyền biết cụ 

thể từng khoản đóng góp cho các vấn đề mà chỉ có quyền được biết con số tổng quát 

trong quá trình phê chuẩn SMA. Vấn đề thứ hai là việc đánh giá một cách rõ ràng khoản 

đóng góp của Hàn Quốc vẫn chưa được thực hiện. Hoa Kỳ vẫn đang đàm phán với Hàn 

Quốc dựa trên cái gọi là Các chi phí đồn trú phi nhân sự (NPSC), dựa trên cách tính riêng 

của nước này về các chi phí phát sinh khi quân đội nước này đồn trú ở lãnh thổ nước 

ngoài sau khi đã loại trừ chi phí lao động của lực lượng đồn trú. Các hạng mục và phương 

thức đánh giá của NPSC được Hoa Kỳ đề xuất đến nay vẫn không hề rõ ràng, vì vậy dẫn 

tới khả năng cao là mức đóng góp sẽ bị đẩy lên trong quá trình tính toán. Tuyên bố về 

các khoản đóng góp gián tiếp cũng thể hiện những con số chênh lệch lớn trong tính toán 

của hai bên [137; tr.11 - 13]. 

3.2.2.3. Đàm phán tên lửa Hoa Kỳ - Hàn Quốc 

Từ lâu Hàn Quốc đã thảo luận với Hoa Kỳ về vấn đề tên lửa nhằm chuẩn bị cho việc 

Hàn Quốc tham gia Hiệp ước về kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR) 1987, theo đó Hàn 

Quốc có thể phát triển loại tên lửa có tầm bắn xa 300km. Đề nghị của chính phủ Hàn Quốc là 

hợp lý vì theo Biên bản Ghi nhớ về Vấn đề Tên lửa giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc vào năm 1979, 

Hàn Quốc không được phép nghiên cứu và phát triển tên lửa có tầm bắn trên 180 km, trong 

khi đó CHDCND Triều Tiên đã phát triển thành công tên lửa tầm trung (tên lửa Rodong với 

tầm bắn 1.000 km). Do vậy, Hàn Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ nới lỏng điều kiện về việc phát 

triển tên lửa tầm trung nhưng không nhận được phản hồi tích cực từ chính phủ Hoa Kỳ. Hoa 

Kỳ cho rằng Hàn Quốc nằm trong sự bảo vệ của Hoa Kỳ nên khả năng tên lửa của Hàn Quốc 

không phải là một vấn đề mang tính an ninh cấp thiết phải đáp ứng, tuy nhiên, thực chất phía 

Hoa Kỳ lo ngại rằng một khi Hàn Quốc được phát triển tên lửa tầm trung thì CHDCND Triều 

Tiên sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc kiểm soát tên lửa và tiếp tục bán tên 

lửa cho các quốc gia thù địch với Hoa Kỳ như Iran. Sau nhiều lần đàm phán, hai nước đã đạt 

được thống nhất trong việc Hàn Quốc cần phải mở rộng tầm bắn tên lửa tới 300km. Tuy nhiên, 

vẫn có quan điểm cho rằng một số vấn đề cần phải được giải quyết trước khi đạt được thỏa 

thuận về vấn đề này, bao gồm thêm việc Hàn Quốc đảm bảo sự minh bạch trong phát triển 

tên lửa và những yêu cầu kỹ thuật theo đòi hỏi của Wahington về loại nhiên liệu và những vấn 

đề khác trong chương trình hàng không vũ trụ của Hàn Quốc. Trong bức thư “tự nguyện” đảm 

bảo gửi chính phủ Hoa Kỳ, Hàn Quốc đã giới hạn tầm bắn tên lửa tới 180 km. Tuy nhiên, giới 
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hạn về phát triển tên lửa và rocket này đã khiến công chúng chỉ trích, nhất là từ giới quân sự, 

bởi vì giới hạn này không đủ để đáp ứng “nhu cầu an ninh cần thiết”. Để bao quát được Bán 

đảo Triều Tiên, Hàn Quốc cần phát triển những loại tên lửa có thể bắn trúng các mục tiêu cách 

xa 500 km. Hiện nay, CHDCND Triều Tiên đã sở hữu những tên lửa có tầm bắn hàng ngàn 

km. Trong giai đoạn 1998 - 1999, trước nguy cơ bị tấn công tăng lên, Hàn Quốc không thể 

bất chấp thực tế là an ninh quốc gia của họ đang bị đe dọa. Từ ngày 2 đến 7 tháng 7 năm 1999, 

Tổng thống Kim Dae Jung lần thứ hai viếng thăm chính thức Hoa Kỳ với nội dung chính là 

đề nghị cho phép Hàn Quốc phát triển tên lửa tầm bắn 500km. Kết quả, yêu cầu được tham 

gia MTCR của Hàn Quốc nhận được sự đồng thuận từ phía Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2000. 

Tháng 1 năm 2001, Hàn Quốc và Hoa Kỳ công bố đạt được một thỏa thuận cho phép Hàn 

Quốc được phát triển tên lửa với tầm bắn lên tới 300 km (giới hạn cũ 1979 là 180 km). Hàn 

Quốc sau đó đã trở thành thành viên của MTCR, một hiệp ước quốc tế liên quan đến 34 quốc 

gia [70; tr.11]. 

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

vực Đông Bắc Á leo thang kể từ năm 2010. Tháng 6 năm 2012, Hoa Kỳ và Hàn Quốc 

đã đạt được thỏa thuận về một “cách tiếp cận liên minh toàn diện” cho phòng thủ, liên 

quan đến cả việc thay đổi MTCR lẫn thực thi hệ thống phòng thủ tên lửa. Điều này có 

nghĩa là hai bên đang xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa do Hàn Quốc đứng đầu 

chống lại các cuộc tấn công tên lửa của CHDCND Triều Tiên, với sự hỗ trợ thông tin 

tình báo và phát hiện từ phía Hoa Kỳ. Sự hợp nhất Hàn Quốc - Hoa Kỳ có thể giải quyết 

được hai vấn đề trên. Tuy nhiên, chính quyền Lee Muyng Bak vẫn chưa thể hài lòng với 

hạn chế về tầm bắn và khối lượng đầu đạn tên lửa. Đầu tháng 10/2012, ông Lee đã thành 

công khi đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ, cho phép Hàn Quốc vượt các giới hạn 

của MTCR. Hiệp định mới cho phép Hàn Quốc phát triển các loại tên lửa đạn đạo có tầm 

bắn lên tới 800 km, đủ khả năng bao phủ toàn bộ lãnh thổ CHDCND Triều Tiên và một 

phần lãnh thổ của Nga và Trung Quốc. Tải trọng vẫn hạn chế ở mức 500 kg, nhưng chỉ 

với các loại tên lửa có tầm bắn dưới 550 km có thể mang đầu đạn chứa 1000 kg chất nổ. 

Chính quyền Lee Muyng- bak muốn thực hiện ngay việc triển khai các loại tên lửa mới 

và đã yêu cầu Quốc hội nước này dành 2,2 tỷ USD cho chương trình tên lửa đạn đạo tầm 

xa, dự kiến được triển khai vào năm 2017. Sự thỏa hiệp để cho phép Hàn Quốc có một 

sự miễn trừ đặc biệt với các điều khoản của MTCR mở ra khả năng KAMD hợp nhất với 

kế hoạch phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ. KAMD sử dụng trận địa ra đa, tên lửa Patriot 

PAC- 2, tàu khu trục Aegis do Hoa Kỳ sản xuất nên lý tưởng cho khả năng tương tác với 

hệ thống tên lửa của Hoa Kỳ. 
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3.2.2.4. Các cuộc diễn tập quân sự và kế hoạch quân sự chung giữa hai nước 

Quan hệ an ninh - quốc phòng giữa hai bên cũng được củng cố định kỳ bằng các cuộc 

diễn tập quân sự trên thực địa cũng như việc xây dựng các kế hoạch quân sự chung. Hằng 

năm, Hàn Quốc và Hoa Kỳ tiến hành đa dạng các cuộc diễn tập quân sự, song phương lẫn đa 

phương, trên Bán đảo Triều Tiên và ở khu vực Thái Bình Dương gồm Cuộc tập trận Vành đai 

Thái Bình Dương (RIMPAC), RSOI (thay cho Team Spirit chấm dứt vào năm 1993 và từ 

năm 2015 trở đi có tên là Key Resolve), Philsung, Hwarang, Foal Eagle, Ulji. Hai nước còn 

dự trù và soạn thảo các kế hoạch triển khai quân sự, gọi là Operation Plan 5027 (OPLAN 

5027), nhằm phòng vệ chống lại các cuộc xâm lược có thể xảy ra của CHDCND Triều Tiên. 

Theo kế hoạch này, trong trường hợp Hàn Quốc bị tấn công, Hoa Kỳ sẽ gửi 690.000 quân, 

160 tàu chiến và 2.500 máy bay đến Bán đảo Triều Tiên trong vòng 90 ngày. Phần lớn lực 

lượng này được điều động từ Okinawa, Guam và Bộ chỉ huy Thái Bình Dương ở Hawaii. Ra 

đời từ trong Chiến tranh lạnh, các OPLAN 5027 đã trải qua nhiều biến thể trong giai đoạn sau 

năm 1993, gồm OPLAN 5027 - 94, OPLAN 5027 - 96, OPLAN 5027 - 98, OPLAN 5027 - 

94- 00, OPLAN 5027 - 02, OPLAN 5027 - 04, OPLAN 5027 - 06 và OPLAN 5027 - 08. Theo 

dõi các phiên bản của OPLAN 5027, chúng ta có thể nhận thấy các kế hoạch quân sự này có 

sự chuyển đổi theo thời gian. Trong phiên bản vào năm 1994, trong trường hợp CHDCND 

Triều Tiên tiến công, quân đội Hàn Quốc sẽ xây dựng phòng tuyến cách 20 - 30 dặm để đợi 

Hoa Kỳ cứu viện, sau đó sẽ kết hợp không tập dữ dội với tiến công trên bộ mãnh liệt để đẩy 

lùi và đánh bại quân đội CHDCND Triều Tiên. Do vấn đề hạt nhân leo thang, phiên bản năm 

1996 kết hợp thêm việc sử dụng các căn cứ ở Nhật Bản trong trường hợp chiến tranh. Phiên 

bản năm 1998 nhấn mạnh việc đối phó với các cuộc tấn công sinh hóa bất ngờ nhằm vào Hàn 

Quốc với một kế hoạch gồm 4 bước: (1) chủ động tấn công phòng ngừa nhắm vào các cơ sở 

quân sự của CHDCND Triều Tiên; (2) chặn đứng đợt tấn công đầu tiên của CHDCND Triều 

Tiên; (3) tái bối trí và phản công; và rồi (4) chiếm Bình Nhưỡng thông qua một cuộc xâm lược 

toàn diện, nhằm mục tiêu cao nhất là xóa bỏ chế độ CHDCND Triều Tiên. Phiên bản 2000 

tăng cường số lượng quân Hàn Quốc được triển khai với giả định Hoa Kỳ lưỡng đầu thọ địch. 

Còn phiên bản 2002 là hệ quả của sự kiện 11/9 và học thuyết Bush về chiến tranh phòng ngừa. 

Các phiên bản nâng cấp về sau nhấn mạnh đến tầm quan trọng của không lực so với bộ binh 

và pháo binh, cũng như việc tái bố trí lại lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn quốc. Trong trường hợp 

tình hình ở CHDCND Triều Tiên “đột ngột biến động”, hai bên cũng có một kế hoạch triển 

khai quân sự có tên là CONPLAN 5029, được ban hành vào năm 2008 sau một thời gian dài 

xây dựng. Khi thông tin về các kế hoạch phối hợp quân sự giữa hai nước này được cho là đã 
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bị các hacker CHDCND Triều Tiên thu thập được do lỗi bảo mật vào năm 2009, Hàn Quốc 

và Hoa Kỳ đã tạo ra một kế hoạch triển khai quân sự mới có tên OPLAN 5015. 

3.3. Quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

Khung pháp lý cơ bản cung cấp các điều khoản tổng quát liên quan đến quan hệ buôn 

bán và đầu tư là Hiệp ước hữu nghị, thương mại và hàng hải giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc 

(1956). Trong giai đoạn cuối thập niên 80 của thế kỷ XX trở đi, quan hệ kinh tế song phương 

dịch chuyển về phía cân bằng hơn, nhưng lại gia tăng mức độ phụ thuộc lẫn nhau. 

3.3.1. Tình hình quan hệ thương mại và đầu tư Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

Trong giai đoạn 1993 - 2012, tương tác kinh tế giữa hai nước gia tăng đã song hành 

với những bất đồng về chính sách thương mại. Mức độ bất đồng bị bốn yếu tố quan trọng 

chi phối: (1) độ lớn thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Hàn Quốc; (2) tình hình kinh 

tế Hoa Kỳ; (3) tiến trình cải cách kinh tế của Hàn Quốc; và (4) sự ảnh hưởng của các vấn 

đề chính trị và an ninh song phương sang lĩnh vực kinh tế [112; tr.5]. Các nhà đàm phán 

thương mại và xuất khẩu Hoa Kỳ cho rằng sự thiếu minh bạch trong hệ thống qui định 

và buôn bán của Hàn Quốc là rào cản lớn nhất trong giao thương với Hàn Quốc trên bất 

kỳ lĩnh vực nào. 

3.3.1.1. Quan hệ thương mại 

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

lớn nhất của Hàn Quốc. Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế 

thị trường Hàn Quốc. Quan hệ kinh tế hai nước đã phát triển mạnh mẽ. Hai nước đang có 

một dòng chảy qui mô lớn những hàng hóa chế tạo, sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ và 

công nghệ. Nền kinh tế của Hàn Quốc là nền kinh tế định hướng xuất khẩu, xuất phát từ 

hai hạn chế thực tiễn: thiếu hụt nguyên nhiên liệu chủ lực và quy mô thị trường nội địa 

nhỏ. Vì vậy, việc giao lưu buôn bán với Hoa Kỳ đã được Hàn Quốc đặt làm trọng tâm 

trong chính sách kinh tế đối ngoại. Một mặt, Hàn Quốc chủ động nhập khẩu nông phẩm 

và khoáng sản từ Hoa Kỳ, mặt khác máy móc cho các thiết bị bán dẫn, dụng cụ quang học 

và y tế, động cơ và các bộ phận, chất hữu cơ, và ngũ cốc là nhiều trong số các loại hàng 

hóa xuất khẩu hàng đầu của Hàn Quốc vào thị trường Hoa Kỳ. Nền kinh tế trị giá 1 nghìn 

tỷ USD của Hàn Quốc, mà chủ yếu dựa vào xuất khẩu theo định hướng, là thị trường lớn 

thứ ba ở châu Á sau Nhật Bản và Trung Quốc. Ngược lại, Hoa Kỳ hiện đang là đối tác 

thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc, sau Trung Quốc và Nhật Bản. Sản phẩm xuất khẩu 

chủ lực của Hoa Kỳ vào Hàn Quốc là các sản phẩm nông nghiệp, thiết bị bán dẫn, máy 

móc và máy bay. Trong chính sách thương mại với Hàn Quốc, Hoa Kỳ luôn tìm cách cải 
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thiện việc tiếp cận và mở rộng thị trường, tăng cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Hoa 

Kỳ, mặc dù họ gặp sự chống đối từ ngay trong nội bộ Hàn Quốc [6; tr.98]. 

Bảng thống kế bên dưới có thể cho chúng ta một bức tranh tổng quát về quan hệ 

thương mại giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh: 

Bảng 3.3: Thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ với Hàn Quốc  

(Đơn vị:tỷ USD) 

Năm Xuất khẩu Nhập khẩu Cân bằng thương mại 

1993 14,7819 17,1181 - 2,3362 

1994 18,0253 19,6293 - 1,6040 

1995 25,3799 24,1840 1,1959 

1996 26,6211 22,6549 3,9662 

1997 25,0461 23,1732 1,8729 

1998 16,4854 23,9417 - 7,4563 

1999 22,9584 31,1784 - 8,2200 

2000 27,8300 40,3077 - 12,4777 

2001 22,1807 35,1815 - 13,0008 

2002 22,5757 35,5717 - 12,9960 

2003 24,0726 37,2294 - 13,1568 

2004 26,1867 46,1679 - 19,9812 

2005 27,5716 43,7814 - 16,2098 

2006 32,2191 45,8036 - 13,5845 

2007 34,4017 47,5623 - 13,1606 

2008 34,6687 48,0691 - 13,4004 

2009 28,6119 39,2156 - 10,6037 

2010 38,8206 48,8752 - 10,0545 

2011 43,4616 56,6614 - 13,1997 

2012 42,2826 58,8989 - 16,6164 

Nguồn: US. Department of Commerce 

Có thể thấy, vào giai đoạn đầu thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Kim Young Sam, 

mặc dầu tỷ trọng thương mại giữa hai nước có giảm so với trước nhưng giá trị hàng hóa lại 

tăng lên. Năm 1996, Hàn Quốc gia nhập OECD, bắt đầu khởi động mạnh mẽ quá trình tự 

do hóa kinh tế. Đây cũng là mốc đánh dấu thương mại và đầu tư trở thành một trong những 

nội dung chính của quan hệ song phương. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng tiếp tục chống lại hành 

vi bài nhập khẩu có hệ thống của Hàn Quốc [6, tr.99]. Chính sách kinh tế nhấn mạnh vào tự 

do hóa thương mại của Hoa Kỳ trong giai đoạn cầm quyền của Tổng thống Bill Clinton đã 

gây ra thâm hụt thương mại cho Hàn Quốc. Kể từ năm 1994 cho tới năm 1997, Hoa Kỳ luôn 

giành được thặng dư trong thương mại với Hàn Quốc sau nhiều năm hứng chịu thâm hụt. 

Mức thặng dư thương mại chạm đỉnh ở mức gần 4 tỷ USD vào năm 1996, cùng lúc Hàn 

Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ năm của Hoa Kỳ. Lý do chủ yếu của thượng dư 
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thương mại là việc Hoa Kỳ tăng mạnh xuất khẩu, đạt mức 26,6 tỷ USD vào năm 1996, phần 

nhiều là nhờ vào sự bùng nổ của kinh tế Hàn Quốc vào giữa thập niên 1990 dẫn tới nhu cầu 

hàng hóa nước ngoài tăng cao. Xuất khẩu Hoa Kỳ sang Hàn Quốc tăng 60% đã cân đối lại 

với mức tăng 25% trong nhập khẩu tương ứng [113; tr.52]. Trong thời kỳ này, Hoa Kỳ đã 

mở cửa được thị trường lúa gạo Hàn Quốc bằng việc mở cửa thị trường Hoa Kỳ cho các nhà 

xuất khẩu sản phẩm công nghệ của Hàn Quốc. Cùng với những thỏa thuận này, các công ty 

của Hoa Kỳ còn mua lại nhiều công ty hoặc cổ phần trong các công ty của Hàn Quốc, đặc 

biệt là giành cổ phẩn kiểm soát trong các công ty sản xuất hàng điện tử hàng đầu của nước 

này [13; tr.174]. 

Năm 1997, kinh tế Hàn Quốc chịu tác động của cuộc khủng hoảng tiền tệ ở châu Á. 

Tình hình kinh tế tồi tệ đến mức Hàn Quốc phải cầu cứu IMF. Vào tháng 12 năm 1997, 

Hàn Quốc và IMF đã đồng ý gói cứu trợ tài chính trị giá 58 tỷ USD. Các biện pháp ngặt 

nghèo của tổ chức Quỹ tiền tệ thê giới (IMF), một tổ chức Hoa Kỳ nắm vai trò then chốt, 

tỏ ra không hiệu quả và gây thiệt hại trầm trọng hơn. Dư luận bắt đầu nghi ngờ khả năng 

và thiện chí của IMF khi tổ chức này dường như thúc ép, đòi hỏi quá nhiều đối với các 

nước nằm trong chương trình cứu trợ của mình với các chính sách “thắt lưng buộc bụng”. 

IMF liên tục nhắc nhở các “con nợ” như Hàn Quốc phải cố gắng lấy lại lòng tin của các 

nhà đầu tư nước ngoài nhưng lại không giải quyết được vấn đề căn nguyên của cuộc khủng 

hoảng là nợ nước ngoài. Kết quả là dư luận các nước Đông Á đã lên tiếng chỉ trích mạnh 

mẽ những sai lầm trong việc giải quyết khủng hoảng của IMF, đòi phải nới lỏng các điều 

kiện mà họ đã áp đặt, đồng thời bày tỏ hi vọng có sự giúp đỡ tiền bạc từ các cường quốc, 

đặc biệt là Hoa Kỳ. Nhưng phía Hoa Kỳ lại tỏ ra bàng quan trước khó khăn của các nước 

đang khủng hoảng, lặp đi lặp lại yêu cầu các nước này phải thực hiện theo đúng cam kết 

với IMF. Đến lúc này, người dân các nước Đông Á đã hiểu ra đứng đằng sau IMF là Hoa 

Kỳ và IMF đích thực là một công cụ của Hoa Kỳ. Thái độ bỏ rơi không giúp đỡ của chính 

phủ và các ngân hàng Hoa Kỳ dường như đã cho thấy phần nào “chủ nghĩa thực dân kinh 

tế trong kinh tế” nhằm thâu tóm châu Á bằng việc phá hoại chủ quyền và dân chủ ở các 

nước đang gặp nạn thông qua các chính sách sai lầm của IMF. Niềm tin vào IMF và Hoa 

Kỳ giảm sút trầm trọng, khiến “chủ nghĩa bài Mỹ” trở thành một nguy cơ lớn đe dọa tới 

các quan hệ song phương mà Hoa Kỳ đang duy trì. Cựu ngoại trưởng H.Kissinger đã cảnh 
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cáo Hoa Kỳ phải thận trọng đừng để “chủ nghĩa bài Mỹ” xuất hiện, nhất là trong trường 

hợp Hàn Quốc. Kissinger thậm chí còn nói thẳng rằng Hoa Kỳ chớ nên nhân cơ hội này 

biến Hàn Quốc thành “thuộc địa”, vì người dân Hàn Quốc không thích điều đó và xu 

hướng chống đối Hoa Kỳ ở đây đã có rồi. Trước tình hình đó, vào đầu năm 1998, các quan 

chức cấp cao của Hoa Kỳ và IMF đã phải tìm cách “giải độc” dư luận ở Đông Á [45, tr.2- 

3]. 

Từ khi Tổng thống Kim Dae Jung lên cầm quyền, Hàn Quốc đã tiến hành cải cách 

kinh tế nhằm khôi phục lại đà tăng trưởng trước đây. Từ ngày 8 đến 11 tháng 6 năm 1998, 

Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung thăm chính thức Hoa Kỳ để góp phần đẩy mạnh quan 

hệ với phía Hoa Kỳ, giải thích các chính sách của chính phủ mới nhằm tăng cường hòa bình 

và hòa hợp trên Bán đảo Triều Tiên và khẳng định lại cam kết cải cách nền kinh tế của Hàn 

Quốc, tìm kiếm sự giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra. Kim Dae Jung đã 

gây ra ấn tượng cho nhân dân Mỹ thấy rằng ông là người đề xướng ra dân chủ và kinh tế thị 

trường, điều sẽ gắn bó 2 nước bằng cam kết chung với những giá trị dân chủ và tăng cường 

hơn nữa quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ [48; tr.16]. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ 

đang diễn ra vào thời điểm đó vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Hàn Quốc liên tiếp hứng chịu 

GDP giảm sâu trong hai năm 1997 và 1998. Ngược lại, Hoa Kỳ cũng bắt đầu phải hứng chịu 

thâm hụt ngày càng lớn. GDP Hàn Quốc giảm sâu 6,7%, dẫn đến suy giảm lớn trong khả 

năng nhập khẩu của nước này. Suy thoái kinh tế ở Hàn Quốc đã dẫn tới một sự suy giảm 

mạnh xuất khẩu của hầu hết các nước vào thị trường nước này, bao gồm cả Hoa Kỳ. Tín 

hiệu tích cực xuất hiện trở lại khi nhập khẩu hàng hóa Hàn Quốc vào thị trường Hoa Kỳ đã 

tăng nhẹ trong năm 1998 và sau đó tăng mạnh lên trong hai năm 1999 và 2000 nhờ sự ổn 

định của nền kinh tế Hoa Kỳ đã làm thúc đẩy nhu cầu của nước này đối với hàng hóa và 

dịch vụ nước ngoài cũng như sự trượt giá của đồng won khiến cho hàng hóa Hàn Quốc đột 

ngột rẻ hơn. 

Sự tăng trưởng trở lại của Hàn Quốc trong năm 1999 và 2000 đã được thể hiện 

trong sự hồi phục trở lại của việc nhập khẩu hàng hóa Hoa Kỳ vào thị trường Hàn Quốc, 

nhưng tăng trưởng của việc nhập khẩu hàng hóa Hàn Quốc vào thị trường Hoa Kỳ ngày 

càng lớn đã tạo ra thâm hụt thương mại đáng kể [113; tr.52]. 

Từ năm 2001, nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển chậm lại khiến đà tăng hàng hóa nhập 

khẩu từ Hàn Quốc đảo chiều. Bảng 2.2 cũng cho thấy kể từ đầu năm 2000 trở đi, giai đoạn 
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thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đối với Hàn Quốc có xu hướng tăng lên trong bối cảnh 

nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng chậm dần lại, song song với sự phát triển của những va 

chạm thương mại sau một giai đoạn trầm lắng hậu Khủng hoảng tiền tệ ở châu Á 

Trong buôn bán thương mại, mức độ phụ thuộc của Hàn Quốc vào Hoa Kỳ giảm 

dần, nhưng xung đột thương mại và quan hệ cạnh tranh hai nước lại tăng lên. Hàn Quốc 

đã cố gắng giảm căng thẳng trong các ngành then chốt như điện tử, máy tính. Trong hai 

năm 1997 và 1998 Hàn Quốc đối diện với khủng hoảng kinh tế, chính quyền Clinton đã 

ngừng công kích việc Hàn Quốc dựng lên rào cản đối với các công ty nước ngoài tìm 

cách bán sản phẩm ở thị trường nước này do Hàn Quốc tiến hành cải cách sau khủng 

hoảng tài chính và tích cực hợp tác tháo gỡ các rào cản trong việc chuyển giao công 

nghê. Cho đến mùa xuân năm 2000, phía Hoa Kỳ bắt đầu tăng áp lực trở lại về vấn đề 

này. Vào đầu tháng 5 năm 2000, Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) tuyên bố Hàn 

Quốc là “quốc gia được ưu tiên xem xét” theo điều luật “Special 301” (Mục 182 của Đạo 

luật Thương mại 1974) bởi vì Hoa Kỳ cho rằng việc thi hành luật bảo hộ quyền sở hữu 

trí tuệ của Hàn Quốc chưa đáp ứng được nhu cầu. Chính phủ Hoa Kỳ cũng chỉ trích Hàn 

Quốc vì những rào cản đối với việc buôn bán xe hơi, dược phẩm và thịt bò nhập từ Hoa 

Kỳ. Tháng 12 năm 2000, Hoa Kỳ và Australia thắng kiện Hàn Quốc ở WTO về cáo buộc 

đối xử bất bình đẳng đối với những nhà cung ứng thịt bò nước ngoài. Hoa Kỳ cũng liên 

tiếp chỉ trích các chính sách khác của Hàn Quốc mà nước này cho là phân biệt đối xử đối 

với thịt bò nhập từ Hoa Kỳ. Tháng 8 năm 2001, Cục Quản lý Hàng không Liên bang Hoa 

Kỳ từ chối việc bỏ thầu mở rộng dịch vụ hàng không của Korean Air tại Hoa Kỳ dựa 

trên các quy định lỏng lẻo của hãng hàng không này. Sự tăng mạnh trong lượng thép 

nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Hoa Kỳ trong 2 năm 1997, 1998 đã khiến cho Hoa Kỳ đưa 

Hàn Quốc vào nhóm các quốc gia xuất khẩu thép bị điều tra bán phá giá ở thị trường 

Hoa Kỳ. Chính quyền Bush đã xem xét khởi động các biện pháp phòng vệ dựa trên điều 

luật Section 21 của Đạo luật Thương mại 1974 để giảm lượng thép nhập khẩu từ Hàn 

Quốc và các quốc gia khác. 

Trong giai đoạn cầm quyền của Roh Tae Woo, Hàn Quốc chứng kiến sự suy giảm 

tương đối của vai trò Hoa Kỳ trong nền kinh tế của mình, đồng nghĩa với sự suy giảm mức 

độ phụ thuộc của 2 nền kinh tế. Từ góc độ của Hàn Quốc, tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu đi Hoa 

Kỳ trong tổng khối lượng xuất khẩu đã giảm một cách đáng kể, xuống ít hơn 20% vào năm 

2002, và Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ để trở thành nước nhập khẩu số một hàng hóa 

của Hàn Quốc từ đầu năm 2003 trở đi. Tương tự trên lĩnh vực nhập khẩu, Nhật Bản là nước 

dẫn đầu trong việc xuất khẩu hàng hóa vào Hàn Quốc kể từ Khủng hoảng tiền tệ năm 1997 
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và hàng hóa Hoa Kỳ chỉ còn chiếm ít hơn 15% nhập khẩu của Hàn Quốc vào năm 2002 

[126; tr.2]. Thêm vào đó, thương mại hàng năm với 27 nước thành viên Liên minh châu Âu 

(EU) với Hàn Quốc đã bắt kịp với thương mại song phương Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Bên cạnh 

đó, quan hệ thương mại song phương còn vấp phải những khó khăn khác. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 xuất phát từ Hoa Kỳ đã có ảnh hưởng 

tiêu cực tới nền kinh tế Hàn Quốc nói riêng và quan hệ thương mại song phương nói chung. 

Bảng 2.2 cho thấy vào năm 2009, thương mại hai chiều giảm sâu 12 tỷ USD so với mức 82 

tỷ USD năm 2008. Tuy nhiên, Hàn Quốc là một trong những nước đầu tiên phục hồi từ cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Nền kinh tế bắt đầu tăng trở lại trong quý thứ ba của 

năm 2009 do tăng trưởng xuất khẩu, mức lãi suất thấp kích thích kinh tế và khu vực công 

cộng. Thương mại giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong năm 2010 đạt 87,7 tỷ USD, tăng 36% 

so với năm 2009. Những kinh nghiệm học được trong cuộc khủng hoảng trước đây đã giúp 

Hàn Quốc vượt bất ổn kinh tế và thương mại tốt hơn so với hầu hết các quốc gia khác. Vào 

năm 2011 và 2012, thương mại hai chiều giữa hai quốc gia đạt mức xấp xỉ 100 tỷ USD, đưa 

Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ. 

Một trong những thành công lớn nhất trong quan hệ kinh tế giữa hai nước dưới hai đời 

Tổng thống Roh Tae Woo và Lee Muyng Bak là việc ký kết và phê chuẩn thành công 

KORUS FTA. Bắt đầu đàm phán từ năm 2006, hiệp định được ký kết vào năm 2007 nhưng 

cả chính quyền Bush và Obama đều đã trì hoãn việc đưa ra trước Quốc hội để thông qua, 

một phần nhiều là do sự phản đối đối với thỏa thuận này. Vào đầu tháng 12 năm 2010, Hoa 

Kỳ và Hàn Quốc tuyên bố rằng cả hai nước đã đồng ý với những sửa đổi so với thỏa thuận 

ban đầu. Hàn Quốc đã nhượng bộ Hoa Kỳ trên bốn lĩnh vực: thịt bò, xe hơi, dược phầm và 

“screen quotas” (hạn ngạch phim ảnh) để đổi lại những nhượng bộ khác. Ngoài ra, nguy cơ 

phải đối mặt với suy thoái kinh tế và tỉ lệ thất nghiệp cao, cũng như mối đe dọa từ khủng 

hoảng nợ công châu Âu, cũng đã buộc phía Hoa Kỳ phải nhanh chóng quyết định. Những 

thỏa thuận bổ sung này đã thay đổi thái độ của nhiều nhóm và thành viên của Quốc hội Hoa 

Kỳ vốn trước đây chống đối lại FTA với Hàn Quốc. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2011, Lưỡng 

viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua việc triển khai KORUS FTA. Tháng 11 cùng năm, vượt 

qua nhiều tranh cãi gay gắt, Quốc hội Hàn Quốc thông qua Hiệp định. KORUS FTA đi vào 

hiệu lực vào ngày 15 tháng 3 năm 2012 đánh dấu sự ràng buộc sâu sắc trong thương mại 

song phương.  

Theo hiệp định, khoảng 80% sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng Hoa Kỳ xuất khẩu 

sang Hàn Quốc được miễn thuế hoàn toàn kể từ ngày hiệp định có hiệu lực và gần 95% sản 
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phẩm công nghiệp và tiêu dùng trong buôn bán song phương được miễn thuế sau 5 năm. Hiệp 

định cũng giúp tăng cường bảo vệ các tập đoàn và dịch vụ tài chính đa quốc gia. 

Có thể nói, đây là bộ khung pháp lý mới cho quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai 

nước, đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Hiệp định này 

sẽ thúc đẩy xuất khẩu tạo ra thêm hàng tỷ USD hàng năm cho cả hai bên và tạo ra những việc 

làm mới liên quan tới xuất khẩu ở cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Đây là FTA lớn thứ hai của Hoa 

Kỳ, chỉ sau Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Tương tự đối với Hàn Quốc, 

đây cũng là FTA lớn thứ nhì sau FTA với EU. Tuy nhiên giá trị của hiệp định này cần được 

xem xét cần trọng do tính chất hai mặt của các hiệp định thương mại tự do. Ở Hàn Quốc, hiệp 

định này bị chỉ trích là chỉ phục vụ lợi ích của các tập đoàn lớn mà không quan tâm đến khu 

vực nông nghiệp và công nghiệp dịch vụ. Ở Hoa Kỳ, sau khi KORUS FTA được thi hành, 

tình trạng thâm hụt thương mại không hề giảm mà có dấu hiệu tăng lên. 

Với Hàn Quốc, với vị thế đang nổi lên trong khối G- 20, hiệp định thương mại này 

có thể thúc đẩy tầm ảnh hưởng của nước này ở châu Á và trên toàn thế giới. Chấp thuận 

KORUS FTA đã đóng góp lớn đối với việc nâng cấp liên minh quân sự Hàn Quốc- Hoa 

Kỳ lên mức đồng minh chiến lược toàn diện. Còn về phía Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ đã 

buộc phải hành động nhanh vì muốn gia tăng lợi thế trước đối thủ cạnh tranh là EU. 

3.3.1.2. Quan hệ đầu tư 

Hoa Kỳ luôn luôn nằm trong số những nước cung cấp Đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) lớn nhất cho Hàn Quốc. Trong những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ 

XXI, FDI vào Hàn Quốc tăng lên nhanh chóng, nguyên nhân là do chính sách thu hút 

đầu tư của chính phủ, cùng với thủ tục hành chính gọn nhẹ, tự do hóa thị trường vốn 

và ngoại hối và đặc biệt là việc ban hành Luật thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Các nhà 

đầu tư Mỹ nổi bật ở Hàn Quốc là 3M, GM, Chevron, IBM and Citigroup. Các mảng 

được đầu tư chủ lực là công nghệ thông tin, linh kiện xe hơi, vận tải và các lĩnh vực 

dịch vụ khác, chủ yếu thông qua mua bán và sáp nhập. Mặc dù tổng lượng đầu tư của 

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

doanh nghiệp Hoa Kỳ từ lâu đã bày tỏ sự không hài lòng đối với môi trường đầu tư 

của Hàn Quốc do những rào cản pháp lý và sự đối xử bất công bằng đối với các nhà 

đầu tư nước ngoài. 

Vào đầu và giữa thập niên 1990, sự giảm nhẹ trong các hạn chế đầu tư ở Hàn Quốc 

và sự phát triển của nền kinh tế nước này đã đưa tới một sự tăng mạnh đầu tư ở cả hai 

chiều. Vào năm 1995, dòng đầu tư của Hoa Kỳ vào Hàn Quốc là 5,3 tỷ USD [138; tr.140] 

và tăng đều trong những năm kế tiếp. Sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 - 
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1998, Hàn Quốc đã tiến bộ mạnh mẽ trong cải cách các thể chế tài chính và thị trường 

vốn. Trong cam kết với IMF vào năm 1997, Hàn Quốc hứa sẽ xóa bỏ các rào cản về đầu 

tư trực tiếp nước ngoài FDI. Chính quyền Kim Dae Jung đã nỗ lực tự do hóa các quy 

định về đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc. Ngoài ta, chính phủ Hàn Quốc đã có những 

bước đi nhằm tăng cường sự cạnh tranh, ban hành các biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh 

các sáng kiến đầu tư nước ngoài và cho phép những người nước ngoài sở hữu bất động 

sản ở nước này. Trong chuyến thăm 4 ngày tới Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 1998, Tổng 

thống Hàn Quốc Kim Dae Jung đã dành nhiều thời gian để tìm kiếm đầu tư từ phía các 

doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Hàn Quốc. Phát biểu tại diễn đàn của Hội đồng Quan hệ Đối 

ngoại của Hoa Kỳ, ông Kim nói rằng: mục tiêu lớn nhất trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần 

này của ông là để thuyết phục chính phủ, các nhà kinh doanh và nhân dân Hoa Kỳ đầu 

tư vào Hàn Quốc. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc tiến hành cải cách cơ bản đối với thị 

trường tài chính, trấn áp tham nhũng và “có nhiều đầu tư nước ngoài” là một trong những 

điều kiện cần thiết để đưa nền kinh tế Hàn Quốc trở lại con đường phát triển. Một tháng 

sau, vào ngày 30 tháng 7 năm 1998 tại Washington, hai bên ký Thỏa thuận Khích lệ Đầu 

tư (Investment incentive agreement). Tháng 11 cùng năm, chính phủ Hàn Quốc ban hành 

Đạo luật Thúc đẩy Đầu tư Nước ngoài. Cũng trong năm này, Hàn Quốc cho thành lập 

Trung Tâm Dịch vụ Đầu tư Hàn Quốc (KISC). Các quan chức cấp cao của Hàn Quốc đã 

tuyên bố đảm bảo sân chơi đầu tư công bằng cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

Tuy đã thực hiện một số cải cách về môi trường đầu tư, Hàn Quốc vẫn chưa thể 

xem là một môi trường mở hoàn toàn cho các nhà đầu tư và vẫn nhận được yêu cầu đòi 

hỏi sự minh bạch và công bằng từ các nhà đầu tư nước ngoài. Quá trình ra quyết định 

mơ hồ và không rõ ràng vẫn là mối lo ngại hàng đầu của các nhà đầu tư và khiến họ duy 

trì quan điểm rằng chính phủ Hàn Quốc có thái độ không hợp tác với các nhà đầu tư 

nước ngoài. Thái độ “phòng ngự” này có thể giải thích bởi trước đây sự tự do hóa đầu tư 

mà Hoa Kỳ cổ súy đã dẫn đến sự ra đi hàng loạt của tư bản nước ngoài, làm cho sản xuất 

suy giảm dẫn đến Hàn Quốc mất đi trung bình 10% tổng thu nhập quốc nội trong giai 

đoạn khủng hoảng kinh tế năm 1997 [13; tr.171]. Không khó để nhận thấy sự lo lắng từ 

các nhà đầu tư nước ngoài đối với sự thao túng của các nhóm lợi ích Hàn Quốc đối với 

quá trình hoạch định chính sách kinh tế của nước này, nhất là khi họ ngăn cản cái gọi là 

sự thống trị của nước ngoài ở Hàn Quốc. Vấn đề lao động trong các dự án đầu tư nước 

ngoài cũng gây ra những xung đột nhất định. Hàn Quốc ủng hộ việc giữ vững một lực 

lượng lao động có năng suất cao, được đào tạo và chăm chỉ cũng như mức độ cao về bảo 

hộ lao động, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài chỉ trích sự không ổn định trong mối quan 
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hệ chủ - thợ có thể gây tổn hại đến FDI. Một điểm đáng chú ý trong giai đoạn này là việc 

hai nước thất bại trong việc ký kết Hiệp định đầu tư song phương (BIT). Trong năm 

1998, Tổng thống Kim Dae Jung và Tổng thống Bill Clinton đã đồng ý đàm phán BIT 

giữa hai nước. Cả hai bên đều có cùng quan điểm rằng 2 nước cần tăng cường hợp tác 

kỹ thuật cùng nhau giải quyết vướng mắc về vấn đề này [48; tr.16]. Tuy nhiên, các cuộc 

đàm phán vào năm 1998 và 1999 đã rơi vào bế tắc sau khi cả hai phía không thể giải 

quyết được các bất đồng trong một số vấn đề cụ thể, đặc biệt đối với “định mức màn 

ảnh” (screen quotas) 19 của Hàn Quốc. Dù vậy, kể từ năm 1999, các hạn chế đối với đầu 

tư nước ngoài được giảm nhẹ khiến cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ tích cực tìm kiếm cơ hội 

ở Hàn Quốc. 

Các công ty của Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 10 tỷ USD vào Hàn Quốc trong giai đoạn 

1998 - 2000. Học giả Marcus Norland nhận xét rằng “Hàn Quốc nhận thức rằng địa vị 

thống trị của Hoa Kỳ trong mậu dịch hàng hóa đang bị xói mòn, đặc biệt là khi so sánh 

với Trung Quốc. Tuy nhiên, vai trò của Hoa Kỳ đang gia tăng trong khu vực dịch vụ và 

đầu tư hiện đang nổi lên” [121; tr.4]. Dòng đầu tư của Hoa Kỳ vào Hàn Quốc tăng tưởng 

nhanh hơn nhiều so với trao đổi mậu dịch kể từ sau Khủng hoảng kinh tế năm 1997, đạt 

đỉnh trong giai đoạn 1999- 2001 rồi suy giảm, mặc dù vẫn tiếp tục duy trì vai trò quan 

trọng [126; tr.2]. Vào năm 2001, các công ty Hoa Kỳ quay trở lại là nguồn FDI hàng đầu 

vào Hàn Quốc, vượt qua các đối tác châu Âu 

Đến năm 2004, Tổng thống Roh Moo Huyn thực hiện chính sách thúc đẩy đầu tư 

trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc, xem đây là một nhân tố quan trọng đảm bảo sự tăng 

trưởng kinh tế, đặc biệt là đầu tư từ Hoa Kỳ. Trước đó một năm, Hàn Quốc đã cho tiến 

hành trở lại việc thành lập cơ quan thúc đẩy đầu tư như KISC để xây dựng đơn vị Invest 

Korea cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, FDI từ Hoa 

Kỳ vào Hàn Quốc dao động mạnh kể từ năm 2004, thể hiện thông qua số liệu từ biểu đồ 

dưới đây: 

                                                           
19 Là chính sách đặt ra hạn mức tối thiểu đốivới số lượng ngày chiếu phim nội địa trong rạp mỗi năm nhằm bảo vệ 

ngành công nghiệp điện ảnh quốc gia. 
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Bảng 3.4: Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài của Hoa Kỳ ở Hàn Quốc (1999 - 2012) 

 

Đơn vị: (tỷ USD) 

Nguồn: http://www.asiamattersforamerica.org/southkorea/data/trade/investments 

 Có thể thấy, dòng FDI Hoa Kỳ vào Hàn Quốc năm 2004 là xấp xỉ 4,3 tỷ USD, mức 

cao nhất trong nhiều năm. Năm 2005, con số này giảm mạnh xuống còn khoảng 1,7 tỷ 

USD trước khi tăng nhẹ trở lại lên mức hơn 2,5 tỷ USD vào năm tiếp theo rồi đột ngột 

giảm mạnh, chạm đáy ở mức dưới 1 tỷ USD vào năm 2007. Tổng lượng FDI tương ứng 

của Hoa Kỳ chạm đỉnh ở mức khoảng 27 tỷ USD vào năm 2006, rồi sau đó giảm dần 

trong hai năm liên tiếp do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới trước khi phục hồi 

trở lại đà tăng. Sau khủng hoảng kinh tế thế giới 2008, đầu tư của Hoa Kỳ vào Hàn Quốc 

tăng mạnh từ 22 tỷ USD năm 2008 lên đến 35,1 tỷ USD năm 2012, ngoại trừ một giai 

đoạn suy giảm ngắn trong 2 năm 2007 và 2008. Vào năm 2013, Hoa Kỳ đứng ở vị trí 

nhà cung cấp FDI lớn nhất ở Hàn Quốc, đạt 49,8 tỷ USD tức 24,5% tổng mức FDI của 

Hàn Quốc kể từ thập niên 1960. 

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc đã bắt đầu xúc tiến việc đầu tư vào Hoa Kỳ từ nửa 

đầu thập niên 1990. Hoa Kỳ là một thị trường cởi mở và không có quá nhiều rào cản thuế 

quan. Vào năm 1995, Hàn Quốc đầu tư vào Hoa Kỳ 0.9 tỷ USD [138; tr.140] trước khi 

sự dao động khá mạnh do việc thoái vốn FDI diễn ra, đặc biệt là vào năm 1996. Giai 

đoạn từ năm 2002 đến 2007 đánh dấu bước khởi sắc trong đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ 

của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Năm 2007, dòng đầu tư lên đến gần 5 tỷ USD. Sau đó, 

do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới 2008, con số này giảm xuống chỉ còn 

236 triệu USD, trước khi khôi phục trở lại ở mức 2,245 tỷ USD, 3,530 tỷ USD và 5,24 

http://www.asiamattersforamerica.org/southkorea/data/trade/investments
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tỷ USD vào các năm 2010, 2011 và 2012 tương ứng. Biểu đồ bên dưới cho thấy mức đầu 

tư hàng năm vào Hoa Kỳ kể từ năm 1999 đến năm 2012 của các nhà đầu tư Hàn Quốc: 

Bảng 3.5: Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài của Hàn Quốc ở Hoa Kỳ (1999 - 2012)

 

(Đơn vị: tỷ USD) 

Nguồn: http://www.asiamattersforamerica.org/southkorea/data/trade/investments 

Nhìn chung, tổng mức đầu tư của Hàn Quốc vào Hoa Kỳ tăng từ vài trăm triệu 

USD vào những năm 1990 lên đến hơn 24 tỷ USD vào năm 2012, trở thành nước ở khu 

vực châu Á - Thái Bình Dương có nguồn đầu tư lớn thứ hai vào Hoa Kỳ, chỉ sau Nhật 

Bản và là nước đứng vị trí 16 trong tổng số các nước cung cấp FDI cho Hoa Kỳ. Các 

nhà đầu tư hàng đầu của Hàn Quốc là Samsung, Hyundai, Kia, Doosan Heavy 

Industry, SK Corporation và LG Chem.Từ khoảng năm 2003 cho đến năm 2013, Hàn 

Quốc đã công bố 273 dự án đầu tư ở Hoa Kỳ, trong đó 6 lĩnh vực công nghiệp hàng đầu 

theo thứ tự được ưu tiên đầu tư là: (1) cấu kiện xe hơi, (2) máy móc công nghiệp, (3) xe 

hơi chính hãng, (4) cao su, (5) dịch vụ viễn thông và IT, và (6) thiết bị bán dẫn, trong đó 

đáng chú ý là kế hoạch đầu tư 3,6 tỷ USD vào Hoa Kỳ của tập đoàn Samsung vào năm 

2010. Lĩnh vực được Hàn Quốc chú trọng đầu tư nhất ở Hoa Kỳ là mảng mậu dịch bán 

sỉ (wholesale trade) với khoảng 70% tổng số FDI.  

Việc KORUS FTA bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15 tháng 3 năm 2012 là một bước 

tiến lớn trong việc thúc đẩy khung pháp lý cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ ở Hàn Quốc cũng 

như các nhà đầu tư Hàn Quốc ở Hoa Kỳ. KORUS FTA có những điều khoản đầu tư có 

tính bắt buộc và mạnh mẽ. Tất cả các dạng đầu tư được hiệp định thương mại tự do bảo 

vệ, kể cả các doanh nghiệp, các khoản nợ, chuyển nhượng và các hợp đồng tương tự và 

quyền bảo hộ tài sản trí tuệ. Trừ một vài trường hợp, các nhà đầu tư Hoa Kỳ sẽ được đối 

http://www.asiamattersforamerica.org/southkorea/data/trade/investments
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xử công bằng với các nhà đầu tư Hàn Quốc cũng như các nhà đầu tư ở nước khác trong 

việc thiết lập, thụ đắc hay tổ chức đầu tư ở Hàn Quốc. Bên cạnh đó, các cơ chế tài phán 

quốc tế minh bạch hỗ trợ cho việc bảo vệ nhà đầu tư, thậm chí cho phép nhà đầu tư khiếu 

nại chính phủ nếu vi phạm luật. 

Có thể thấy, chênh lệch rất lớn trước đây khi so sánh FDI Hoa Kỳ ở Hàn Quốc 

và FDI Hàn Quốc ở Hoa Kỳ đã dần dần được thu hẹp đáng kể, bất chấp sự chênh lệch 

đáng kể về quy mô của hai nền kinh tế. Nhưng điều đáng chú ý là trên thực tế, lượng 

vốn FDI mà Hàn Quốc nhận được thấp hơn nhiều so với lượng vốn FDI mà Hàn Quốc 

đầu tư ra nước ngoài, trong khi đó Hoa Kỳ là một trong những nước nhận được nhiều 

FDI nhất thế giới cho dù tỷ lệ lợi nhuận khi đầu tư vào Hoa Kỳ không cao. Vì vậy, 

việc ký kết KORUS FTA hi vọng sẽ giúp cho Hàn Quốc nhận được nhiều đầu tư hơn 

nữa từ Hoa Kỳ. 

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

Trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2012, một loạt các tranh chấp trên nhiều lĩnh 

vực thương mại đã nổ ra giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn cầm 

quyền của Bill Clinton tại Nhà Trắng khi Hoa Kỳ theo đuổi chính sách “thương mại bình 

đẳng”, có qua có lại đối với Hàn Quốc. Mặc dù tạo ra những căng thẳng trong quan hệ 

song phương, các tranh chấp này đã được giải quyết tương đối ổn thỏa sau khi KORUS 

- FTA được ký kết trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế, góp phần định hình 

lại quan hệ kinh tế song phương trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh. 

3.3.2.1. Viễn thông 

Điều 1377 của Đạo luật cạnh tranh và thương mại thống nhất năm 1988 yêu cầu 

các thảo thuận thương mại của Hoa Kỳ liên quan đến ngành viễn thông hàng năm phải 

được xem xét lại. Quá trình xem xét thường bao hàm thỏa thuận với Hàn Quốc. Trước 

khi khủng hoảng tiền tệ châu Á nổ ra vào năm 1997, Hoa Kỳ đã đàm phán một loạt các 

thỏa thuận thương mại song phương về lĩnh vực viễn thông với Hàn Quốc. Những thỏa 

thuận này được thiết kế nhằm cải thiện các quy định mua sắm, tăng cường khả năng của 

Korea Telecom trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, làm rõ các vấn đề liên quan đến 

tiêu chuẩn, chuẩn hóa sự kiểm duyệt kiểu thiết bị và tạo ra sự đối xử công bằng cho các 

doanh nghiệp Hoa Kỳ đang theo đuổi cơ hội cung ứng dịch vụ ở Hàn Quốc. 

Vào tháng 7 năm 1996, do tranh cãi liên quan đến sự tuân thủ các thỏa thuận hiện 

thời cũng như các vấn đề liên quan đến viễn thông khác nổ ra, Hoa Kỳ đã đưa Hàn Quốc 

vào diện “nước ngoài ưu tiên” theo điều 1374 của đạo luật kể trên. USTR cho rằng Hoa 
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Kỳ đã tìm cách nhằm đảm bảo chính quyền Hàn Quốc không can thiệp vào việc mua 

sắm thiết bị viễn thông trong khu vực tư nhân, minh bạch quy định trong khu vực dịch 

vụ viễn thông và cải thiện cam kết của mình đối với các thỏa thuận song phương liên 

quan đến ngành viễn thông. USTR đặc biệt lưu ý rằng chính quyền Hàn Quốc đã tiếp tục 

can thiệp vào các quyết định mua sắm tư nhân trong thị trường viễn thông không dây. 

Hàn Quốc đã có những cam kết thỏa mãn các yêu cầu đàm phán của phía Hoa Kỳ [68; 

tr.124- 125]. Vào ngày 23 tháng 7 năm 1997, USTR Charlene Barshefsky tuyên bố hủy 

bỏ việc liệt Hàn Quốc vào dạng nước ngoài ưu tiên, theo sau kết thúc thành công quá 

trình đàm phán kéo dài một năm giữa hai nước.  

Tuy nhiên, đến năm 2004, mảng truyền thông lại trở lại là vấn đề gây tranh cãi gay gắt 

giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Trong báo cáo hàng năm theo đạo luật Section 1377, Hàn Quốc 

bị liệt vào dạng “quốc gia cần quan tâm đặc biệt”, đòi hỏi USTR phải đánh giá lại việc thực 

thi và chấp hành các thỏa thuận viễn thông quốc tế của nước này. Các kế hoạch phát triển 

viễn thông của Hàn Quốc đều bị cáo buộc ngầm hỗ trợ cho các nhà sản xuất thiết bị viễn 

thông nội địa và bất bình đẳng với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Hàn Quốc đã buộc phải từ bỏ 

việc áp đặt các tiêu chuẩn trên nhưng những yêu cầu của các doanh nghiệp viễn thông Hoa 

Kỳ vẫn chưa thể được thỏa mãn. 

Việc ký kết và thông qua KORUS FTA vào năm 2007 và 2012 đã đánh dấu một 

bước tiến trong việc giải quyết những bất đồng trong lĩnh vực viễn thông giữa Hàn Quốc 

và Hoa Kỳ. Các thỏa thuận đã loại bỏ những giới hạn trong sở hữu nước ngoài đấu với các 

nhà khai thác viễn thông Hàn Quốc, cho phép các nhà đầu tư Hoa Kỳ được quyền sở hữu 

lên tới 100% các doanh nghiệp viễn thông Hàn Quốc. Hơn nữa, Hàn Quốc đảm bảo sự 

tiếp cận đến các cơ sở vật chất và nguồn tài nguyên thiết yếu đối với việc xây dựng các hệ 

thống viễn thông mới, gồm quyền tiếp cận bình đẳng đối với các tần số, các trạm cáp viễn 

thông ngầm, kênh thuê bao riêng. Ngoài ra, thỏa thuận bao hàm những điều khoản nhằm 

thúc đẩy việc sử dụng linh hoạt công nghệ trong lĩnh vực này, cho phép các sản phẩm và 

dịch vụ được cung cấp bởi các công ty Hoa Kỳ nhận được sự đối xử bình đẳng như các 

nhà cung cấp nội địa. KORUS FTA, dù chưa thể chấm dứt hoàn toàn, đã tạo ra một bước 

tiến đáng kể trong việc dàn xếp các tranh cãi liên quan đến lĩnh vực viễn thông giữa Hàn 

Quốc và Hoa Kỳ.  

3.3.2.2. Xe hơi 

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

gian dài từng duy trì rất nhiều rào cản đối với việc nhập khẩu xe hơi vào nước mình, 
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khiến cho doanh thu của các hãng xe ngoại luôn ở mức rất thấp so với các doanh nghiệp 

nội địa. Tình hình này là nguồn gốc dẫn tới các tranh chấp song phương về thương mại 

giữa Hàn Quốc với nhiều nước. 

Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã ký với nhau một Biên bản ghi nhớ (MOU) vào cuối năm 

1995 nhằm cải thiện sự xâm nhập của các hãng xe hơi nước ngoài vào thị trường Hàn 

Quốc. Tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn yêu cầu Hàn Quốc cần làm nhiều hơn nữa để mở cửa thị 

trường xe hơi của mình ngang với mức độ của phía Hoa Kỳ dành cho Hàn Quốc, đặc 

biệt là các loại thuế đánh vào dòng xe thể thao đa dụng (Sport Utility Vehicle - SUV) và 

dòng xe đa dụng chở khách, vốn là những dòng xe mà phía Hoa Kỳ có ưu thế. 

Từ khoảng năm 1997, Hoa Kỳ bắt đầu gây sức ép đòi Hàn Quốc phải mở cửa thị 

trường ôtô, cho phép xe của nước ngoài nói chung và Hoa Kỳ nói riêng có chỗ đứng lớn 

hơn trên thị trường Hàn Quốc. Ba vòng đàm phán đã diễn ra vào tháng 8 và tháng 9 năm 

1997 [68; tr.125]. Các cuộc đàm phán đã không đưa tới kết quả nào cụ thể, dẫn tới việc 

vào tháng 10 năm 1997, trong báo cáo Super 30120 dành cho Quốc Hội, chính quyền 

Clinton đã xem Hàn Quốc là nước thuộc diện “nước ngoài ưu tiên” (Priority Foreign 

Country) vì những rào cản trong lĩnh vực xe hơi nước ngoài. USTR sau đó đã khởi động 

một cuộc điều tra dựa vào Khoản 30121(Section 301) của Luật Thương mại Hoa Kỳ năm 

1974 và kêu gọi tham vấn song phương nhằm tạo ra thị trường công bằng cho xe nước 

ngoài tại Hàn Quốc. Sức ép của Hoa Kỳ nhằm 2 mục đích: mở rộng thị trường cho các 

tập đoàn ôtô Hoa Kỳ, đồng thời ngăn cản các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc lấn sân của 

Hoa Kỳ. Sau một loạt các cuộc đàm phán thất bại, vào tháng 10 năm 1998, Hoa Kỳ và 

Hàn Quốc ký một MOU mới về việc nước ngoài tiếp cận vào thị trường xe hơi Hàn 

Quốc, dẫn tới việc USTR bãi bỏ việc điều tra theo Khoản 301. 

Vào đầu năm 2000, USTR lại chỉ trích sự tuân thủ của Hàn Quốc đối với một số 

lĩnh vực trong MOU, đồng thời kêu gọi chính phủ Hàn Quốc đi những bước tiếp theo 

nhằm mở cửa thị trường xe hơi. Thị phần dành cho xe ngoại nhập tại Hàn Quốc vẫn ở 

mức rất thấp (0,37%) nếu so với mức 5% ở Nhật Bản, 25% tại EU và 30% tại Hoa Kỳ. 

                                                           
20 Super 301 (hay chính xác hơn là Khoản 310 trong Đạo luật Thương mại 1974) đòi hỏi Đại diện Thương 

mại Hoa Kỳ (United States Trade Representative - USTR) báo cáo cho Lưỡng viện Quốc hội về “các 

nước ngoài ưu tiên” đã thi hành chính sách thương mại không công bằng hay có “hành động ưu tiên” 

ảnh hưởng lớn tới việc hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ 
21 Khoản 301 (tên gọi khác của nhóm các khoản từ 301 đến 309 trong Đạo luật Thương mại 1974) ủy 

quyền cho phép USTR phát động điều tra các hoạt động thương mại nước ngoài nào được cho là có sự 

phân biệt đối xử đối với thương nghiệp của Hoa Kỳ. Nếu dàn xếp không thành công, USTR sẽ quyết 

định trả đũa kinh tế hay không, thường thì dưới dạng đánh thuế 100% một mặt hàng nào đó. 
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Nhưng chỉ tính trong năm 2001, các nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc, tiêu biểu như tập 

đoàn Huyndai, lại xuất khẩu trên 600.000 phương tiện sang Hoa Kỳ. 

Tranh chấp thương mại trong lĩnh vực xe hơi tiếp tục được đẩy lên thành trở ngại 

hàng đầu trong quan hệ thương mại song phương Hàn Quốc - Hoa Kỳ trong giai đoạn 

tiếp theo, ảnh hướng trực tiếp đến việc hiện thực hóa KORUS FTA. Vào đầu tháng 12 

năm 2010, Hoa Kỳ và Hàn Quốc tuyên bố rằng cả hai nước đã đồng ý với những sửa đổi 

so với thỏa thuận ban đầu. Hàn Quốc đã chấp thuận một loạt những đề nghị từ phía Hoa 

Kỳ nhằm giúp đỡ cho ngành công nghiệp ôtô Hoa Kỳ để đổi lại những nhượng bộ khác. 

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2011, khi KORUS FTA vẫn chưa được Quốc hội Hoa Kỳ 

thông qua, Tổng thống Barack Obama trong một cuộc họp báo đã chỉ trích rằng: “Phần 

nào đó trong lý do mà tôi muốn thông qua thỏa thuận thương mại này là mọi người có 

thể thấy rằng có rất nhiều xe hơi Hàn Quốc ở Hoa Kỳ, và các bạn không thấy nhiều xe 

hơi Hoa Kỳ ở Hàn Quốc. Vì vậy chúng ta hãy cân bằng quan hệ thương mại” [82]. Vì vậy, 

khi KORUS FTA được thông qua vào năm 2012, tranh chấp thương mại này mới chính 

thức được giải quyết ổn thỏa, dù vẫn còn nhiều vấn đề hai bên phải tiếp tục thỏa luận và 

nhượng bộ trong thời gian tới. 

3.3.2.3. Thép 

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

vấn đề bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị trong chương trình nghị sự kinh tế song phương, 

đặc biệt là kể từ sau Khủng hoảng Kinh tế châu Á năm 1997. Từ năm 1997 đến năm 

1998, vận chuyển thép từ Hàn Quốc vào Hoa Kỳ tăng mạnh 109%, đưa Hàn Quốc thành 

1 trong 05 nước xuất khẩu thép chủ lực vào thị trường Hoa Kỳ. Mặc dù xuất khẩu thép 

của Hàn Quốc bắt đầu giảm kể từ năm 1998 nhưng vẫn không trở lại mức cũ trước khi 

khủng hoảng nổ ra. 

Nhằm phản ứng lại việc nhập khẩu thép từ Hàn Quốc và nhiều nước khác tăng mạnh 

vào năm 1998, Quốc hội Hoa Kỳ cùng với nhiều nhà sản xuất thép của nước này đã gây áp 

lực buộc chính quyền Clinton hành động. Dựa vào Điều 20122 của Đạo luật Thương mại 

1974, Tổng thống Clinton đã tăng thuế đánh vào mặt hàng thép cuộn (wire rod) và ống thép 

hàn (welded line pipe) nhập khẩu nhằm hỗ trợ cho những nhà sản xuất trong nước. Điều này 

                                                           
22 Khoản 201 là tên gọi chung của các khoản từ 201 đến 204 trong Đạo luật Thương mại 1974. Đây là một luật 

được thiết kế nhằm “giải cứu” tạm thời các nhà sản xuất trong các ngành công nghiệp cạnh tranh với nhập khẩu 

của Hoa Kỳ khi họ bị cạnh tranh bởi hàng nhập khẩu tăng lên đột biến, cho phép áp đặt các dòng thuế, các hạn 

ngạch hay giới hạn tạm thời nhằm vào các mặt hàng xuất khẩu được nhập vào với số lượng có thể gây ra hoặc đe 

dọa gây ra tổn hại nghiêm trọng đối với nền công nghiệp trong nước, cho dù các mặt hàng này được buôn bán công 

bằng. 
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dẫn tới việc Hàn Quốc khiếu nại Khoản 201 ở WTO vào tháng 9 năm 2000. Tháng 10 năm 

2001, một ủy ban của WTO đã phán quyết rằng khiếu nại của Hàn Quốc phần nào có căn 

cứ. Phía Hoa Kỳ đã chống lại phán quyết này [112; tr.7 - 9]. 

Chính quyền Clinton cũng áp đặt thuế chống bán phá giá lên tôn không gỉ dạng 

cuộn cũng như thép cán và thép tấm không gỉ nhập khẩu từ Hàn Quốc. Hàn Quốc đã 

phản đối việc áp thuế này lên WTO, dẫn tới việc một ủy ban giải quyết tranh chấp được 

thành lập vào tháng 11 năm 1999. Trong báo cáo cuối cùng vào tháng 12 năm 2000, ủy 

ban WTO đã phán quyết chống lại phương pháp mà Hoa Kỳ đã dùng để tính toán việc 

bán phá giá trong trường hợp này. Phía Hoa Kỳ sau đó đã chấp nhận tuân theo phán 

quyết này. 

Vào tháng 6 năm 2001, Tổng thống Hoa Kỳ G.W. Bush đã khởi động điều tra theo 

Khoản 201 tác động của việc nhập khẩu hơn 600 chế phẩm thép đối với nền công nghiệp 

thép Hoa Kỳ, làm dấy lên lo ngại ở Hàn Quốc. Sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ ngành 

công nghiệp thép Hoa Kỳ từ ITC, vào tháng 3 năm 2002 Tổng thống Bush đã cho ban 

hành một số biện pháp cứu trợ thương mại, bao gồm tăng thuế và ban hành hạn ngạch 

(quota), cho hầu hết các sản phẩm mà ITC nhận thấy bị tổn thương. Biện pháp hỗ trợ này 

kéo dài 3 năm, sau đó giảm dần. Thuế một số mặt hàng đã tăng lên đến 30% trong năm 

đầu tiên các biện pháp cứu trợ được ban hành. Dù vậy, phía Hoa Kỳ cho rằng thuế cao chỉ 

phần nào gây ảnh hưởng mạnh chứ không quá mức đối với ngành công nghiệp thép Hàn 

Quốc bởi vì nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc đã được loại trừ khỏi cuộc 

điều tra theo Khoản 201. Thêm vào đó, Tập đoàn Sắt Thép Pohang của Hàn Quốc (Pohang 

Iron & Steel Co. - POSCO), nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, đã nhận được một miễn 

trừ từ Tổng thống Bush đối với lô hàng lên đến 750.000 tấn thép thô xuất khẩu sang 

California trong một hợp đồng liên kết với U.S. Steel. Thương vụ này tương đương với 

1/3 tổng lượng xuất khẩu thép của Hàn Quốc vào Hoa Kỳ trong 2 năm 2000 và 2001 nên 

có thể đánh giá đây là một nhương bộ rất lớn. Tuy nhiên, Hiệp hội sắt thép Hàn Quốc 

(KOSA) ước tính việc nâng thuế sẽ khiến xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường Hoa 

Kỳ giảm đi 20% vào năm 2002, tương đương với thiệt hại khoảng 200 - 300 triệu USD. 

Hàn Quốc đã cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và EU thưa kiện lên WTO về việc Hoa Kỳ 

áp dụng Khoản 201 nhằm bảo hộ ngành công nghiệp thép của nước mình. Ngày 10 tháng 

11 năm 2003, WTO ra phán quyết chống lại các biện pháp của Hoa Kỳ, cho rằng các biện 

pháp này “không phù hợp với Hiệp định về Tự vệ của WTO và GATT” và yêu cầu Hoa Kỳ 

phải điều chỉnh lại [112; tr.7- 9]. 
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Vấn đề quyền sở hữu của chính phủ Hàn Quốc đối với ngành công nghiệp thép cũng 

là một vấn đề gây tranh cãi quyết liệt giữa hai bên. Quốc hội Hoa Kỳ nhiều lần kêu gọi chính 

phủ Hàn Quốc chấm dứt việc sở hữu các công ty thép cũng như việc trợ cấp cho các công 

ty này và đã đạt được một số kết quả cụ thể. 

KORUS FTA đã không đặt trọng tâm nhằm giải quyết tận gốc các tranh cãi liên 

quan đến việc xuất nhập khẩu thép. Điều này làm nhiều nhà sản xuất thép ở Hoa Kỳ 

không hài lòng và cáo buộc các công ty Hàn Quốc như Huyndai và Nexteel bán phá giá, 

dẫn tới các cuộc điều tra của chính phủ Hoa Kỳ. Sắt thép sẽ vẫn tiếp tục là một điểm 

nóng trong tranh cãi thương mại giữa hai nước bởi tầm quan trọng của lĩnh vực này khi 

đây là ngành xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc và nhập khẩu thép từ Hàn Quốc chiếm 

khoảng 10% thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ trong buôn bán với Hàn Quốc. 

3.3.2.4. Quyền sở hữu trí tuệ 

Việc Hoa Kỳ cáo buộc Hàn Quốc không bảo vệ đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ cũng 

thường khiến cho quan hệ thương mại giữa hai bên trở nên căng thẳng. Vào năm 1999, 

Hoa Kỳ đã khen ngợi Hàn Quốc khi nước này có nỗ lực lớn trong việc củng cố luật quyền 

sở hữu trí tuệ, kết quả của việc Hàn Quốc ký kết Thỏa thuận của WTO về các khía cạnh 

liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ vào năm 1994. USTR đã hạ bậc Hàn 

Quốc từ nằm trong “danh sách ưu tiên xem xét” (priority watch list) xuống “diện xem 

xét” (watch list) vào năm 1998. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2000, Hàn Quốc quay trở 

lại “danh sách ưu tiên xem xét” do những lo ngại liên quan đến việc không bảo vệ đầy 

đủ các quyền trong ngành công nghiệp dược, tình trạng sao chép lậu phần mềm máy tính 

cũng như việc Hàn Quốc xem xét lại luật bản quyền. 

Vào năm 2000, đầu năm 2001 và 2003, chính quyền Hàn Quốc đã có nhiều bước 

tiến trong việc cải thiện việc thi hành các quy định của luật sở hữu trí tuệ, nhiều lần sửa 

đổi Luật Bản quyền của nước này. Đến năm 2006, Luật Bản quyền Hàn Quốc được tu 

chỉnh ở mức độ hoàn thiện nhất kể từ khi ra đời vào năm 1986. Chính quyền Bush một 

mặt vừa chào mừng những bước tiến này, mặt khác lại tỏ ra hoài nghi về tính hiệu quả 

của chúng. Việc ký kết KORUS FTA giữa hai nước đã đánh dấu một bước tiến trong 

việc dàn xếp các tranh cãi về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ giữa hai nước. Các điều 

khoản bảo vệ bản quyền chặt chẽ được bao hàm trong KORUS FTA đã buộc Hàn Quốc 

phải gia tăng việc bảo vệ và thi hành quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng các đòi hỏi mà các 

nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ. 

3.3.2.5. Dược phẩm 
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Hàn Quốc là thị trường dược phẩm lớn thứ 12 thế giới với doanh số trong năm 1999 

đạt mức 4,9 tỷ USD. Hàng nhập khẩu chiếm khoảng 20% toàn bộ thị trường, trong đó Hoa 

Kỳ chiếm một phần rất đáng kể. Trong nhiều năm, phía Hoa Kỳ đã bày tỏ thái độ không 

hài lòng với một loạt các quy định của Hàn Quốc trong ngành công nghiệp dược, đặc biệt 

là về những đòi hỏi kiểm định được Hoa Kỳ đánh giá tính “phiền hà” và “không có cơ sở 

khoa học” của phía Hàn Quốc. Cụ thể, Hàn Quốc bị chỉ trích vì (1) sự yếu kém trong bảo 

vệ quyền sử hữu trí tuệ các bằng phát minh y dược, (2) sự thiếu minh bạch của Bộ Y tế và 

Phúc lợi Hàn Quốc mà đặc biệt là chính sách bồi hoàn cho các loại thuốc kê toa trong 

chương trình thuốc quốc gia của Hàn Quốc, (3) sự mập mờ trong một đạo luật vào tháng 

6 năm 2000 của Hàn Quốc yêu cầu các loại sản phẩm dược mỹ phẩm (cosmeceuticals) 

phải được kiểm định an toàn và hiệu quả và (4) sự phân biệt đối xử của Hàn Quốc khi đòi 

hỏi thuốc ngoại phải được tái kiểm tra trên những người Hàn Quốc sống ở Hàn Quốc chứ 

không phải là những sắc dân châu Á khác [112; tr.11]. 

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

năng tiếp cận đến các dược phẩm gốc và cải tiến an toàn và hiệu quả hơn. KORUS yêu 

cầu Hoa Kỳ và Hàn Quốc phải đảm bảo được sự đối xử công bằng, hữu lý và không phân 

biệt cũng như tạo ra sự minh bạch và khả đoán đối với quá trình bồi hoàn và làm giá các 

dược phẩm. Hơn nữa, KORUS FTA cũng tăng cường việc bảo vệ các bằng sáng chế liên 

quan đến dược phẩm. Kể từ khi KORUS FTA đã ban hành, Hàn Quốc đã giảm thuế, tăng 

cường sự minh bạch quy định và thu hút được nhiều hơn sự đầu tư từ nhiều quốc gia. 

3.3.2.6. Nông nghiệp 

Hàn Quốc hiện đang là thị trường lớn thứ tư của hàng nông phẩm xuất khẩu của Hoa 

Kỳ (khoảng 44% nông phẩm nhập khẩu của Hàn Quốc vào năm 2000 đến từ Hoa Kỳ). 

Các nhà xuất khẩu nông phẩm Hoa Kỳ trong một thời gian dài đã chỉ trích Hàn Quốc về 

hàng rào thuế quan và phi thuế quan của nước này nhằm bảo vệ các nhà sản xuất nội địa. 

Các quan chức thương mại Hoa Kỳ phàn nàn về việc gắn nhãn theo kiểu Hàn Quốc cũng 

như quy định về nguồn gốc xuất xứ đối với các thực phẩm biến đổi gen và cũng đã chỉ 

trích rằng chính sách kiểm dịch và đòi hỏi về thời hạn sử dụng mà Hàn Quốc yêu cầu là 

những rào cảo đối với nhập khẩu. Một số tổ chức nông nghiệp Hoa Kỳ cho rằng yêu cầu 

chứng nhận nhập khẩu và tiêu chuẩn kiểm định của Hàn Quốc quá nặng nề. Việc các lô 

hàng thực phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ có vấn đề bị phía Hàn Quốc phát hiện và ngăn chặn 

đã xảy ra từ khá lâu. Tuy nhiên, việc Hàn Quốc cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ là sự việc gây 

căng thẳng hàng đầu trong thương mại song phương do tầm quan trọng của thị trường Hàn 
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Quốc đối với ngành chăn nuôi Hoa Kỳ: Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu thịt bò lớn thứ 

3 thế giới của Hoa Kỳ. 

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

Theo một biên bản ghi nhớ giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc ký vào tháng 7 năm 1993 và 

mở rộng vào tháng 12 cùng năm, Hàn Quốc đồng ý nhập khẩu một số lượng thịt bò mỗi 

năm theo các quota. Giới hạn của quota tăng dần cho đến năm 2000 và được bãi bỏ kể 

từ năm 2001. Mặc dù biên bản ghi nhớ đã ghi rõ các quy định nhằm hỗ trợ việc buôn bán 

thịt bò nhập khẩu một cách công bằng, chính phủ Hàn Quốc đã phân biệt đối xử đối với 

thịt bò nhập khẩu theo nhiều cách, ví dụ như hạn chế nhập khẩu nếu giá thịt bò nội địa 

giảm hay yêu cầu các đại lý chỉ được bán một trong hai loại thịt nội địa hoặc nhập khẩu. 

Hệ thống quản lý này đã ngăn cản những nỗ lực nhằm tiếp thị thịt bò Mỹ trực tiếp đến 

người tiêu dùng. 

Đầu tháng 10 năm 1997, dư luận báo chí Hàn Quốc rộ lên tin ban kiểm dịch thực phẩm 

quốc gia Hàn Quốc phát hiện thấy có vi khuẩn gây bệnh (Ecoli) trong thị bò nhập từ Hoa 

Kỳ, đòi phải trả lại số hàng này cho nước chủ hàng. Phía Hàn Quốc nêu rõ thịt bò mà Hàn 

Quốc nhập từ thành phố Dakota, bang Nesbraska (Hoa Kỳ) có nhiễm khuẩn gây bệnh cho 

người và gia súc và ra lệnh cấm nhập thịt bò Mỹ. Phía Hoa Kỳ kiên quyết cho rằng thực 

phẩm của họ có chất lượng hàng đầu thế giới và đòi được đưa máy móc và kỹ thuật viên 

vào Hàn Quốc để kiểm chứng những lời cáo giác của Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc nói là họ 

có đủ máy móc tinh vi và đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ quốc tế để làm công việc này và 

chỉ cung cấp cho Hoa Kỳ phương thức làm việc và kết quả xét nghiệm. Trước đe dọa áp 

dụng lệnh trừng phạt thương mại theo luật Super 301của Hoa Kỳ, chính phủ Hàn Quốc vẫn 

giữ vững lập trường không lùi bước, chỉ nhân nhượng đôi chút về tiêu chuẩn kỹ thuật, còn 

biểu thuế và thuế quan phải tuân thủ theo pháp luật, không thay đổi. 

Do thất bại cảu các cuộc tham vấn, Cơ chế giải quyết tranh chấp (Dispute Settlement 

Body- DSB) đã được thiết lập để thụ lý khiếu kiện của Hoa Kỳ chống lại cơ chế nhập khẩu 

thịt bò của Hàn Quốc vào tháng 5 cùng năm. Báo cáo cuối cùng của DSB đã nêu rõ quan 

điểm ủng hộ lập luận của Hoa Kỳ, chỉ ra rằng hệ thống phân phối bán lẻ thịt bò của Hàn 

Quốc mang tính phân biệt đối xử và Hàn Quốc đã trợ cấp cho thịt bò nội địa. Hàn Quốc 

đã phản bác kết luận này nhưng bị thất bại và DSB đã thông qua quyết định cuối cùng vào 

ngày 10 tháng 1 năm 2001, buộc Hàn Quốc bây giờ phải cân chỉnh các biện pháp của mình 

cho phù hợp với các quy định của WTO [155]. 

Tháng 12 năm 2003, Hàn Quốc đóng cửa thị trường đối với mọi sản phẩm thịt bò nhập 

khẩu từ Hoa Kỳ sau vụ bùng nổ dịch bò điên ở nước này. Mỹ đã tích cực đàm phán trong 2 
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năm 2006 và 2007, tuy nhiên kết quả rất hạn chế, nếu không muốn nói là thất bại. Năm 

2006, Hàn Quốc chỉ quyết định mở cửa một phần thị trường đối với thịt bò Mỹ. Ngày 8 

tháng 6 năm 2007, Hàn Quốc đã bãi bỏ một phần lệnh cấm nhưng đồng thời duy trì lệnh 

cấm đối với hai công ty kinh doanh thịt bò của Hoa Kỳ là Cargill Inc. và Tyson Food Inc. 

do chất lượng sản phẩm không đảm bảo. Việc nhập khẩu thịt bò Mỹ lại rơi vào đình trệ vào 

tháng 8 năm 2007 sau khi Hàn Quốc phát hiện ra trong lô thịt bò nhập khẩu có kèm những 

bộ phận có nguy cơ cao gây bệnh bò điên ở người. 

Ngay sau khi Lee Muyng Bak lên cầm quyền vào năm 2008, ông đã đạt được thỏa 

thuận với chính quyền Bush nhằm cho phép nhập thịt bò đã trải qua quá trình loại bỏ 

nguy cơ bệnh bò điên được nhập khẩu vào Hàn Quốc. Đây được xem là một phần trong 

chiến lược thuyết phục Hoa Kỳ chấp thuận KORUS FTA. Hội đàm cấp cao Hoa Kỳ - 

Hàn Quốc tại trại David vào ngày 20 tháng 3 năm 2008 đã chính thức chấm dứt lệnh cấm 

này. Ngày 1 tháng 7 năm 2008, Hàn Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm, dẫn tới một cuộc biểu tình 

chống chính phủ lớn nhất trong 20 năm của người dân làm tê liệt chính phủ. Tổng thống 

Lee Muyng Bak đã phải hai lần chính thức xin lỗi người dân, hứa sẽ ngưng nhập khẩu 

thịt bò Mỹ nếu sức khỏe người dân bị đe dọa đồng thời sa thải 7 cố vấn cao cấp và thay 

đổi nội các để xoa dịu tình hình. 

Hàn Quốc quay trở lại là nước đứng thứ ba về nhập khẩu thịt bò Mỹ với giá trị thị 

trường có giảm đi, khoảng 504 triệu USD vào năm 2010. Năm 2012, Hàn Quốc điều tra 

thịt bò Mỹ vì nghi nhiễm bệnh bò điên trong 2 tháng nhưng không ảnh hưởng đến thương 

mại song phương vì không chặn việc nhập khẩu. Ủy ban Lương thực, Nông nghiệp, Lâm 

nghiệp và Ngư nghiệp của Quốc hội Hàn Quốc phản đối quyết định này và ra nghị quyết 

kêu gọi chính phủ ngừng nhập thịt bò Mỹ. 

Về vấn đề hạn sử dụng (Shelf life) 

Vấn đề này nổ ra vào tháng 2 năm 1994 khi Hàn Quốc đã đột ngột ban hành hạn 

sử dụng 30 ngày đối với mặt hàng xúc xích của Hoa Kỳ. Tranh cãi này đã mở rộng đến 

những lĩnh vực nhập khẩu các loại thịt khác, sau đó liên quan đến một loạt các loại thực 

phẩm, bao gồm thực phẩm đóng hộp và đông lạnh, nước đóng chai và các chế phẩm sấy 

khô và đóng gói sẵn. Các đại diện ngành công nghiệp thịt của Hoa Kỳ đã nạp Kiến nghị 

Section 301 lên USTR lúc đó và đã được chấp thuận sau một quá trình điều tra. Phía Hoa 

Kỳ tuyên bố các tiêu chuẩn về hạn sử dụng của Hàn Quốc không có bằng chứng khoa 

học, được áp dụng một cách phân biệt đối xử và tùy ý. Hàn Quốc sau đó đơn phương 

nâng hạn sử dụng xúc xích lên 90 ngày vào tháng 1 năm 1995. Dù vậy, nhượng bộ này 
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tỏ ra chưa đủ và đàm phán song phương giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bắt đầu từ tháng 

4 năm 1995. Hoa Kỳ đã yêu cầu tham vấn từ WTO vào đầu tháng 5. Kết quả, Hoa Kỳ và 

Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận về vấn đề hạn sử dụng vào tháng 7 năm 1995. Hàn 

Quốc đã đồng ý dỡ bỏ hầu hết các hạn sử dụng được chính phủ ấn định, thay vào đó là 

đồng ý cho phép các nhà sản xuất tự đưa ra hạn sử dụng như hầu hết các quốc gia khác. 

Vấn đề hạn sử dụng về cơ bản đã được giải quyết ổn thảo sau thỏa thuận này. 

3.3.2.7. Vấn đề chống bán phá giá 

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

Luật chống bán phá giá và thuế đối kháng (CVD) để nâng thuế đánh vào hàng xuất khẩu 

của Hàn Quốc. Các dòng thuế này chủ yếu tập trung vào một số ít các mặt hàng công 

nghiệp của Hàn Quốc như thiết bị bán dẫn, thép, tivi và thiết bị truyền thông, vốn là 

những ngành có ảnh hưởng chính trị đáng kể ở Hàn Quốc. 

Trong suốt vòng đàm phán Uruguay (1986 - 1993) của GATT, Hàn Quốc là một 

trong vài nước đề nghị xem xét lại luật chống bán phá giá trên toàn cầu. Hoa Kỳ phản 

đối hành động này vì lo sợ rằng những thay đổi này sẽ cản trở hoạt động điều tra chống 

phá giá của Hoa Kỳ. Hàn Quốc cùng một số nước, tiêu biểu như Nhật Bản, đã một lần 

nữa đưa vấn đề này vào nội dung những vòng đàm phán WTO, bất chấp sự phản đối của 

Hoa Kỳ. 

Trong năm 1997, Hàn Quốc phản đối Hoa Kỳ về thái độ không công bằng đối với 

các mặt hàng bán dẫn, tivi màu của Hàn Quốc trên thị trường Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ cho 

rằng việc làm của mình là nhằm chống bán phá giá những mặt hàng nói trên. Vấn đề chống 

bán phá giá lại được đẩy lên cao khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton cho rằng Hàn Quốc 

bán phá giá thép trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 11 năm 1998. Hàn Quốc phủ 

nhận những cáo buộc này. Tiếp đó, sau khi WTO ra quyết định ngày 8 tháng 12 năm 1998 

nói rằng việc Hoa Kỳ không chịu ngừng điều tra các nhà sản xuất Bộ nhớ truy cập ngẫu 

nhiên động (DRAM) của Hàn Quốc để chống bán phá giá là trái với thông lệ quốc tế, Hàn 

Quốc tuyên bố thắng Hoa Kỳ trong vụ tranh cãi tại WTO về vấn đề bán phá giá DRAM. 

Hàn Quốc cho rằng quyết định này tạo ra hy vọng rằng các mặt hàng bán dẫn này sẽ sớm 

thoát khỏi các cuộc điều tra chống bán phá giá của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ nói 

rằng quyết định này của WTO hầu như hoàn toàn ủng hộ Hoa Kỳ vì vẫn cho phép nước 

này đánh thuế chống bán phá giá đối với các mặt hàng bán dẫn nhập khẩu từ các hãng LG 

và Huyndai của Hàn Quốc. Vào năm 1999 và 2000, Hàn Quốc đã khiếu nại WTO về việc 
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Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá có tính phân biệt đối xử đối với mặt hàng thép và thiết 

bị bán dẫn xuất khẩu của Hàn Quốc. 

Vào năm 2001, tranh chấp thương mại lớn gần như đã bùng nổ giữa hai nước khi 

phía Hoa Kỳ cáo buộc chính phủ Hàn Quốc chống lưng cho tập đoàn Hynix 

Semiconductor, lúc đó đang là nhà sản xuất chip bán dẫn DRAM lớn thứ ba thế giới. Chính 

quyền Bush đã đưa vấn đề này ra trong các cuộc gặp song phương và đa phương với Hàn 

Quốc và xem xét đề nghị WTO thiết lập một ủy ban dàn xếp tranh chấp để điều tra. Chính 

phủ Hàn Quốc đã đưa ra bằng chứng rằng những quyết định nhằm giúp đỡ Hynix là tùy 

thuộc các các chủ nợ của công ty này [112; tr.10]. 

Nguy cơ về kinh tế của tranh chấp này rất lớn vì thiết bị bán dẫn đứng vị trí số một 

trong hoạt động xuất nhập khẩu song phương với gần 3 tỷ USD vào năm 2000. Tập đoàn 

Hynix chiếm khoảng 4% xuất khẩu của Hàn Quốc, với hơn 150.000 lao động [112; tr.10]. 

Hơn thế nữa, gói cứu trợ dành cho tập đoàn Hynix làm dấy lên câu hỏi về cam kết cải 

cách kinh tế của chính phủ Hàn Quốc, vốn được hoạch định nhằm khiến các 

conglomerate của Hàn Quốc sẵn sàng trước áp lực thị trường cũng như chấm dứt truyền 

thống giải cứu các conglomerate gặp khó khăn. 

Cuối cùng, vào tháng 9 năm 2000 Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa 

thuận trong đó Hoa Kỳ bỏ thuế chống bán phá giá đánh vào chip DRAM của Hàn 

Quốc. Đổi lại, ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc cam kết sẽ trao đổi dữ liệu 

thu thập được về chi phí và giá cả DRAM với phía Hoa Kỳ. Phía Hàn Quốc yêu cầu 

WTO dừng thụ lý vụ việc. Đầu tháng 12 năm 2001, hai tập đoàn Micron và Hynix 

tuyên bố đàm phán hợp tác liên minh chiến lược. Sự kiện này khiến cho tranh cãi giữa 

Hàn Quốc và Hoa Kỳ tạm thời chìm xuống. Đến giữa tháng 3 năm 2002, hai bên đã 

đạt được thảo thuận sơ bộ để xếp lại tranh chấp thương mại này. 

Các cáo buộc bán phá giá hàng hóa vẫn tiếp tục xuất hiện trong quan hệ thương 

mại giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Ngay cả khi KORUS FTA đi vào hiệu lực, Bộ Thương 

mại vẫn thường xuyên nhận được các khiếu nại về việc phía Hàn Quốc bán phá giá 

từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt là các doanh nghiệp thép, thiết bị điện tử và gia 

dụng. Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra và tiến hành trả đũa thương mại, buộc Hàn Quốc 

phải tiến hành đàm phán hoặc thưa kiện ở các tòa phân xử quốc tế. Vấn đề này sẽ vẫn 

là một trong những tranh chấp thương mại chính giữa hai nước trong thời gian tới. 

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

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

(đánh thuế 35%), đồng thời phân biệt đối xử rượu whisky hoặc các loại rượu cất (distilled 
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spirits) khác của phương Tây (đánh thuế từ 100% đến 50%). Đại diện Thương mại Hoa 

Kỳ đã đưa vấn đề này ra vào tháng 11 năm 1996 và tìm kiếm một khung thời gian cho 

việc hạ mức thuế đánh vào các loại rượu phương Tây. Ngày 2 tháng 4 năm 1996, EU 

yêu cầu tham vấn theo thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO và Hoa Kỳ sau đó đã tham 

gia quá trình tham vấn với tư cách là bên thứ ba quan tâm. Một ủy ban của WTO đã được 

thành lập để phán quyết chống lại Hàn Quốc dựa trên các khiếu nại cuả EU và Hoa Kỳ. 

Nỗ lực kháng án của Hàn Quốc thất bại vào đầu năm 1999. Đến ngày 1 tháng 1 năm 

2000, Hàn Quốc đã buộc phải cân bằng các dạng thuế đánh vào các loại rượu sản xuất 

nội địa lẫn nhập khẩu từ bên ngoài. Tranh cãi về vấn đề thuế áp dựng cho các dạng rượu 

cất theo đó cũng chính thức chấm dứt. 

3.3.2.9. Vấn đề thủ tục thông quan nhập khẩu 

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

Procedure) bị đánh giá là chậm và phức tạp của Hàn Quốc là một trong những rào cản 

thương mại đáng kể nhất đối với các mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu của Hoa Kỳ. Vào 

tháng 4 năm 1995, Hoa Kỳ đề nghị tham vấn theo thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO 

sau khi nhận được khiếu nại từ các nhà xuất khẩu về việc các chuyến hàng về cam và 

nho của nước này bị giữ tại cảng lên đến 3 tuần, gây hư hỏng nặng. Quá trình tham vấn 

giữa hai bên đã đưa đến những thay đổi trong các quy trình, thủ tục thông quan của Hàn 

Quốc, tiêu biểu như sau hai vòng đàm phán, Hàn Quốc đã xem xét lại các quy trình cho 

phép nông phẩm tươi được thông quan chỉ trong 5 ngày làm việc. Tuy nhiên, thủ tục 

thông quan nhập khẩu của Hàn Quốc vẫn còn nhiều vấn đề chưa được tháo gỡ. Phía Hoa 

Kỳ vẫn cho rằng việc nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm mới của Hoa Kỳ vào Hàn Quốc 

vẫn còn bị kéo dài, lâu hơn nhiều so với các sản phẩm tương tự của các quốc gia châu Á 

khác. Hiện nay, với việc KORUS FTA đi vào hiệu lực, vấn đề thủ tục thông quan nhập 

khẩu đã được giải quyết tương đối ổn thỏa với việc phía Hàn Quốc đã đơn giản hóa đáng 

kể các quy trình. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

 

Sau Chiến tranh lạnh, dù bối cảnh an ninh chung của khu vực vẫn ổn định, tình 

hình trên Bán đảo Triều Tiên lại có sự dao động lớn do sự nổi lên của các vấn đề mới 

thuộc về an ninh truyền thống lẫn phi truyền thống, có nguồn gốc từ sự phát triển của 
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tình hình quốc tế và biến động chính trị ở các nước trong khu vực Đông Bắc Á sau Chiến 

tranh lạnh. 

Trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, quá trình dân chủ hóa sau Chiến tranh lạnh ở 

Hàn Quốc và sự vận động của chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và Hoa Kỳ kể từ sau 

Chiến tranh lạnh cũng tạo ra những dao động và đổi thay trong quan hệ song phương. 

Mặc dù quan hệ giữa hai nước vẫn duy trì được quỹ đạo chung kể từ sau khi Chiến tranh 

lạnh kết thúc cho tới nay, nhưng cũng có giai đoạn phủ đầy căng thẳng và bất ổn như 

giai đoạn 1998 - 2008, đồng thời cũng có giai đoạn rất nồng ấm như giai đoạn 2008 - 

2012. Tổng quát thì Hàn Quốc đang cố gắng xây dựng một tư thế đối tác chiến lược toàn 

diện với Hoa Kỳ nhằm thay đổi vị trí phụ thuộc truyền thống, nhưng ở mỗi đời tổng 

thống, Hàn Quốc lại có một cách bày tỏ tiếng nói khác nhau. Với việc Hoa Kỳ theo đuổi 

cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và sau đó là tái cân bằng ở châu Á - Thái Bình 

Dương, tầm quan trọng của Hàn Quốc trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ cũng 

tăng lên, đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn tốt đẹp nhất trong nhiều thập 

niên. 

Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng, thực tế này đòi hỏi liên minh Hàn Quốc - 

Hoa Kỳ phải trải qua một quá trình thích nghi và chuyển đổi, trong đó nổi bật lên hai xu 

hướng chính: quân đội Hàn Quốc tiến hành nâng cấp, hiện đại hóa nhằm dần dần đủ sức 

đảm đương vai trò là lực lượng “chủ lực” bảo đảm an ninh trên Bán đảo Triều Tiên cũng 

như thực hiện tham vọng đóng vai trò lớn hơn vào các sự vụ mang tính toàn cầu của Hàn 

Quốc trong tư cách là một cường quốc tầm trung (middle power); ngược lại, Hoa Kỳ vẫn 

tiếp tục duy trì cam kết an ninh đối với Hàn Quốc, kéo dài việc đồn trú quân đội trên 

lãnh thổ Hàn Quốc nhưng dần lui về tuyến hai với vai trò là lực lượng “hỗ trợ”, đồng 

thời chuyển đổi mục đích của lực lượng vũ trang đóng trên lãnh thổ Hàn Quốc sang tình 

trạng “linh hoạt chiến lược”. 

Trên lĩnh vực kinh tế, tình hình quốc tế mới sau Chiến tranh lạnh đã khiến Hoa 

Kỳ đánh giá lại vị trí của Hàn Quốc trong nền kinh tế. Hoa Kỳ đòi hỏi một quan hệ 

thương mại - đầu tư dựa trên nền tảng “công bằng”, có qua có lại. Điều này đã tạo ra 

những tranh chấp thương mại gay gắt giữa hai nước. Dù vậy, cho đến hiện nay, giao dịch 

thương mại hai chiều lên đến hơn một trăm tỷ USD mỗi năm, chưa tính tới các khoản 
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đầu tư song phương trị giá hàng tỷ USD đang ngày càng tăng lên. Mặc dù xảy ra thâm 

hụt thương mại do sự mất cân bằng tất yếu về cán cân xuất nhập khẩu, quan hệ kinh tế 

quan trọng này mang lại lợi ích to lớn cho hai nước, đem về nguồn thu, giải quyết nhu 

cầu việc làm của người dân, đóng góp to lớn vào sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Cả 

hai nước đều đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của khu vực châu Á Thái 

Bình Dương trong giai đoạn hiện nay. Do đó, có thể nói rằng trong vòng 20 năm kể 

từ năm 1993, năm đánh dấu thế hệ tổng thống hậu Chiến tranh lạnh đầu tiên lên cầm 

quyền ở cả hai nước, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ với những 

nội dung mới. Điều này là cơ sở để chúng ta phác thảo những đặc điểm mới, tính chất 

mới cũng như tổng kết những thành tựu và hạn chế nổi bật trong quan hệ song phương 

giai đoạn này. 
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CHƯƠNG 4 

MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ 

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

 

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

4.1.1 Đặc điểm 

Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ giai đoạn 1993 - 2012 sở hữu một số đặc điểm có tính 

kế thừa từ giai đoạn quan hệ trước đó, đồng thời trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh 

xuất hiện thêm một số đặc điểm mới, cụ thể gồm: 

Thứ nhất, đặc điểm nổi bật nhất của quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ trong giai đoạn 

sau Chiến tranh lạnh là sự hợp tác chiến lược giữa hai nước. Hàn Quốc đã cộng tác chặt 

chẽ với Hoa Kỳ trong việc thực hiện các ý đồ chiến lược ở phạm vi toàn cầu cũng như 

khu vực, dù là ở các đời tổng thống theo tư tưởng bảo thủ như Kim Young Sam và Lee 

Muyng Bak hay các tổng thống theo tư tưởng cấp tiến, tự do như Kim Dae Jung và Roh 

Moo Huyn. Các chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ như kiềm chế CHDCND Triều Tiên 

dưới thời Bill Clinton, chống khủng bố toàn cầu dưới thời G.Bush hay xoay trục châu Á 

dưới thời B.Obama đều nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ phía Hàn Quốc. Ngay cả trong 

thời kỳ cầm quyền của vị tổng thống được xem là “chống Hoa Kỳ” nhất từ trước tới nay 

trong lịch sử Hàn Quốc là Roh Moo Huyn, Hàn Quốc vẫn duy trì quỹ đạo truyền thống 

trong quan hệ với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong vấn đề hợp tác chính sách an ninh, đồng thời 

chấp nhận nhượng bộ Hoa Kỳ trong nhiều vấn đề xảy ra tranh chấp. Ở chiều ngược lại, 

có thể nhận thấy Hoa Kỳ là nước đáng tin cậy duy nhất có thể đáp ứng đầy đủ các lợi ích 

chiến lược của Hàn Quốc, kể từ lợi ích an ninh cho đến lợi ích thương mại. Mặc dù có 

thể xem mối quan hệ này là vừa hợp tác vừa cạnh tranh nếu nhìn nhận ở góc độ kinh tế 

hay trong vấn đề đàm phán với CHDCND Triều Tiên, tức là nếu phân tích kỹ sẽ nhận 

thấy trên một số bình diện hợp tác tồn tại cạnh tranh trên một số điểm cụ thể như nhiều 

cặp quan hệ khác, tuy nhiên, bất chấp khác biệt “điểm” - “diện”, phải thừa nhận rằng hợp 

tác vẫn là chủ lưu trong quan hệ giữa hai nước. Đây là hệ quả của nhiều yếu tố, trong đó 

nổi bật là tình trạng phụ thuộc lẫn nhau giữa hai nước từ trong lịch sử, nhu cầu hợp tác 

song phương từ hai nhà nước cũng như xu hướng hợp tác cùng phát triển trong tình hình 

quốc tế sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt. 

Thứ hai, quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ vẫn là trọng tâm của chính sách đối ngoại 

Hàn Quốc. Mối quan hệ đa diện và gần gũi thường xuyên giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã 
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được làm nổi bật bằng các cuộc gặp thượng đỉnh giữa các tổng thống Hoa Kỳ và Hàn Quốc 

cũng như các cuộc gặp cấp cao song phương. Mặc dù ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với Hàn 

Quốc giảm đi nhiều so với thời kỳ Chiến tranh lạnh bởi sự tăng trưởng của các mối quan hệ 

khác của Hàn Quốc như quan hệ với Trung Quốc hay EU, tuy nhiên Hàn Quốc vẫn phải ưu 

tiên lợi ích của Hoa Kỳ trong việc hoạch định chính sách của chính mình. Các tổng thống 

Hàn Quốc, với tư tưởng bảo thủ hay cấp tiến, đều phải xem trọng quan hệ với Hoa Kỳ và 

tôn trọng các cấu trúc và cơ chế hợp tác đã được thiết lập từ trong lịch sử. Lý do quan trọng 

có thể giải thích cho đặc điểm nổi bật này của quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ nằm ở vấn đề an 

ninh của Hàn Quốc. Sự đe dọa quân sự từ CHDCND Triều Tiên đối với sự tồn tại và phát 

triển của thủ đô Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung chưa thể chấm dứt trong ngắn hạn, 

đặc biệt là khi lực lượng vũ trang của CHDCND Triều Tiên càng ngày càng trở nên hiện đại 

và mạnh mẽ với tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Dù đã tiến hành việc hiện đại hóa quân 

đội với nhịp độ cao, Hàn Quốc chưa thể sở hữu sức mạnh răn đe tương xứng. Vì vậy, nếu 

không có cam kết an ninh vững chắc từ Hoa Kỳ với sự che chở của ô bảo vệ hạt nhân và lực 

lượng vũ trang hùng mạnh, Hàn Quốc sẽ tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm, đặc biệt là khi 

nhiều lần đối tác Trung Quốc đã tỏ ra bất lực trong vấn đề hạt nhân và tên lửa trên Bán đảo 

Triều Tiên. Một lý do khác là những lợi ích đến từ thị trường Hoa Kỳ rất đáng kể bất chấp 

cả những kiện tụng thương mại xảy ra nhiều hơn kể từ thời Bill Clinton trở đi, bởi dù dân 

số Hoa Kỳ tuy không đông nhưng sức mua lại vượt trội hơn hẳn nhiều đất nước khác, chưa 

kể Hoa Kỳ có vị trí quyết định trong nhiều thể chế kinh tế đa phương. Nói cách khác, Hàn 

Quốc phải xem Hoa Kỳ là đối tác đối ngoại chủ yếu để đảm bảo tiếp tục giữ vững an ninh 

quốc gia và phát triển kinh tế trong giai đoạn hậu Chiến tranh lạnh. Đây cũng chính là điểm 

kế thừa giữa hai giai đoạn quan hệ trước và sau Chiến tranh lạnh. 

Thứ ba, quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ không tồn tại mâu thuẫn bản chất, chỉ tổn tại 

những mâu thuẫn nhất thời. Đây là đặc điểm giúp phân biệt quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

với một số cặp quan hệ khác, tiêu biểu là quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc. Hai nước đều 

là những cường quốc tư bản chủ nghĩa, cùng chia sẻ và tôn trọng những giá trị giống 

nhau về chính trị - kinh tế như dân chủ, nhân quyền, kinh tế thị trường… Hầu như không 

thể nhận ra những mâu thuẫn mang tính bản chất giữa hai đất nước, hai nhà nước, nếu 

như không kể đến va chạm “văn minh” như Samuel P. Huntington đã gợi ý, tức là giữa 

một quốc gia phương Đông truyền thống, chịu ảnh hưởng của Nho giáo, Phật giáo và 

nhấn mạnh sự hi sinh của cá nhân đối với cộng đồng với một quốc gia Phương Tây tiêu 

biểu với những đặc trưng như tôn trọng dân chủ, chịu ảnh hưởng của đạo Thiên Chúa và 
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Tin lành và nhấn mạnh tự do cá nhân. Tuy nhiên, trong khi tiến hành hợp tác cũng như 

cạnh tranh để phát triển, giữa hai nước vẫn xuất hiện một số mâu thuẫn, đối kháng, tuy 

nhiên chi mang tính giai đoạn và không bản chất. Cần chú ý thêm rằng các dạng mâu 

thuẫn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các tranh chấp thương mại nhiều khi đã bị đẩy 

thành các mâu thuẫn chính trị - xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự cố kết của liên 

minh. Dù vậy, các mâu thuẫn này không sớm thì muộn cũng sẽ được giải quyết và sẽ 

không để lại những hậu quả tiêu cực đối với quan hệ song phương, thậm chí còn giúp 

hoàn thiện và củng cố sức mạnh của liên minh. Có thể thấy, mâu thuẫn nhất thời nổi bật 

là đối kháng trong lập trường đối với CHDCND Triều Tiên và các tranh chấp thương mại. 

Hiện nay cả hai mâu thuẫn này đều đã được giải quyết hoặc dàn xếp ở một mức độ cả hai 

bên đều chấp nhận được. Sự thay đổi lập trường của Hàn Quốc về vấn đề CHDCND Triều 

Tiên dưới thời Lee Muyng Bak đã đưa quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ bước vào một giai đoạn 

mới phát triển hơn trước. Trong khi đó, những mâu thuẫn thương mại đã phải nhường chỗ 

cho việc ký kết KORUS FTA, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giao lưu kinh tế giữa hai nước 

lên một tầm cao mới. 

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

quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh. Dù là dưới thời kỳ cầm quyền của tổng 

thống nào, Hàn Quốc vẫn nhận thức được rõ sự dễ tổn thương về mặt quân sự và kinh tế của 

mình trước sự uy hiếp của CHDCND Triều Tiên. Vì vậy, Hàn Quốc cần sự bảo đảm an ninh 

của Hoa Kỳ, nhất là ô hạt nhân, để có thể tiếp tục duy trì sự thịnh vượng cho quốc gia mình. 

Ngược lại, chương trình hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên là một sự thách thức 

nghiêm trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ. CHDCND Triều Tiên hiện nay đã phát triển 

thành công các loại tên lửa cũng như đầu đạn hạt nhân đủ tấn công trực tiếp lãnh thổ Hoa 

Kỳ cũng như các tiền đồn quân sự của nước này trên Thái Bình Dương. Hơn thế nữa, việc 

CHDCND Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân đang trực tiếp làm xói mòn trật tự quốc tế 

đã được xây dựng từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai cho đến nay. Đây thực sự là một tiền 

lệ nguy hiểm, có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở các quốc gia láng giềng 

bị CHDCND Triều Tiên đe dọa như Hàn Quốc hay Nhật Bản nếu như không có sự can thiệp 

của Hoa Kỳ. Vì vậy, hơn ai hết, Hoa Kỳ là nước cần ngăn chặn, tiến tới chấm dứt nguy cơ 

an ninh này, dù thông qua các cơ chế đa phương như Đàm phán 6 bên hay đơn phương như 

hợp tác chính sách với Hàn Quốc. Đây cũng là một đặc điểm có phần tiếp nối trong quan hệ 

song phương Hàn Quốc - Hoa Kỳ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh và sau Chiến tranh lạnh. 
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Thứ năm, hai nước đều tranh thủ và lợi dụng quan hệ này để vừa tối ưu hóa lợi ích 

của mình. Hoa Kỳ vừa sử dụng vừa kiềm chế Hàn Quốc nhằm phục vụ cho lợi ích quốc 

gia. Trong quá khứ, Hàn Quốc là một quốc gia do Hoa Kỳ dựng lên ở Đông Bắc Á trong 

vai trò vùng đệm (buffer zone hoặc buffer state) để ngăn chặn sự mở rộng phạm vi ảnh 

hưởng của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sau đó trở thành một tiền đồn chống 

cộng trong “chuỗi đảo thứ nhất”, một con đê ngăn chặn “cơn lũ cộng sản” trong Chiến 

tranh lạnh. Phục vụ trong vai trò một điểm đứng chân chiến lược của Hoa Kỳ ở châu Á 

lục địa, sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, Hàn Quốc tiếp tục phục vụ lợi ích của Hoa 

Kỳ trong vai trò thực thể chính trị đối lập có tính kiềm chế đối với CHDCND Triều Tiên. 

Bên cạnh đó, nhằm đối phó với việc cắt giảm ngân sách và tinh giảm quân đội, Hoa Kỳ 

đã kêu gọi đồng minh Hàn Quốc gia tăng đóng góp và gánh vác trách nhiệm phòng thủ, 

thực chất là đẩy gánh nặng quốc phòng trước đây của Hoa Kỳ sang cho phía Hàn quốc 

do sự suy giảm tương đối vai trò của Bán đảo Triều Tiên đối với lợi ích chiến lược của 

Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh các động thái khiêu khích từ CHDCND Triều Tiên 

trở nên nghiêm trọng cũng như sự trỗi dậy của Trung Quốc có khả năng đe dọa thay đổi 

hiện trạng ở Đông Bắc Á, Hàn Quốc quay trở lại là đối tác chiến lược toàn diện quan 

trọng hàng đầu của Hoa Kỳ ở Đông Á. Các bước đi ngoại giao khôn ngoan của Hoa Kỳ 

không gì khác ngoài việc sử dụng tiềm lực của Hàn Quốc trong vai trò đối tác tin cậy hỗ 

trợ tích cực cho chính sách “xoay trục”, “tái cân bằng” của Hoa Kỳ ở châu Á. Ngoài ra, 

không những Hoa Kỳ tích cực tận dụng vị thế và tiềm lực Hàn Quốc phục vụ cho các ý 

đồ chiến lược, nước này còn sử dụng quan hệ này để kiềm chế Hàn Quốc không đi quá 

quỹ đạo mà Hoa Kỳ vạch ra. Đối với các tham vọng của Hàn Quốc có thể gây hại cho 

mình, Hoa Kỳ cương quyết bác bỏ hoặc phản đối, tiêu biểu như tham vọng về phát triển 

vũ khí hạt nhân của Hàn Quốc. Một bằng chứng rõ nét nữa là việc Hoa Kỳ luôn tìm cách 

giữ thế chủ động trong việc đàm phán với CHDCND Triều Tiên, trong nhiều trường hợp 

đã không tham khảo ý kiến từ phía chính phủ Hàn Quốc và dĩ nhiên, không phải lúc nào 

cũng hồ hởi với những tiến bộ trong quan hệ Liên Triều mà không có sự can dự của Hoa 

Kỳ. Dưới thời Roh Moo Huyn, khi Hàn Quốc bày tỏ tham vọng trở thành “người giữ cân 

bằng” ở Đông Bắc Á, tức là giữ vị trí trung lập và hòa giải trong quan hệ Trung Quốc, 

Nga với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hoa Kỳ đã gây áp lực buộc Hàn Quốc buộc phải từ bỏ ý 

tưởng này [94; tr.94- 95]. Ngược lại, Hàn Quốc cũng lợi dụng ưu thế về chính trị, quân 

sự và kinh tế của Hoa Kỳ để tích cực hỗ trợ cho việc đảm bảo an ninh quốc gia, phát 
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triển kinh tế và giữ ổn định xã hội. Thái độ phản đối đối với kế hoạch rút quân của Hoa 

Kỳ đã cho thấy tính thực dụng trong quan hệ của Hàn Quốc. 

Thứ sáu, quan hệ song phương được đặc trưng bởi quan hệ “trung tâm - ngoại vi” 

kéo dài từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai cho tới nay. Dù là dưới dạng định danh nào, trục 

và nan hoa (hub and spoke) hay quạt nan (a fan spread wide), mô hình “trung tâm - bán 

ngoại vi” vẫn là đặc trưng nổi bật hàng đầu của mối quan hệ song phương này trên các lĩnh 

vực như an ninh - quốc phòng hay kinh tế. Nhìn chung, Hoa Kỳ vẫn là trung tâm quyền lực 

chủ chốt và Hàn Quốc chỉ là một trong nhiều đồng minh của nước này trên toàn cầu. Có thể 

thấy các quyết sách đối ngoại của chính phủ Hoa Kỳ gây ảnh hưởng rất lớn đến Hàn Quốc 

và trong quan hệ song phương, Hàn Quốc là nước hầu như bị động trong các vấn đề có sự 

can dự của Hoa Kỳ, thậm chí đôi khi bị đối xử như một “phương tiện” giúp Hoa Kỳ đạt 

được mục đích. Điều này làm nảy sinh tính chất “bất đối xứng” và “phụ thuộc” cũng như 

những mâu thuẫn trong quan hệ song phương. 

4.1.2 Tính chất 

 Quan hệ giữa hai nước bị quy định bởi những điều kiện và đặc điểm cụ thể của 

tình hình khu vực và quốc tế sau Chiến tranh lạnh, vì vậy sở hữu những tính chất đặc 

trưng cho một mối quan hệ đang chuyển mình từ mô hình truyền thống sang một mô 

hình liên minh và hợp tác bình đẳng và hiệu quả hơn. 

Thứ nhất, kể từ sau Chiến tranh lạnh, tính chất của liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

vẫn đang thay đổi theo xu hướng chuyển dịch từ bất đối xứng (asymmetric) đến đối xứng 

hơn. Trong một thời gian dài từ những năm 50 cho đến những năm 80 của thế kỷ XX. 

quan hệ đồng minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ mang tính chất bất đối xứng, phụ thuộc, trong 

đó Hàn Quốc phụ thuộc nhiều mặt vào Hoa Kỳ, đặc biệt là về an ninh và chính trị, dẫn 

tới việc Hoa Kỳ áp đặt ý chí của mình vào nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại của Hàn 

Quốc dưới thời Park Chung Hee và Chung Doo Hwan. Tuy nhiên, đến cuối những năm 

80 trở đi cho đến nay, Hàn Quốc đã cải thiện được vị thế của mình trong quan hệ song 

phương, từng bước buộc Hoa Kỳ phải thay đổi và nhượng bộ trước những đòi hỏi của 

mình. Hàn Quốc đang tỏ rõ sự độc lập ngày càng lớn với việc chủ động tìm kiếm các đối 

tác để giải quyết các vấn đề liên quan. Sự chuyển dịch của quan hệ liên minh này có thể 

được lý giải thông qua một số lý do tiêu biểu như: (1) Vị thế kinh tế mới, như việc gia 

nhập OECD, đã khiến cho Hàn Quốc đòi hỏi một vị thế chính trị tương xứng trong quan 

hệ với các cường quốc xung quanh, trong đó có Hoa Kỳ; (2) không khí hòa bình, hợp tác 

bình đẳng, cùng có lợi sau Chiến tranh lạnh trong quan hệ quốc tế; (3) sự nổi lên của các 
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nhân tố mới trong chính trị Hàn Quốc; và (4) sự suy yếu hoặc biến mất của các mối đe 

dọa truyền thống. Dù có sự khác biệt giữa các nguyên nhân kể trên về mức độ và tính 

chất tác động, tuy nhiên liên minh nhìn chung đã đi vào một quỹ đạo mới, cân bằng và 

đối xứng hơn trước, mặc dù vẫn phải thừa nhận vị thế của Hoa Kỳ đối với Hàn Quốc chỉ 

suy giảm tương đối chứ chưa thế bị thay thế. 

Thứ hai, tính chất và mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa hai quốc gia ngày càng gia 

tăng, đặc biệt là về mặt an ninh và kinh tế. Rõ ràng, mặc dù Hàn Quốc giảm mức độ phụ 

thuộc vào Hoa Kỳ nhưng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai nước lại tăng lên.Với vị thế là 

một cường quốc hạng trung, Hàn Quốc nổi lên là một đối tác an ninh, chính trị cũng như 

kinh tế đáng tin cậy trong khu vực Đông Bắc Á mà ngay cả một siêu cường như Hoa Kỳ 

cũng không thể bỏ qua. Các tính toán chính trị của cả mỗi bên liên quan đến một bên thứ 

ba hiện nay đều dần phải tính đến lợi ích của bên kia. Về mặt an ninh, Hàn Quốc là một 

trong những đồng minh quan trọng nhất của Hoa Kỳ ở khu vực Đông Á và trên thế giới, 

nằm trong chuỗi đảo phòng ngự đầu tiên bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ và ngược lại, Hoa Kỳ 

là người bảo trợ chính cho hòa bình và phát triển của Hàn Quốc với ô hạt nhân vững 

chắc. Đối với vấn đề CHDCND Triều Tiên, trong khi Hoa Kỳ là bên đàm phán chủ yếu 

và truyền thống với CHDCND Triều Tiên, sau Chiến tranh lạnh Hàn Quốc đang nổi lên 

là đối tác chính của Hoa Kỳ trong đàm phán các cấp nhằm dàn xếp cuộc khủng hoảng 

tên lửa và hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, an ninh - quốc phòng của hai 

nước lại được bện chặt với việc quân đội Hoa Kỳ đang được Hàn Quốc cho phép đồn trú 

trên lãnh thổ quốc gia này với vai trò là một “dây chằng” an ninh cho Hàn Quốc và nguồn 

kinh phí duy trì được chia sẻ bởi cả hai bên. Ngoài ra, vai trò của mỗi bên trong nền kinh 

tế của nhau là rất lớn. Hoa Kỳ là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc trên 

thế giới và ngược lại, Hàn Quốc cũng là một trong những đối tác kinh tế lớn nhất của 

Hoa Kỳ tại châu Á. Cần chú ý rằng tính chất có qua có lại (quid pro quo) cũng là đặc 

trưng trong quan hệ giữa Hàn Quốc với Hoa Kỳ trong giai đoạn nghiên cứu. Điều này 

được thể hiện rõ nét trong quan hệ an ninh và kinh tế giữa hai nước. Trong thời kỳ Chiến 

tranh lạnh, Hoa Kỳ tỏ rõ vai trò siêu cường lãnh đạo thế giới tự do, theo đuổi bá quyền 

và gần như tự đưa ra quyết định trong hầu hết các sự vụ liên quan đến Bán đảo Triều 

Tiên. Hàn Quốc gần như phụ thuộc tuyệt đối vào các quyết nghị của chính phủ Hoa Kỳ 

nhưng hoàn toàn có thể tập trung vào việc phát triển kinh tế. Nhưng kể từ sau khi môi 

trường an ninh ở châu Á - Thái Bình Dương thay đổi sau sự sụp đổ của Liên bang Xô 

Viết, với sự gia tăng của các tranh chấp và mâu thuẫn, Hoa Kỳ không còn tỏ ra là một 
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quốc gia “hào phóng” nữa mà đòi hỏi công bằng trong quan hệ với Hàn Quốc. Hoa Kỳ 

cũng đòi hỏi các nước đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, phải chia sẻ gánh nặng với 

mình. Về mặt chính trị và an ninh - quốc phòng, Hoa Kỳ đã yêu cầu Hàn Quốc phải chia 

sẻ chi phí đối với việc quân đội Hoa Kỳ đồn trú trên nước này. Sự có mặt của lực lượng 

quân sự Hoa Kỳ trên lãnh thổ Hàn Quốc thậm chí còn được đem ra để mặc cả trong nhiều 

trường hợp, đặc biệt là khi chính quyền Hàn Quốc bày tỏ thái độ độc lập với Hoa Kỳ. 

Tuy nhiên, nhượng bộ lớn nhất về mặt an ninh có lẽ là việc Hàn Quốc chấp thuận sự 

“linh hoạt chiến lược” đề xuất bởi Hoa Kỳ, mặc dù Hàn Quốc đã đưa vào trong thỏa 

thuận này những bảo lưu cần thiết. Hoa Kỳ cũng đồng thời tỏ ra không nhân nhượng 

trong các tranh chấp kinh tế đối với Hàn Quốc trừ phi Hàn Quốc có nhượng bộ tương 

ứng. Ngay cả việc phê chuẩn KORUS FTA cũng phải dựa trên tiền đề là hai bên phải 

thực hiện những nhượng bộ tương ứng. Do đó, thực chất của cái gọi là quan hệ đối tác 

(partnership) giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ không có gì khác hơn là việc Hoa Kỳ quan hệ 

với Hàn Quốc trên cơ sở xem nước này như một quốc gia bình đẳng về mọi mặt để hợp 

tác cũng như cạnh tranh. 

Thứ ba, sau Chiến tranh lạnh, tính khu vực của quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ đã dần 

dần trở thành liên khu vực, định hướng toàn cầu. Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh 

cho đến giữa thập niên 2000, Hoa Kỳ xác định vai trò Hàn Quốc chỉ ở mức độ khu vực, 

trong lúc đó, Nhật Bản được xác định ở mức độ thế giới. Hàn Quốc có vai trò quan trọng 

trong việc giải quyết cuộc xung đột trên Bán đảo Triều Tiên cũng như những căng thẳng 

nảy sinh ở khu vực Đông Bắc Á, nhưng chỉ dừng ở chừng mực đó. Kể cả các đóng góp 

của Hàn Quốc đối với chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Hoa Kỳ không hẳn đã được 

nước này đánh giá cao. Nhưng kể từ giai đoạn sau khi quan hệ hai bên bước vào giai đoạn 

tốt đẹp nhất kể từ năm 2008, Hoa Kỳ đã thay đổi quan điểm về vai trò của Hàn Quốc. Sự 

thiếu chắc chắn trong các tuyên bố của Hoa Kỳ về vai trò của Hàn Quốc là “đinh chốt” 

hay “hòn đá tảng” đối với hòa bình và ổn định của khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

trong thời kỳ Obama cho thấy sự chuyển dịch chưa hoàn chỉnh của liên minh từ tầm khu 

vực lên tầm quốc tế. Dù vậy, điều này đã có tác dụng cộng hưởng với chính sách toàn cầu 

của chính quyền Hàn Quốc trong thời kỳ cầm quyền của Lee Muyng Bak. Do đó, trong 

giai đoạn 2008- 2012, quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã đóng vai trò quan trọng trong 

nhiều nỗ lực quốc tế nhằm đối phó với các vấn nạn về an ninh, kinh tế cũng như môi 

trường. Hàn Quốc cũng nỗ lực xây dựng hình ảnh tương xứng với một đối tác ngang tầm 

với Hoa Kỳ bằng cách đóng vai trò nhà tổ chức nhiều sự kiện đa phương mà Hoa Kỳ quan 
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tâm, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình 

Dương của chính quyền Obama. Vì vậy, không thể phủ nhận rằng “tính liên khu vực” đang 

dần dần thay thế “tính khu vực” trong quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ kể từ sau khi Chiến 

tranh lạnh kết thúc cho đến nay. 

Thứ tư, trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ đã dần 

đạt được tính chất toàn diện. Trong kỷ nguyên Chiến tranh lạnh, tất cả các nội dung hợp 

tác giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ đều nhằm đến sự tăng cường khả năng tồn tại và phát triển 

của Hàn Quốc trong tình thế an ninh quốc gia bị đe dọa bởi các quốc gia xã hội chủ nghĩa 

xung quanh. Ngay đến đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CHDCND Triều Tiên trong một 

thời gian dài sau Chiến tranh Triều Tiên vẫn sở hữu sức mạnh kinh tế và quân sự vượt 

trội so với Hàn Quốc. Bởi vậy, nội dung chính của hợp tác song phương trong thời kỳ 

này, dù là quân sự, chính trị hay kinh tế, đều nhằm mục đích củng cố an ninh cho Hàn 

Quốc. Tuy nhiên, giai đoạn sau Chiến tranh lạnh đánh dấu sự phát triển của quan hệ khi 

diện hợp tác song phương đã mở rộng từ lĩnh vực an ninh sang chính trị và cả kinh tế. 

Những mâu thuẫn vì vậy cũng chứng kiến sự phát triển tương ứng, đặc biệt là những 

tranh chấp về kinh tế. Lợi ích an ninh chung chỉ là một trong những bộ phận chủ yếu của 

quan hệ song phương, chứ không còn là yếu tố quyết định đối với sự phát triển của quan 

hệ. Vì vậy, có thể nói tính toàn diện là một đặc trưng nổi bật của quan hệ hai nước kể từ 

sau năm 1993. 

Thứ năm, tính dân chủ và đa nguyên trong quan hệ song phương Hàn Quốc - Hoa 

Kỳ được phát huy nhiều hơn so với trước. Một thực tế dễ nhận thấy là quan điểm và ý kiến 

của các thành phần xã hội, đặc biệt là ở Hàn Quốc, đã được chính quyền của cả hai bên 

chú ý nhiều hơn so với giai đoạn trước. Việc xác định các nội dung trong quan hệ hợp tác 

cũng như đấu tranh giữa hai nước bây giờ không chỉ còn là công việc của bộ tứ Tổng 

thống, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại Giao và Bộ Thương mại khi tiếng nói của các tổ chức 

dân sự, các NGOs, hội đoàn độc lập và truyền thông có thể tác động mạnh đến không 

những người dân mà kể cả các chính trị gia và quan chức chính phủ. Tính chất dân chủ 

được phát huy làm cho quan hệ song phương phát triển khó đoán định, có lúc gây ra những 

khó khăn nhất định cho nhà nước trong thi hành chính sách đối ngoại, nhưng lại khiến cho 

nội dung quan hệ phải phục vụ cho lợi ích của số đông người dân. 

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

Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Có thể thấy Hoa Kỳ lợi dụng Hàn Quốc trong việc giữ vững cấu trúc 

an ninh có lợi cho mình ở Đông Bắc Á, dùng Hàn Quốc kiềm chế Bắc Triều Tiên, Trung 
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Quốc và Nhật Bản theo những cách khác nhau. Quan hệ với Hàn Quốc cơ bản được Hoa 

Kỳ định hướng dựa trên lợi ích nhiều hơn các yếu tố khác. Tuy nhiên, ngược lại Hàn Quốc 

cũng tận dụng tối đa lợi ích mà nước này có thể đạt được trong quan hệ với Hoa Kỳ, tiêu 

biểu như tận dụng sự phụ thuộc an ninh vào quân đội Hoa Kỳ để tập trung tối đa cho việc 

phát triển kinh tế xã hội trong suốt thời gian dài cũng như sẵn sàng đòi hỏi sự có đi có lại 

trước các yêu cầu của Hoa Kỳ trên bàn đàm phán. 

4.2. Những kết quả và vấn đề trong quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ 

4.2.1. Những kết quả 

4.2.1.1. Trong lĩnh vực hợp tác an ninh chung 

Khi bàn về kết quả trong lĩnh vực quan hệ an ninh giữa hai nước trong giai đoạn 

nghiên cứu, ba vấn đề quan trọng nhất có lẽ cần được đề cập là: (1) sự tiến lên trạng thái 

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

Hàn Quốc trong quan hệ an ninh Hàn Quốc - Hoa Kỳ và (3) sự thắt chặt hơn nữa quan 

hệ song phương. 

Việc đạt được trạng thái “linh hoạt chiến lược” là một quá trình mặc cả cân não 

giữa cả hai thực thể chính trị khi Hàn Quốc tôn trọng tính linh hoạt chiến lược của quân 

đội Hoa Kỳ ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ tôn trọng vai trò của Hàn Quốc về việc không liên 

quan đến các xung đột cục bộ trái với mong muốn của mình. Sự kiện này đánh dấu bước 

phát triển vượt bậc của quan hệ an ninh - quốc phòng song phương khi lực lượng Hoa 

Kỳ đóng tại Hàn Quốc chính thức thoát ly hạn chế trước đây là giới hạn hoạt động trên 

Bán đảo Triều Tiên và mở rộng tầm hoạt động ở mức khu vực và toàn cầu. Dù có những 

đánh giá trái chiều nhưng tiến lên trạng thái “linh hoạt chiến lược” khiến cho giá trị của 

liên minh an ninh song phương gia tăng. Bản thân các nước xung quanh, đặc biệt là 

Trung Quốc phải dè chừng trong các hoạt động gây căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á 

như trên biến Hoa Đông hay eo biển Đài Loan. Điều này hoàn toàn có lợi cho lợi ích của 

liên minh song phương, phát huy được tối đa sức mạnh về mặt địa chiến lược của Hàn 

Quốc cũng như thỏa thuận phòng thủ tập thể giữa hai nước. 

Bên cạnh đó, sự chuyển dịch vai trò của Hàn Quốc trong liên minh song phương 

cũng là một bước tiến lớn so với giai đoạn trong Chiến tranh lạnh. Hàn Quốc đang nỗ 

lực xây dựng năng lực quốc phòng đủ khả năng bảo vệ an ninh cho chính mình, dần dần 

tiến đến đảm nhận hiệu quả vai trò lãnh đạo lực lượng vũ trang trong cả thời chiến lẫn 

thời bình. Quân đội Hoa Kỳ đang được hướng đến việc lui về tuyến hai, đảm nhận vai 

trò “hỗ trợ” cho quân đội Hàn Quốc, tuy nhiên vẫn giữ vững cam kết an ninh với Hàn 
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Quốc thông qua ô hạt nhân. Như vậy, việc hợp tác quốc phòng đã đi vào thực chất và 

mang tính hai chiều. Hàn Quốc giành được sự tự chủ lớn hơn như nước này mong muốn 

còn Hoa Kỳ thì thực hiện được ý đồ buộc đồng minh chia sẻ trách nhiệm. 

Kết quả thứ ba về việc liên minh an ninh song phương được thắt chặt hơn nữa rất 

đáng được chú ý. Sau một giai đoạn biến động nhưng vẫn giữ được ổn định khá dài từ 

năm 1993 cho đến 2008, quan hệ song phương đã bước vào thời kỳ đỉnh cao trong giai 

đoạn tiếp theo. Hoa Kỳ khẳng định sẽ bảo vệ Hàn Quốc trước bất cứ mối đe dọa nào và 

cam kết an ninh thông qua ô hạt nhân được củng cố vững chắc. Hàn Quốc cũng ủng hộ 

lập trường và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trong mắt nhiều người, gần như chính 

quyền Lee Muyng Bak lẫn người kế nhiệm đã đột ngột chuyển hướng từ “độc lập với 

Mỹ” sang xu hướng “thân Mỹ”. Chưa bao giờ trong nhiều thập niên quan hệ song phương 

đạt được trạng thái tích cực và tốt đẹp như vậy. Cả ba thành tựu này đều là những sự 

thích nghi quan trọng của liên minh song phương trong môi trường địa chính trị đang 

thay đổi ở Đông Á. 

4.2.1.2. Trong phối hợp chính sách chung 

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

tầm nhìn chung về chính trị, thể hiện trên hai khía cạnh: (1) đồng thuận chính sách về 

CHDCND Triều Tiên và (2) đồng thuận về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Có thể 

thấy, cả hai vấn đề này đã gây ra trục trặc đáng kể trong quan hệ song phương suốt thời 

kỳ cầm quyền của hai đời tổng thống theo tư tưởng cấp tiến và dân chủ Roh Moo Huyn 

và Kim Dae Jung. Nhưng với sự thay đổi nội các ở cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc vào năm 

2008, hai nước đã dàn xếp thành công hai vấn đề này, đưa quan hệ song phương quay 

trở lại quỹ đạo truyền thống với những động lực mới, đặc biệt là việc thông qua Tầm 

nhìn chung cho liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ 200923. Hàn Quốc đã chấp nhận cách tiếp 

cận của Hoa Kỳ trong vấn đề CHDCND Triều Tiên khi đặt vấn đề hạt nhân lên trước 

vấn đề hòa giải Liên Triều, tức là đặt Hàn Quốc quay trở lại chung một chiến tuyến chống 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với Hoa Kỳ. Đây thực sự là một bước tiến lớn trong 

quan hệ song phương, đồng nghĩa với việc trở ngại kéo dài gần một thập kỷ đã được dỡ 

bỏ khi chính sách chung giữa hai bên về CHDCND Triều Tiên luôn luôn xảy ra va chạm 

về quan điểm. Việc Hàn Quốc duy trì sự đồng thuận đối với chính sách đối ngoại của 

Hoa Kỳ cũng là một điểm sáng đáng chú ý trong quan hệ song phương. Từ khi cuộc 

chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở quy mô toàn cầu nổ ra, Hàn Quốc luôn luôn là nước 

                                                           
23 Xem thêm ở phụ lục 8 
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sát cánh với Hoa Kỳ trên các địa bàn nóng bỏng như Iraq, Afghanista, vịnh Aden, Iran 

hay CHDCND Triều Tiên. Mặc dù sự đóng góp của Hàn Quốc có lẽ vẫn còn hạn chế, 

nhưng điều này tỏ rõ lập trường chính trị của Hàn Quốc đối với các quyết sách đối ngoại 

của chính phủ Hoa Kỳ. Ngay cả với chính sách “xoay trục”, “tái cân bằng”, Hàn Quốc 

cũng được Hoa Kỳ xem như là một “đinh chốt” quan trọng nhằm thực hiện chiến lược 

có quy mô to lớn và tính chất dài hạn này ở châu Á - Thái Bình Dương. Điều này là kết 

quả từ sự đồng thuận và nhất trí cao giữa hai quốc gia cũng như khuynh hướng “có qua 

có lại” trong quan hệ song phương. 

4.2.1.3. Trong quan hệ kinh tế song phương 

Có lẽ thành tựu lớn nhất trong quan hệ kinh tế song phương giữa hai nước là việc 

hai bên đã gác lại những bất đồng và đồng thuận nhượng bộ vì việc hiện thực hóa thành 

công Hiệp định Thương mại Tự do Hàn Quốc - Hoa Kỳ (KORUS FTA). Đây có thể xem 

là thành tựu lớn về mặt kinh tế đối ngoại với sự góp sức của cả hai Tổng thống Lee 

Muyng Bak và Barrack Obama. Mặc dù tính hiệu quả của KORUS FTA còn cần nhiều 

thời gian để chứng minh, nhưng về cơ bản, đây là bước tiến lớn trong việc dàn xếp những 

khác biệt về lợi ích thương mại giữa hai nước nếu như chúng ta chú ý tới tình trạng kiện 

tụng thương mại gia tăng cũng như sự thất bại của việc ký kết BIT giữa hai nước. Theo 

Hội đồng Thương mại Hoa Kỳ - Hàn Quốc, FTA sẽ thúc đẩy lượng hàng hóa xuất khẩu 

từ Hoa Kỳ sang Hàn Quốc - thị trường kinh tế lớn thứ ba châu Á - tăng vọt, lên đến mức 

19 tỷ USD/năm, còn Hàn Quốc cũng sẽ tăng được khoảng 10 tỷ USD hàng xuất khẩu 

mỗi năm. Các điều khoản của bản FTA sẽ giúp loại bỏ hơn 90% các biểu thuế đang áp 

đặt trên hàng hóa xuất khẩu của hai nước với những mốc thời hạn khác nhau. FTA ra đời 

mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai nước, ít nhất cũng tăng 20% giá trị xuất khẩu của mỗi 

quốc gia. Do vậy, dù có nhưng hạn chế nhất định, đây có thể xem là bước tiến lớn trong 

quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước trong bối cảnh các tổ chức kinh tế đa phương 

đang dần mất đi sức mạnh và sự thu hút. 

4.2.2. Những vấn đề 

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

Hàn Quốc đã trải qua một thời gian khá dài từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

phụ thuộc vào sự đảm bảo an ninh của Hoa Kỳ. Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, 

những người cầm quyền quyền ở Hàn Quốc đã có nhiều nỗ lực nhằm vượt thoát khỏi 

sự phụ thuộc quá lớn vào Hoa Kỳ và cố gắng xây dựng một đường lối đối ngoại độc 

lập, tự chủ. Trước cái gọi là sự đe dọa từ CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc đã thi hành 
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một đường lối tiếp cận mềm mỏng, từ bỏ tư tưởng sáp nhập bằng sức mạnh dưới thời 

Kim Young Sam để tiến đến một đường lối hòa giải tích cực thông qua chính sách Ánh 

Dương và chính sách Hòa Bình và Thịnh Vượng dưới thời Kim Dae Jung và Roh Moo 

Huyn, hầu mong đạt được nguyện vọng hai miền Triều Tiên chung sống hòa bình trên 

cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hướng tới một tương lai thống nhất không xảy ra đổ máu như 

ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, các chính sách đối thoại Liên Triều trong thời kỳ 

này đã không đáp ứng được kỳ vọng của giới chính trị Hàn Quốc. Mối đe dọa từ 

CHDCND Triều Tiên vẫn tiếp tục tăng lên rõ rệt với chương trình hạt nhân và tên lửa 

của nước này. Vì vậy, không khó hiểu khi vào năm 2010, truyền thông nhiều nước, 

trong đó có Hoa Kỳ, loan báo chính sách Ánh dương của Hàn Quốc nhằm gắn kết hai 

miền Triều Tiên đã thất bại bằng việc trích dẫn từ Sách trắng của Bộ Thống nhất Hàn 

Quốc rằng nước này đã “càng ngày càng trở nên thất vọng với Bắc Triều Tiên và lo 

ngại về an ninh quốc gia” [119; tr.15]. Sự thật này cho thấy vị thế dễ tổn thương của 

Hàn Quốc vẫn không có nhiều thay đổi. Vụ chìm tàu Cheonan, vụ pháo kích đảo 

Yeonpyeong, các vụ thử tên lửa và hạt nhân dồn dập của CHDCND Triều Tiên… tất 

cả những sự kiện trên không đem tới bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ Hàn Quốc đã có thể 

đủ sức tự mình đảm bảo an ninh - quốc phòng mà không cần sự bảo trợ của Hoa Kỳ. 

Vì vậy, trong lúc khả năng quốc phòng chưa đủ đáp ứng nhu cầu an ninh, Hàn Quốc sẽ 

vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để bù đắp sự chênh lệch trong tương quan quân 

sự giữa hai miền Triều Tiên. Các cam kết an ninh chắc chắn của chính quyền Obama 

đối với Hàn Quốc cho thấy nỗi lo ngại của chính phủ Hàn Quốc đối với khả năng xung 

đột trên Bán đảo Triều Tiên cũng như năng lực hạn chế của quân đội nước này. Một 

khi tình trạng thực chất trên Bán đảo Triều Tiên vẫn chỉ được phản ánh thông qua một 

hiệp định ngừng bắn kéo dài từ những năm 1950 cho tới nay thay vì là một hiệp ước 

hòa bình thực sự giữa hai miền Triều Tiên, mối đe dọa an ninh vẫn là thường trực đối 

với Hàn Quốc. Tình hình này có lẽ sẽ thay đổi trong thời gian tới, tuy nhiên phụ thuộc 

nhiều vào tốc độ hiện đại hóa quân đội, sức khỏe của nền kinh tế Hàn Quốc và quyết 

tâm chính trị của những giới cầm quyền Hàn Quốc. 

4.2.2.2. Những tranh chấp về lợi ích kinh tế 

Xung đột lợi ích giữa hai thực thể chính trị độc lập có quan hệ qua lại với nhau là 

gần như không thể tránh khỏi, chỉ khác nhau ở tầm và mức xung đột. Đối với quan hệ 

Hàn Quốc - Hoa Kỳ, quá trình tương tác kinh tế đã làm nảy sinh nhiều tranh chấp thương 
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mại và những tranh chấp này đã được khuếch đại trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh. 

Mâu thuẫn đầu tiên đến từ cán cân thương mại hai chiều. Trong khi kim ngạch thương 

mại hai chiều tăng trưởng đều nhưng tình trạng mất cân bằng trong cán cân thương mại 

song phương lại ngày càng trở nên sâu sắc. Điều này đặc biệt tác động tiêu cực đến thái 

độ của chính phủ Hoa Kỳ, nước hầu như luôn phải hứng chịu thâm hụt thương mại trong 

buôn bán với Hàn Quốc. Đây là một nghịch lý khi nền kinh tế Hoa Kỳ lớn và mạnh gấp 

nhiều lần nền kinh tế Hàn Quốc và chỉ có thể lý giải bằng sự thật rằng chính phủ Hàn 

Quốc đã triển khai các chính sách hiệu quả nhằm bảo hộ cho nền kinh tế nội địa nói 

chung và các doanh nghiệp trong nước nói riêng. Có thể thấy, ngoại trừ giai đoạn 1995 

- 1997, Hoa Kỳ luôn luôn nhận về thâm hụt thương mại trong quan hệ kinh tế với Hàn 

Quốc khi mà giá trị hàng hóa Hoa Kỳ xuất đi thị trường Hàn Quốc luôn thấp hơn so với 

giá trị hàng hóa Hoa Kỳ nhập vào từ Hàn Quốc và mức độ thâm hụt ngày càng nới rộng, 

từ xấp xỉ 2,3 tỷ USD.vào năm 1993 đến 16,6 tỷ USD vào năm 2012. Điều này làm các 

nhà hoạch định chính sách kinh tế ở Hoa Kỳ lo lắng và tìm cách thay đổi, với trọng tâm 

là mở cửa hoàn toàn thị trường Hàn Quốc, dỡ bỏ toàn bộ chính sách bảo hộ và hàng rào 

thuế quan mà Hàn Quốc đang duy trì. Điều này dẫn đến những tranh chấp tiếp theo trên 

từng lĩnh vực cụ thể như giá thép, giá ô tô hay chính sách nhập khẩu nông phẩm, chính 

sách đầu tư…giữa hai nước, dẫn tới việc hai nước phải sử dụng các cơ chế tài phán đa 

phương hay thậm chí cả các biện pháp phòng vệ thương mại đơn phương để giải quyết 

các mâu thuẫn. Việc hai bên ký kết thành công KORUS FTA không đồng nghĩa với việc 

các tranh chấp này sẽ tự nhiên được hóa giải mà đây chỉ là một bước tiến trong quá trình 

dài hạn này. Hoa Kỳ vẫn đang hứng chịu thâm hụt thương mại ngày một lớn và chưa có 

dấu hiệu suy giảm, trong khi đó thị trường Hàn Quốc vẫn chưa thể xem đã là hoàn toàn 

mở cửa đối với sản phẩm và nhà đầu tư nước ngoài. Thậm chí có một số dự đoán hoài 

nghi về tác động tiêu cực của KORUS FTA đối với thương mại song phương trong thời 

gian tới. Vì vậy, có thể thấy một trong những trọng tâm đối ngoại của hai chính phủ hai 

nước trong thời gian tới là việc làm sao để dàn xếp và hóa giải các tranh chấp thương 

mại gay gắt này, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương nói chung. 

4.2.2.3. Những bất đồng về chính trị 

Lợi ích chính trị của mỗi bên đôi khi cũng có những chỗ không tương hợp với nhau 

trong bối cảnh mới sau Chiến tranh lạnh. Thứ nhất, ý chí của một bộ phận đáng kể trong 

giới chính trị Hàn Quốc là muốn nước này có vị thế xứng đáng với địa vị kinh tế, tăng cường 

sự độc lập tự chủ, tránh phụ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ. Hàn Quốc đã thông qua các đối 

tác như Trung Quốc và Nga để bày tỏ lập trường riêng của mình, thậm chí công khai có 
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tiếng nói khác với lập trường của phía Hoa Kỳ, tiêu biểu là trong việc giải quyết vấn đề hạt 

nhân của CHDCND Triều Tiên. Hoa Kỳ trong lúc đó lại hoàn toàn không muốn các nỗ lực 

chính trị của mình bị chính đồng minh của mình làm suy yếu. 

Thứ hai, giữa hai bên vẫn tồn tại một số bất đồng về vấn đề Trung Quốc. Giữa Hàn 

Quốc và Trung Quốc có nhiều điểm chung và chia sẻ nhiều lợi ích to lớn về an ninh hay 

kinh tế, tuy nhiên Hoa Kỳ lại đang nỗ lực kiềm chế Trung Quốc, đặc biệt là kể từ thời 

Tổng thống George W.Bush. Một bộ phận không nhỏ người dân Hàn Quốc không đồng 

tình với việc Hoa Kỳ vì lợi ích chiến lược của quốc gia lôi kéo Hàn Quốc đối đầu với 

Trung Quốc. Trong vấn đề này, hai bên rất khó tìm được tiếng nói chung. 

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

4.3.1. Đối với hai chủ thể quan hệ 

Mối liên hệ giữa hai nước đã có ảnh hưởng quan trọng đối với từng chủ thể quan 

hệ với đa phần là những tác động có tính tích cực. Mỗi nước cũng đã sử dụng mối quan 

hệ này để phục vụ cho những lợi ích quốc gia khác nhau. 

4.3.1.1. Đối với Hàn Quốc 

Thứ nhất, tác động tích cực hàng đầu của mối quan hệ vững chắc với Hoa Kỳ là giúp 

cho an ninh của Hàn Quốc tiếp tục được củng cố và đảm bảo. Chiến lược “vượt trên ngăn 

chặn” (extended deterrence) và “ổn định chiến lược” (strategic stability) mà Hoa Kỳ theo 

đuổi tạo điều kiện cho nhiều đồng minh của Hoa Kỳ, trong đó có Hàn Quốc, được bảo vệ 

bởi sức mạnh hạt nhân và năng lực quốc phòng của Hoa Kỳ. Điều này có ý nghĩa then chốt 

đối với hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên nói chung cũng như sự phát triển của Hàn Quốc. 

Rõ ràng, kỳ tích kinh tế và nền hòa bình của Hàn Quốc có tiếp tục kéo dài hay không tùy 

thuộc rất nhiều vào môi trường an ninh xung quanh và Hoa Kỳ là nước đủ khả năng khống 

chế những bất ổn tiềm tàng trong khu vực. Ngoài ra, trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ 

truyền thống như Nhật Bản, Trung Quốc hay LB Nga, chiến thuật của Hàn Quốc là dựa vào 

một cường quốc không có tham vọng lãnh thổ đến từ bên ngoài khu vực đồng thời sẵn sàng 

can dự để bảo vệ đồng minh nhằm đảm bảo hiệu quả sự tồn tại của mình. Quan hệ với Hoa 

Kỳ thỏa mãn đầy đủ đòi hỏi này. 

Thứ hai, quan hệ sâu sắc với một siêu cường như Hoa Kỳ giúp nâng cao vị thế và 

uy tín chính trị của Hàn Quốc trên các diễn đàn song phương và đa phương cũng như với 

các quốc gia lân cận. Với vị thế kinh tế đáng kể của mình, Hàn Quốc đang mong muốn 

tiếng nói của mình được chú ý hơn trên trường quốc tế trong tư cách là một “cường quốc 

tầm trung”. Có thể nhận thấy tham vọng của Hàn Quốc có trở thành hiện thực hay không 

tùy thuộc đáng kể vào sự ủng hộ từ phía Hoa Kỳ. Vì vậy không phải ngẫu nhiên Hàn 
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Quốc tỏ ra rất tích cực tham gia vào các sáng kiến an ninh và môi trường mà Hoa Kỳ 

phát động trong giai đoạn gần đây.  

Thứ ba, sự thịnh vượng của nền kinh tế Hàn Quốc đã được chứng minh là sở hữu 

sự phụ thuộc chặt chẽ vào quan hệ thương mại và đầu tư với đối tác Hoa Kỳ kể từ thời 

Chiến tranh lạnh cho tới nay, vì vậy ở khía cạnh này quan hệ song phương Hàn Quốc - 

Hoa Kỳ có tác động tích cực và dài hạn đối với sự phát triển của Hàn Quốc. Mặc dù 

trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, vị trí của Hoa Kỳ trong nền kinh tế của Hàn Quốc 

có sự suy giảm so với thời kỳ trước với sự cạnh tranh quyết liệt từ phía Trung Quốc và 

Liên minh châu Âu (EU), tuy nhiên Hoa Kỳ hiện vẫn là đối tác mậu dịch và đầu tư hàng 

đầu của Hàn Quốc với kim ngạch thương mại lên đến hơn 100 tỷ USD mỗi năm. Hoa 

Kỳ cũng là thị trường hàng đầu của các nhà xuất khẩu Hàn Quốc, đặc biệt là xe hơi và 

thiết bị điện tử. Hơn thế nữa, Hoa Kỳ vẫn là nước có sức chi phối hàng đầu đối với các 

định chế tài chính đa phương với đồng tiền mạnh và sức phát triển có chiều sâu. Vì vậy, 

dù có những tranh chấp kinh tế trong quan hệ song phương, Hàn Quốc vẫn phải giữa cho 

Hoa Kỳ vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao kinh tế của mình. 

Cuối cùng, mối quan hệ song phương với Hoa Kỳ cũng tạo ra những hạn chế nhất 

định đối với Hàn Quốc. Tác động có phần tiêu cực này thể hiện ở chỗ quan hệ liên minh 

với Hoa Kỳ đã buộc Hàn Quốc phải giới hạn lại các lựa chọn chính sách nhằm bảo đảm 

các lợi ích của đồng minh chiến lược. Quan hệ giữa Hàn Quốc với Trung Quốc, Nga và 

ngay cả CHDCND Triều Tiên đều có một giới hạn thực tế mà các nhà cầm quyền ở Seoul 

phải chú ý không vượt quá. Quan trọng hơn, dù đã là một quốc gia phát triển với một 

dân tộc tính giàu sự tự tôn và tự cường, Hàn Quốc vẫn phải chịu sự can thiệp của Hoa 

Kỳ ở một mức độ vào các vấn đề mang tính nội bộ. Là đối tác chiến lược toàn diện của 

Hoa Kỳ nhưng mức độ độc lập của chính phủ Hàn Quốc đối với Hoa Kỳ vẫn mang tính 

tương đối và có sự chuyển biến theo từng nhiệm kỳ tổng thống.  

4.3.1.2. Đối với Hoa Kỳ  

Đối với Hoa Kỳ, trước hết quan hệ với Hàn Quốc đã có tác dụng tích cực trong việc 

duy trì và củng cố phạm vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở khu vực Đông Bắc Á, hay rộng hơn 

là khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Quan hệ với Hàn Quốc hoàn toàn có lợi cho việc 

đảm bảo ưu thế truyền thống của Hoa Kỳ ở sân khấu châu Á - Thái Bình Dương trong 

vai trò là chỗ đứng chân chiến lược của Hoa Kỳ trên châu Á lục địa và giúp Hoa Kỳ ở vị 

trí sẵn sàng đối phó với các thách thức đối với hiện diện của mình ở khu vực. Quan hệ 
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Hoa Kỳ - Hàn Quốc đã kết hợp với quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản tạo thành một phần quan 

trọng của mạng lưới quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Bắc Á mà Hoa Kỳ đứng vị trí hàng 

đầu trong trật tự quyền lực. 

Thứ hai, quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ cũng đóng vai trò là biện pháp truyền thống 

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

trước các đối thủ như Trung Quốc hay LB Nga. Có một giai đoạn khá dài quan hệ Hàn 

Quốc - Hoa Kỳ đã đóng vai trò là đối trọng đối với quan hệ Trung Quốc - CHDCND 

Triều Tiên hay cao hơn là cùng với Nhật Bản đối trọng với tam giác Trung Quốc - LB 

Nga - CHDCND Triều Tiên. Việc cân bằng sức mạnh, hay thậm chí có thể có thể nhìn 

nhận ở góc độ cân bằng đe dọa, thông qua mối quan hệ này có ý nghĩa chiến lược đối 

với Hoa Kỳ bởi nó không những giúp cho Hoa Kỳ tiếp tục can dự hiệu quả vào tình 

hình khu vực Viễn Đông mà còn đảm bảo an ninh, hòa bình, ổn định ở châu Á - Thái 

Bình Dương - những nhân tố then chốt đối với sự thịnh vượng của Hoa Kỳ trong một 

thời gian dài. Hơn nữa, thực tế sau Chiến tranh lạnh cho Hoa Kỳ thấy việc củng cố và 

tận dụng các cam kết an ninh song phương ở từng khu vực là phương án hiệu quả nhất 

để Hoa Kỳ triển khai tính toán chiến lược bằng biện pháp quân sự và phi quân sự, thay 

vì dựa vào sự đồng thuận ở Hội đồng Bảo an hay Đại hội đồng Liên Hiệp quốc như 

giai đoạn trước. Những chiến lược lớn như cô lập để tiến tới làm tan rã CHDCND Triều 

Tiên hay ngăn chặn và kìm hãm Trung Quốc sẽ thiếu đi chỗ dựa thực tế nếu như Hoa 

Kỳ chỉ dựa vào sự đồng thuận quốc tế thay vì dựa vào các đồng minh chủ chốt ở khu 

vực như Hàn Quốc. Ngoài ra, duy trì quan hệ chặt chẽ với Hàn Quốc cũng là cách mà 

Hoa Kỳ can dự vào tình hình chính trị Hàn Quốc, điều chỉnh và hạn chế những yếu tố 

bất lợi và cũng như phát huy các thuận lợi đối với các chiến lược quốc gia mà nước 

này đề ra. 

Thứ ba, liên minh quân sự giữa Hàn Quốc - Hoa Kỳ góp một phần hiệu quả vào 

việc bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ từ xa. Có thể nhận thấy trong tính toán chiến lược của 

Hoa Kỳ kể từ thời Chiến tranh lạnh cho tới nay, Hàn Quốc nằm trong tuyến phòng thủ 

khu vực ở chuỗi quần đảo thứ nhất của nước này24. Hơn nữa, xu hướng Hoa Kỳ duy trì 

và nâng cấp các dàn xếp an ninh song phương và đa phương nằm trong tính toán dài hạn 

của Hoa Kỳ nhằm thực hiện tham vọng bá quyền với sự hỗ trợ vật chất và tinh thần của 

các đồng minh. Thông qua cam kết an ninh với Hàn Quốc, Hoa Kỳ giữ vững quan hệ 

                                                           
24 “Chuỗi đảo thứ nhất” được Mỹ xây dựng từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh với 4 điểm quan trọng: “đầu chuỗi đảo” là 

Hàn Quốc, “đuôi chuỗi đảo” là Philippines, “khóa chuỗi đảo” là Đài Loan và “trọng tâm chuỗi đảo” là Nhật Bản. 
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liên minh với nước này trong hệ thống liên minh song phương ở khu vực. Ngoài ra, với 

mục tiêu tiến dần tới việc “nhất thể hóa” với lực lượng quân sự của các nước đồng minh 

chủ chốt trên thế giới nhằm tăng cường khả năng phản ứng của quân đội Hoa Kỳ, Hàn 

Quốc là một quốc gia có hệ thống quân sự phù hợp hàng đầu sau Nhật Bản ở khu vực 

Đông Bắc Á. Tóm lại, mối quan hệ an ninh song phương với Hàn Quốc rõ ràng có tác 

động tích cực và trực tiếp đối với lợi ích quốc gia và chiến lược của Hoa Kỳ. 

Thứ tư, quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh là một trong những trụ 

cột cần thiết củng cố cho hệ thống kinh tế quốc tế mà Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục chi phối. 

Với vai trò là một quốc gia phát triển, Hàn Quốc đóng vai trò là một thành viên quan 

trọng của các tổ chức và diễn đàn kinh tế đa phương như OECD, G- 20 hay APEC. Sự 

vững mạnh và phổ biến ở phạm vi toàn cầu của hệ thống kinh tế tư bản do Hoa Kỳ và 

phương Tây đứng đầu đặt một điểm tựa đáng tin cậy ở nền kinh tế Hàn Quốc. Thậm chí, 

trong nhiều lĩnh vực, hai nước đã kết hợp với nhau để phân chia và thao túng thị trường 

thế giới. Hơn nữa, với việc ký kết KORUS FTA, quan hệ kinh tế song phương đã vượt 

thoát khỏi mô hình phụ thuộc cũ của thời Chiến tranh lạnh và đã phát triển thành một 

quan hệ đối tác thương mại bình đẳng cùng có lợi, vì vậy mối liên hệ kinh tế với Hàn 

Quốc dù quy mô chưa phải lớn nhưng có vai trò tương đối quan trọng đối với Hoa Kỳ.  

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

Quan hệ giữa Hàn Quốc - Hoa Kỳ là một trong những trục quan hệ quan trọng hàng 

đầu ở khu vực Đông Bắc Á nói riêng và châu Á - Thái Bình Dương nói chung. Quan hệ 

này có sức tác động đáng kể đối với các thực thể chính trị khác ở trong khu vực, góp 

phần tạo nên trật tự quyền lực đa tầng tại đây. Có thể phân tích tác động của quan hệ 

song phương này đối với quan hệ quốc tế ở khu vực thông qua ba nhóm quan hệ tương 

ứng với ba phạm vi địa chính trị: quan hệ Liên Triều, quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản - 

Hoa Kỳ và quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc. 

4.3.2.1. Đối với quan hệ Liên Triều 

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

hàm cả hai mặt tiêu cực và tích cực, trong đó tác động tiêu cực là mặt nổi bật. 

Không thể phủ nhận quan hệ giữa Hàn Quốc với Hoa Kỳ tạo những tác động tích 

cực nhất định đối với quan hệ Liên Triều, nhất là trong giai đoạn Bill Clinton cầm quyền 

ở Nhà Trắng (1993 - 2000). Điều này dựa trên cơ sở đồng thuận tương đối của Hàn Quốc 

đối với cách tiếp cận có phần linh hoạt và mềm mỏng của Hoa Kỳ hướng đến CHDCND 

Triều Tiên trong giai đoạn này. Mặc dù có những bất đổng nhỏ, nhưng về cơ bản Hoa 
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Kỳ và Hàn Quốcđã phối hợp tích cực trong việc dàn xếp cuộc khủng hoảng tên lửa và 

hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, ví dụ như sự đóng góp tài chính của Hàn Quốc cho 

KEDO, giúp mở ra những cơ hội và thời cơ trong việc bình thường hóa quan hệ Liên 

Triều mà phía Hàn Quốc đã tận dụng triệt để dưới thời Kim Dae Jung. Dưới thời Bush, 

mặc dù Hoa Kỳ phản đối cách quan hệ Liên Triều tiến triển nhưng vẫn ủng hộ một số 

sáng kiến của chính quyền Hàn Quốc như xây dựng các tuyến đường bộ và đường sắt 

xuyên Khu vực phi quân sự (DMZ), đoàn tụ các gia đình ly tán và các đảm bảo đầu tư 

cho các doanh nghiệp Hàn Quốc ở CHDCND Triều Tiên. 

Tuy nhiên, việc liên minh an ninh Hàn Quốc - Hoa Kỳ tiếp tục tồn tại và phát triển sau 

Chiến tranh lạnh đã tạo ra một áp lực rất lớn đối với sự tồn tại trong tư cách làm một quốc gia 

độc lập, có chủ quyền của CHDCND Triều Tiên và cũng là chất xúc tác chính khiến cho nước 

này kiên quyết theo đuổi chương trình tên lửa và hạt nhân. Quan hệ Liên Triều, trong mắt 

CHDCND Triều Tiên, khó có thể xem là đã đi vào thực chất với sự hiện diện của quân đội Hoa 

Kỳ trên lãnh thổ Hàn Quốc, điều rõ ràng gây ra sự ngờ vực đối với thiện chí thực sự của chính 

phủ Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng hiểu rõ yếu tố này, vì vậy họ đã chọn cách tiếp cận CHDCND 

Triều Tiên thông qua vấn đề kinh tế và nhân đạo và cố gắng giảm nhẹ va chạm liên quan đến 

an ninh - quân sự tới mức tối đa, thậm chí chấp nhận để vấn đề hạt nhân và tên lửa của CHDCND 

Triều Tiên ở vai trò thứ yếu trong việc đối thoại Liên Triều trong suốt một thời gian dài dưới 

thời Roh Moo Huyn và Kim Dae Jung. Thế nhưng, khi Hoa Kỳ bắt đầu hành động đơn phương 

làm gia tăng căng thẳng dưới thời Tổng thống George Bush, quan hệ Liên Triều đã đi vào bế 

tắc. Ví dụ như việc CHDCND Triều Tiên cắt đứt hoàn liên lạc với Hàn Quốc sau khi Tổng 

thống Bush nhận xét tiêu cực về nước này trong cuộc gặp với Kim Dae Jung vào năm 2001. 

Thậm chí Hoa Kỳ còn từ chối kịch bản hai miền Triều Tiên đạt được thỏa thuận hòa bình đầu 

tiên bởi lo ngại tạo ra “ấn tượng sai” về mối đe dọa an ninh từ CHDCND Triều Tiên. Bản thân 

Hàn Quốc cũng cảm thấy bất lực cũng như không hài lòng trước sự lấn lướt của Hoa Kỳ, nhưng 

nước này cũng không thể từ bỏ quan hệ an ninh với Hoa Kỳ. Đây thật sự là một tình thế tiến 

thoái lưỡng nan (dilemma) đối với Hàn Quốc khi lợi ích quốc gia va chạm mãnh liệt với nguyện 

vọng thống nhất và hòa bình. Và thật ra, khi Hàn Quốc quyết định điều chỉnh lập trường để phối 

hợp với chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ nhắm vào CHDCND Triều Tiên dưới thời Lee Muyng 

Bak, quan hệ hai miền Triều Tiên đã chính thức bước vào giai đoạn tồi tệ nhất kể từ đầu thập 

niên 1990. Đặt sang một bên nguyện vọng thống nhất và hòa giải, Hàn Quốc đã đòi hỏi 

CHDCND Triều Tiên phải thỏa mãn yêu cầu then chốt của Hoa Kỳ về việc CHDCND Triều 

Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân trước khi muốn đạt được bất cứ tiến bộ nào trong quan 

hệ Liên Triều. Như vậy, không kể giai đoạn cầm quyền của Kim Young Sam khi quan hệ Liên 
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Triều vẫn còn thù nghịch, trong vòng chưa đầy 15 năm kể từ năm 1998 cho đến năm 2012, Hàn 

Quốc đã từ chỗ xem trọng tiến triển trong quan hệ Liên Triều hơn quan hệ với đồng minh Hoa 

Kỳ với chính sách Ánh Dương dưới thời Kim Dae Jung, sau đó đã chuyển dịch sang thái độ 

xem trọng cả hai mối quan hệ ngang nhau với chính sách Hòa bình và Thịnh vượng dưới thời 

Roh Moo Huyn, và cuối cùng là đến xem trọng quan hệ với Hoa Kỳ hơn tiến triển trong quan 

hệ Liên Triều với chính sách Thịnh vượng chung và Cùng có lợi dưới thời Lee Muyng Bak. 

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

Giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tồn tại những mâu thuẫn sâu sắc bởi những di sản quá 

khứ từ thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên và tranh chấp lãnh thổ. Đây 

cũng là trở ngại chính trong quan hệ ba bên Hàn Quốc - Nhật Bản - Hoa Kỳ trong một 

suốt một thời gian dài. Có thể thấy Hoa Kỳ là nước mong muốn xây dựng sự gắn kết 

giữa hai đồng minh thân cận này ở khu vực Đông Bắc Á nhằm kiến tạo ra một liên minh 

tay ba vững chắc, nhưng nước này cũng phải chấp nhận hiện trạng quan hệ lạnh nhạt đôi 

bờ Biển Nhật Bản như vậy suốt trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh. Bởi vậy, các liên 

minh song phương vẫn là nền tảng của an ninh Đông Á dưới góc nhìn của Hoa Kỳ và 

quan hệ giữa các đồng minh cũng giống như giữa các “nan hoa”: “trục xe” chung Hoa 

Kỳ là thứ duy nhất liên kết họ với nhau. 

Nhìn khách quan, trong khi quan hệ giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc dao động đáng kể 

trong thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản rất ổn định, đặc 

biệt là trong lĩnh vực an ninh và ngoại giao. Đáng chú ý là sự đồng thuận của Nhật Bản 

đối với quan điểm của Hoa Kỳ đối với CHDCND Triều Tiên nhận được các phản ứng 

khác nhau từ chính phủ Hàn Quốc. Bản thân Hàn Quốc không hề chào đón sự can dự 

của Nhật Bản vào các vấn đề Liên Triều, nhưng môi trường an ninh biến động mạnh ở 

Đông Bắc Á buộc Hàn Quốc phải tính tới vai trò của Nhật Bản. 

Trong thời kỳ Bill Clinton thi hành chính sách tiếp cận và kiềm chế CHDCND Triều 

Tiên, dù vẫn có những bất đồng công khai như việc chính quyền Kim Young Sam phản 

đối lập trường ủng hộ Hoa Kỳ của Nhật Bản, Hàn Quốc và Nhật Bản đã cho thấy những 

chỉ dấu quan trọng trong việc gác lại mâu thuẫn nhằm phối hợp với Hoa Kỳ giải quyết 

cuộc khủng hoảng hạt nhân lần thứ nhất trên Bán đảo Triều Tiên hồi năm 1993 - 1994 và 

khủng hoảng tên lửa 1997 - 1998. Hai bên đã cùng nhau tham gia Tổ chức Phát triển Năng 

lượng Bán đảo Triều Tiên (Korean Peninsula Energy Development Organization - KEDO) 

vào năm 1995 và Nhóm Giám sát và Phối hợp Ba bên (Trilateral Coordination and 

Oversight Group - TCOG) vào năm 1999 nhằm thực thi những chính sách nhắm vào 

CHDCND Triều Tiên dựa trên Thỏa thuận Khung Hoa Kỳ - CHDCND Triều Tiên ký năm 
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1994 và các chu trình đánh giá và lựa chọn chính sách đối với CHDCND Triều Tiên do 

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ William Perry đề ra. 

Tuy nhiên, quan hệ ba bên lại bị chia rẽ dưới thời Tổng thống George Bush cầm 

quyền ở Nhà Trắng. Chính sách đơn phương cứng rắn của chính phủ Hoa Kỳ đối với 

CHDCND Triều Tiên đã được Nhật Bản đồng thuận, trong khi chính phủ Hàn Quốc lại 

kịch liệt phản đối cách tiếp cận này. Hàn Quốc thậm chí đã chỉ trích Nhật Bản vì thái độ 

đồng thuận với Hoa Kỳ. Ngay cả điểm sáng duy nhất trong giai đoạn khủng hoảng này 

là Đàm phán 6 bên cũng thể hiện rõ sự chia rẽ: Hàn Quốc ngả về lập trường của Trung 

Quốc và Nga, trong khi đó lại từ chối đồng thuận với liên minh Hoa Kỳ và Nhật Bản. 

Điều này khiến phía Hoa Kỳ cảm thấy không hài lòng và thiếu niềm tin trầm trọng vào 

đồng minh Hàn Quốc. 

Quan hệ hợp tác ba bên vẫn gặp khủng hoảng nghiêm trọng khi Lee Muyng Bak 

lên cầm quyền ở Hàn Quốc. Trong khi Hàn Quốc đồng thuận với lập trường cứng rắn 

của chính quyền Obama đối với vấn đề hạt nhân và tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên, quan 

hệ Hàn Quốc - Nhật Bản lại trở nên căng thẳng đáng kể và làm cho các kế hoạch hợp tác 

an ninh ba bên do Hoa Kỳ lãnh đạo gặp trục trặc. Năm 2012, chính phủ Hàn Quốc hủy 

bỏ việc ký kết Hiệp định An ninh chung và Thông tin Quân sự (General Security of 

Military Information Agreement - GSOMIA) và Hiệp định Mua sắm và Cung cấp dịch 

vụ chéo (Acquisition and Cross- Servicing Agreement) với phía Nhật Bản. Tranh chấp 

lãnh thổ, lãnh hải gia tăng là duyên cớ chính cho hành động này. 

Sự lớn mạnh của quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ dưới thời Lee Muyng Bak cũng 

khiến Nhật Bản lo ngại đánh mất vai trò ưu tiên số 1 của mình trong chính sách của Hoa 

Kỳ. Từ thời Thủ tướng Hashimoto trở đi, quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản được phía Tokyo 

nhấn mạnh. Mục đích của những đường lối chỉ đạo mới này là tăng cường sự hợp tác an 

ninh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản và tạo ra cơ sở hợp tác đáng tin cậy và hiệu quả hơn trong 

bối cảnh hòa bình, và “để đối phó với tình hình tại các khu vực xung quanh Nhật Bản 

vốn có ảnh hưởng quan trọng đến hòa bình và an ninh của Nhật Bản”. Tokyo mong 

muốn liên minh tay đôi Hoa Kỳ - Nhật Bản sẽ là trụ cột cho liên minh tay ba Hoa Kỳ - 

Nhật Bản - Hàn Quốc trong việc đối phó với các bất ổn trên Bán đảo Triều Tiên nói riêng 

và khu vực Đông Bắc Á nói chung. Tuy nhiên, kể từ sau khi Lee Muyng Bak lên cầm 

quyền ở Seoul, việc Hoa Kỳ lẫn Hàn Quốc liên tục nhắc đi nhắc lại rằng quan hệ đồng 

minh giữa hai bên là “đinh chốt” (linchpin) của “hòa bình và ổn định ở Châu Á - Thái 

Bình Dương và thích ứng với các thách thức an ninh trong thế kỷ 21 ” [132] trong các 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/07/joint-declaration-commemoration-60th-anniversary-alliance-between-republ
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tuyên bố ngoại giao ở các cấp kể từ năm 2010 trở đi đã khiến cho Nhật Bản lo sợ vai trò 

độc tôn “hòn đá tảng” (cornerstone) của mình trong chính sách của Hoa Kỳ tại Châu Á 

- Thái Bình Dương bị suy giảm. Từ ngữ ngoại giao trong trường hợp này rõ ràng chưa 

thể là căn cứ chủ yếu trong việc phân định vai trò của của Nhật Bản và Hàn Quốc đối 

với Hoa Kỳ. Quan hệ Nhật Bản - Hoa Kỳ đã từng có lúc cũng được Hoa Kỳ cũng như 

chính Nhật Bản hình tượng hóa bằng đa dạng các danh xưng như “hòn đá tảng”, “nền 

tảng” hay thậm chí cả “đinh chốt” [156; tr.31]. Theo ý kiến của người nghiên cứu, quan 

hệ với Nhật Bản được Hoa Kỳ xem trọng như quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại 

Tây Dương (NATO) hay với Arab Saudi, trong khi đó quan hệ với Hàn Quốc được Hoa 

Kỳ xem trọng như quan hệ với Đài Loan. Nỗi lo của Nhật Bản là có cơ sở, nhưng Hàn 

Quốc vẫn chưa thể đứng ngang hàng với Nhật Bản trong ưu tiên đối ngoại của Hoa Kỳ. 

Điều này sẽ được chứng minh thông qua quá trình trở lại là một quốc gia “bình thường” 

của Nhật Bản trong giai đoạn gần đây. Khi môi trường chính trị và an ninh trong khu 

vực tiếp tục tiến hóa, Nhật Bản sẽ nhận thấy sự cần thiết phải tăng cường quan hệ liên 

minh với Hoa Kỳ và xem đây là nền tảng để đảm bảo tương lai của Nhật Bản. Nhật Bản 

đã xúc tiến việc xem xét giải thích lại Hiến pháp hòa bình năm 1946 (hiện nay đã sửa 

đổi thành công - TG) để thực hiện quyền tham gia phòng vệ tập thể theo quy định của 

Hiến chương Liên Hiệp quốc. Trong giai đoạn Nhật Bản bắt đầu tiến hành chuẩn bị sửa 

đổi dự luật an ninh, Hàn Quốc, dù không quyết liệt như Trung Quốc, đã liên tục bày 

tỏ thái độ không đồng tình. Tuy vậy, trong khi Hàn Quốc và Trung Quốc đều thể hiện 

thái độ không hài lòng trong việc Nhật Bản xem xét lại dự luật an ninh của nước này 

thì Hoa Kỳ lại tỏ thái độ hoàn toàn ủng hộ. Hơn ai hết, Hoa Kỳ cần một “đồng minh 

mạnh” ở Đông Bắc Á và trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang tại khu vực, 

Nhật Bản là lựa chọn khả dĩ duy nhất. Mặc dù trong ngắn hạn vận động này có thể 

tạo ra sự bất đồng nhất định ở Hàn Quốc nhưng về lâu dài, “trục an ninh” ba nước sẽ 

trở nên mạnh mẽ hơn và đủ khả năng giải quyết các vấn đề nảy sinh ở quy mô lớn 

hơn trước. Khuynh hướng này cũng sẽ khiến cho tầm quan trọng của quan hệ Nhật 

Bản - Hoa Kỳ tăng lên trở lại trong tương quan với quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ. 

Đối với hợp tác Hàn Quốc - Nhật Bản, điều sẽ ảnh hưởng lớn tới sức mạnh của hệ 

thống đồng minh ở Đông Á của Hoa Kỳ nói chung và quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ nói 

riêng, chúng ta nhận thấy một quy luật là tiến trình này chỉ có kết quả nếu thỏa mãn hai 

điều kiện: (1) Hoa Kỳ có quyết tâm thúc đẩy hòa giải cho quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc, 

(2) quan hệ Nhật Bản - Hoa Kỳ vẫn giữ vị trí ưu thế rõ ràng so với quan hệ Hàn Quốc - 
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Hoa Kỳ, tương tự như những gì đã xảy ra vào giữa thập niên 60 của thế kỷ XX.. Đây vẫn 

là xu hướng chủ yếu hiện nay. Hơn nữa, giữa Hàn Quốc và Nhật Bản không tồn tại mâu 

thuẫn cơ bản mà chỉ có mâu thuẫn nhất thời. Vì vậy, quan hệ hai nước sẽ khó đi chệch 

hướng dù chắc chắn sẽ có những dao động lớn. Dưới sự thúc đẩy tích cực của Hoa Kỳ, 

quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản đang dần vượt qua những khúc mắc lịch sử để cùng hướng 

tới hợp tác vì lợi ích chung. Đây sẽ là xu thế chính trong thời gian tới trong quan hệ giữa 

ba nước trong tương lai. 

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

Quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc sau Chiến tranh lạnh nổi lên như một trong những 

trục quan hệ quốc tế quan trọng ở khu vực Đông Bắc Á nói riêng bởi sự suy giảm 

nghiêm trọng vai trò của nhân tố Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện 

Thiên An Môn khiến quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ gián đoạn và căng thẳng 

trong một giai đoạn ngắn, nhưng vào đầu thập niên 1990 hai bên đã quay trở lại bình 

thường hóa quan hệ. Hàn Quốc cũng tích cực phát triển quan hệ của mình với Trung 

Quốc thông qua chính sách đối ngoại phương Bắc (Nordpolitik) dưới thời Roh Tae 

Woo. Năm 1992, Hàn Quốc - Trung Quốc bình thường quan hệ song phương. 

Trong một thời gian gần 15 năm, từ thời Kim Young Sam cho tới Roh Moo Huyn, 

tam giác quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ - Trung Quốc đã chứng kiến xu hướng sau: Hàn 

Quốc tiến lại gần Trung Quốc trong nỗ lực trở nên độc lập cũng như hạn chế sự ảnh 

hưởng truyền thống của Hoa Kỳ. Dưới thời Kim Young Sam, Hàn Quốc cảm thấy mình 

phải chịu đựng vị trí dễ tổn thương trong mối quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và Hoa 

Kỳ khi phía Hoa Kỳ đang tìm cách đạt bằng được mục đích của mình mà không cân nhắc 

lợi ích của Hàn Quốc, thế nên kể từ năm 1995 nước này đã gia tăng quan hệ với Trung 

Quốc về mặt kinh tế và chính trị, như Robert Sutter nhận định: “Trung Quốc và Hàn 

Quốc đã gia tăng liên lạc song phương vì những lý do kinh tế, để nhằm thúc đẩy các lợi 

ích của hai nước trên Bán đảo Triều Tiên, và nhằm mở rộng các lựa chọn chính sách 

đối ngoại” [151; tr.186]. Mối quan hệ này giúp cho Hàn Quốc giảm được nỗi lo an ninh 

liên quan đến CHDCND Triều Tiên và tạo ra một kênh liên lạc mới đối với CHDCND 

Triều Tiên. Hơn nữa, quan hệ này khiến cho Hàn Quốc gia tăng vai trò ở Bán đảo Triều 

Tiên trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên từ chối vai trò của nước này và chỉ đàm phán 

trực tiếp với Hoa Kỳ. Hàn Quốc có thể vừa tác động đến chính sách đối ngoại lẫn kinh 

tế của CHDCND Triều Tiên thông qua đối tác Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, trong bối 

cảnh cạnh tranh chiến lược Hoa Kỳ - Trung Quốc bắt đầu xuất hiện và phát triển, thông 

qua quan hệ với Hàn Quốc, Trung Quốc đã mở rộng tương đối tầm ảnh hưởng lên toàn 
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bộ Bán đảo Triều Tiên. Các quan chức Trung Quốc còn xem đây là cách cân bằng lại 

quan hệ đang tiến triển giữa Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên và cho rằng việc “công 

nhận chéo” như thế này sẽ làm giảm các lo lắng cũng như sự cô lập của CHDCND Triều 

Tiên, mở ra cách giảm nhẹ các căng thẳng trên bán đảo [152; tr.188]. Nói tóm lại, quan 

hệ với Hàn Quốc giai đoạn này giúp Trung Quốc ngăn chặn sự nổi lên của Hoa Kỳ trên 

Bán đảo Triều Tiên. Còn đối với Hàn Quốc, nước này đang đóng vai trò “người hòa giải” 

(mediator) giữa hai cường quốc bằng quan hệ thân thiện của mình nhằm gia tăng vị thế 

quốc gia. 

Dưới thời kỳ cầm quyền của Kim Dae Jung và Roh Moo Huyn, trong khi quan hệ 

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

Trung Quốc lại phát triển mạnh mẽ. Quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc - Trung Quốc đã 

cân bằng và dần dần vượt qua quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Hoa Kỳ kể từ năm 2003. 

Trong đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân, Hàn Quốc đã ngả về quan điểm mềm mỏng 

của Trung Quốc thay vì quan điểm cứng rắn của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hàn Quốc cố 

gắng đạt được một vị trí trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc như Gilbert Rozman 

(2014) xác định là “là một “trung tâm” (hub), có tiếng nói độc lập về Bắc Triều Tiên, 

hay thậm chí là “người cân bằng” (balancer)”. Nhưng sự thiếu sức nặng cũng như kinh 

nghiệm của Hàn Quốc, cũng như mâu thuẫn gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Hoa 

Kỳ và Hàn Quốc, Trung Quốc và Hàn Quốc25 đã khiến cho việc đạt được mục tiêu này 

thất bại. 

Kể từ năm 2008, khi tham vọng của Trung Quốc ngày càng nổi rõ hơn, chính quyền 

Obama đã xem Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và quyết tâm thực hiện kiềm 

chế chiến lược đối với quốc gia này thông qua chiến lược “xoay trục”, “tái cân bằng”. 

Vào lúc này thì quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ đột ngột phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy, 

trong khi đó quan hệ của Hàn Quốc với Trung Quốc trở nên căng thẳng bởi nhiều vấn 

đề, nhất là việc Trung Quốc tiếp tục hậu thuẫn cho các hành động leo thang căng thẳng 

của CHDCND Triều Tiên sau khi Đàm phán 6 bên sụp đổ vào năm 2008. Phía Trung 

Quốc trực tiếp công kích vào sự tồn tại của liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Năm 2008, 

trong chuyến thăm Bắc Kinh của tổng thống Lee Muyng Bak, người phát ngôn bộ ngoại 

giao Trung Quốc mô tả liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ là một “di tích lịch sử” và xem 

đây là tàn tích của hệ thống Chiến tranh lạnh. Năm 2010, cuộc tập trận chung trên biển 

giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ sau hai hành động khiêu khích quân sự của CHDCND Triều 

                                                           
25 Hai bên xảy ra tranh cãi về mức thuế khi tỏi Trung Quốc tràn ngập thị trường Hàn Quốc vào năm 2000 và về 

việc Trung Quốc tuyên bố vương quốc cổ Koguryo là thuộc nước này. 
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Tiên bị Trung Quốc phản đối mạnh mẽ và gọi liên minh giữa hai nước là mối đe dọa với 

an ninh khu vực. Trung Quốc cũng lo ngại và kịch liệt phản đối việc Hoa Kỳ và Hàn 

Quốc từ cuối năm 2009 trở đi nhiều lần thảo luận về việc triển khai Hệ thống phòng thủ 

tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nhằm chống lại các vụ thử tên lửa của Bắc 

Triều bởi điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh Trung Quốc. Các 

mâu thuẫn nhỏ lẻ khác giữa hai phía Trung Quốc và Hàn Quốc liên tục xuất hiện ngày 

càng nhiều: từ việc du học sinh Trung Quốc đánh người biểu tình Hàn Quốc trong sự 

kiện chống đối rước đuốc Olympic Bắc Kinh vào năm 2008, đến việc ngư dân Trung 

Quốc đâm chết cảnh sát biển Hàn Quốc vào năm 2011, rồi tranh chấp lãnh thổ đối với 

bãi đá Socotra vào năm 2012. Tất cả các sự kiện trên đều đã phần nào cho thấy lý do tại 

sao Hàn Quốc đã lựa chọn “đồng minh chiến lược” là Hoa Kỳ thay vì “đối tác chiến 

lược” là Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc mạnh nhất thế giới này. 

Có thể nói rằng, kể từ khi Hàn Quốc nhận ra chính sách Ánh Dương đã thất bại trong 

việc thuyết phục CHDCND Triều Tiên từ bỏ đường lối quân sự khiêu khích thì Hàn 

Quốc đã thi hành một đường lối đối ngoại thực dụng, hướng tất cả nỗ lực vào việc chấm 

dứt tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Khi phải lựa chọn giữa lợi ích kinh 

tế và lợi ích an ninh, câu trả lời có lẽ đã rất rõ ràng đối với những người hoạch định chính 

sách tại Seoul. 
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KẾT LUẬN 

 

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

những đặc điểm mới, những khuynh hướng lịch sử mới. Tuy nhiên, những di sản của quá 

khứ trên thực tế vẫn còn rất tương đối nặng nề ở nhiều khu vực trên thế giới khi các nước 

vẫn chưa thể dàn xếp hiệu quả những nguy cơ an ninh truyền thống kéo dài hàng thập kỷ, 

tiêu biểu là hiện trạng trên Bán đảo Triều Tiên. Các cường quốc đã luôn khéo lợi dụng mâu 

thuẫn thể chế và ý thức hệ giữa hai miền Triều Tiên để can thiệp vào công việc nội bộ của 

hai thực thể chính trị này, gián tiếp chi phối thế cân bằng chiến lược ở phạm vi khu vực. 

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

được thế cân bằng chiến lược ở khu vực, kìm hãm được nguy cơ chiến tranh và bất ổn bùng 

phát. Vì vậy, quan hệ song phương Hàn Quốc - Hoa Kỳ là một trong những mối quan hệ 

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

- Thái Bình Dương nói chung.  

2. Về tiến trình quan hệ, có thể chia quan hệ song phương ra làm 3 giai đoạn chủ yếu: 

1993 - 1998, 1998 - 2008 và 2008 - 2012 với những đặc điểm và nội dung khác nhau. 

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

khi quan hệ an ninh giữa hai bên bước vào một giai đoạn chuyển đổi trong đó Hàn Quốc 

phài dần dần đảm đương việc phòng thủ quốc gia và Hoa Kỳ chuyển sang vai trò hỗ trợ 

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

đi vị trí ưu tiên trước đây trong quan hệ thương mại song phương với Hoa Kỳ khi phía 

Hoa Kỳ giờ đây đòi hỏi một nền thương mại “công bằng”, có qua có lại dựa trên nhân 

nhượng và thỏa hiệp giữa cả hai bên, dẫn đến một số lượng lớn các vụ tranh cãi và tranh 

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

chung vẫn ổn định. 

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

trong giai đoạn Kim Dae Jung cầm quyền ở Seoul. Tư tưởng chính trị cấp tiến của Kim 

Dae Jung cùng với chính sách Ánh Dương của ông đã nhiều lần va chạm với lập trường 

của chính phủ Hoa Kỳ trong nhiều vấn đề, nhất là trong thái độ đối với CHDCND Triều 

Tiên. Điều này dẫn tới những rạn nứt trong quan hệ chính trị song phương. Nhưng khi 



147 

Tổng thống George W.Bush với lập trường cứng rắn lên cầm quyền ở Hoa Kỳ và Tổng 

thống Roh Moo Huyng với lập trường kế tục của người tiền nhiệm Kim Dae Jung lên 

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

có thể xem như đã chạm đến đáy của mối quan hệ kéo dài từ sau Chiến tranh thế giới thứ 

hai này. Cuộc chiến tranh chống khủng bố của chính phủ Hoa Kỳ đã khiến cho quan hệ 

với Hàn Quốc trở nên xấu đi trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là về quan hệ chính trị - ngoại 

giao và an ninh - quân sự. Các phong trào đấu tranh của nhân dân chống Hoa Kỳ phát 

triển rầm rộ ở các đô thị Hàn Quốc, trong lúc đó, nhiều tiếng nói có uy tín ở Hoa Kỳ đòi 

hỏi phải cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc. Quan hệ kinh tế dù vẫn phát triển nhưng tiếp tục 

xuất hiện nhiều tranh chấp kinh tế, đặc biệt trong vấn đề nông sản, sắt thép và xe hơi. 

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

Kỳ, quan hệ hai nước đột ngột phục hồi mạnh mẽ, nhảy vọt vào một giai đoạn phát triển 

đỉnh cao, ít nhất là trên khía cạnh chính trị - ngoại giao và quân sự. Sự đồng thuận trong 

hợp tác chính sách là điều hoàn toàn có thể nhận thấy trong giai đoạn này với mức độ 

phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng trong quan hệ song phương. Quan hệ hai nước cũng 

chuyển dịch từ một mối quan hệ dựa trên hợp tác về an ninh - quốc phòng sang một mối 

quan hệ mang tầm “chiến lược” và “toàn diện”, tức là mở rộng từ địa hạt quân sự sang 

kinh tế, chính trị, văn hóa và mở rộng vai trò từ giải quyết các sự vụ mang tầm khu vực 

sang liên khu vực và quốc tế. 

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

trong quan hệ song phương có xu hướng suy thoái dần trong 3 đời tổng thống tiếp theo 

trước khi đột ngột bước vào “trạng thái tốt đẹp nhất trong hàng thập niên” dưới thời Lee 

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

quân sự đến hợp tác “chiến lược toàn diện”, trở thành khuôn mẫu mới cho quan hệ liên 

minh trong giai đoạn hiện nay. 

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

hình phụ thuộc cũ và đang dần tiến đến chỗ xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược toàn 

diện. Vị thế quốc tế mới của Hàn Quốc sau Chiến tranh lạnh cùng với quá trình dân chủ hóa 

chính trị - xã hội đã đưa đến động lực mới cho quá trình thay đổi tính chất quan hệ: sự bất 

đối xứng trong quan hệ song phương, từng chỉ chú trọng vào vấn đề an ninh, đang được thay 



148 

thế bằng sự cân bằng hơn và đa diện. Hai bên đã trải qua một giai đoạn chứng kiến nhiều 

thăng trầm trong việc xây dựng đồng thuận chính sách với những va chạm tranh chấp, nhưng 

cuối cùng đã đi đến chỗ phối hợp chặt chẽ trong việc ứng phó với các nhân tố cạnh tranh. 

Kết quả là quan hệ hai bên đã đạt tới giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong nhiều thập 

niên và Hàn Quốc đã trở thành đồng minh thân cận nhất, dù chưa phải là quan trọng nhất, 

của Hoa Kỳ ở châu Á - Thái Bình Dương. 

4. Trên địa hạt an ninh - quân sự, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đánh giá rằng quan hệ mạnh 

mẽ giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc cùng với cam kết an ninh vững chắc của Hoa Kỳ là hòn 

đá tảng trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Bán đảo Triều Tiên. Dù vai trò của Hàn 

Quốc trong chính sách an ninh của Hoa Kỳ ở Đông Á - Thái Bình Dương có phần hạn 

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

cũng như Bắc Triều Tiên, lại đóng vai trò nhạy cảm trong cân bằng lực lượng trong khu 

vực Đông Bắc Á. Vì vậy, trước môi trường an ninh mới trong khu vực sau Chiến tranh 

lạnh, Hàn Quốc đã được khuyến khích để phát triển một nền quốc phòng tự chủ dựa trên 

sự hỗ trợ chủ yếu của quân đội Hoa Kỳ. Đe dọa an ninh càng gia tăng từ phía các thực 

thể chính trị cạnh tranh như CHDCND Triều Tiên hay Trung Quốc thì quan hệ hợp tác 

an ninh - quốc phòng giữa hai nước càng có cơ sở để củng cố và phát triển, đi cùng với 

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

lược” của đồng minh hiện nay là một bước phát triển lớn của quan hệ an ninh - quốc 

phòng song phương, trực tiếp nâng quan hệ hai bên lên tầm chiến lược toàn diện ở tầm 

quốc tế. 

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

suốt hơn 6 thập kỷ cho đến nay. Quan hệ kinh tế giữa hai nước đã phát triển từ mối quan 

hệ bất đối xứng giữa một quốc gia nghèo đói với một siêu cường kinh tế sang một mối 

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

trong khi đó Hoa Kỳ là đối tác kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc. Mặc dù xảy ra thâm hụt 

thương mại do sự mất cân bằng tất yếu về cán cân xuất nhập khẩu, quan hệ kinh tế quan 

trọng này mang lại lợi ích to lớn cho hai nước, đem về nguồn thu, giải quyết nhu cầu 

việc làm của người dân, đóng góp to lớn vào sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Cả hai 
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nước đều đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của khu vực châu Á Thái 

Bình Dương trong giai đoạn hiện nay. 

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

bậc trung với một siêu cường/cường quốc. Mặc dù quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ có những 

đặc điểm, tính chất đặc thù như đã phân tích ở các phần trước, những thăng trầm trong 

quan hệ song phương này để lại những bài học và những kinh nghiệm hữu ích cũng như 

những gợi ý cho các quốc gia trong việc hoạch định chính sách đối ngoại, nhất là các 

nước nằm ở khu vực các cường quốc xác định có lợi ích chiến lược. 

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

dạng hóa quan hệ và hội nhập để tạo ra những tiền đề thuận lợi cũng như những cơ hội 

cho sự phát triển và đảm bảo an ninh của đất nước. 

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

chú ý nhiều hơn tới các nhân tố phi nhà nước, trong cũng như ngoài nước, nói cách là 

tăng cường tính dân chủ trong việc hoạch định chính sách đối ngoại cũng như nội dung 

đối ngoại. 

Thứ ba, trong hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại cần đặt lợi ích quốc gia 

lên hàng đầu nhưng phải căn cứ vào nội lực quốc gia, tức là vừa cần có tính thực dụng 

nhưng cũng phải thực tế trong quan hệ đối ngoại. Cần chú trọng đến việc phát triển sức 

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

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

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

trường hợp đối ngoại và nội dung đối ngoại cụ thể. Nhất là với các nước có vị trí địa 

chiến lược đặc biệt, cần phải sáng suốt quan sát và đánh giá tình hình quốc tế để thực 

hiện đảm bảo sự cân bằng ảnh hưởng của các cường quốc hay lựa chọn “ngả về một 

bên”./. 
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bật của khu vực giai đoạn 2011 - 2020, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

27. Phạm Quang Minh (2014), Giáo trình Quan hệ Quốc tế ở khu vực Châu Á - Thái 

Bình Dương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, HN. 
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Phụ lục 3: Hiệp ước phòng thủ chung Hoa Kỳ - Hàn Quốc năm 

1953 

Hiệp ước phòng thủ chung Hoa Kỳ - Hàn Quốc vào năm 1953 là 

hiệp ước quan trọng nhất trong các văn kiện lịch sử đã ký kết giữa hai 

quốc gia, được xem là “hòn đá tảng” [130; tr.841] đối với liên minh an 

ninh song phương. Hiệp ước này tạo ra một liên minh an ninh - quân sự 

hàng đầu của Hoa Kỳ tại khu vực Tây Thái Bình Dương, đồng thời giúp 

Hàn Quốc trở thành một trong số ít những đồng minh hiệp ước của Hoa 

Kỳ. Mô phỏng theo hiệp ước giữa Hoa Kỳ với Philippines hay với 

Australia và New Zealand, hiệp ước này là một thành công lớn về đối 

ngoại của Hàn Quốc khi cho phép tổng thống Hoa Kỳ được quyền sử 

dụng quân đội hỗ trợ cho Hàn Quốc trong trường hợp nước này bị tấn 

công vũ trang mà không cần phải thông qua Quốc Hội Hoa Kỳ. Ô hạt 

nhân của Hoa Kỳ rõ ràng đã mở rộng tới Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hiệp 

ước là nền tảng cho các cấu trúc an ninh giữa hai bên, tiêu biểu như Thỏa 

thuận Hoa Kỳ - Hàn Quốc về quy chế lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tại 

Hàn Quốc (SOFA) (6/7/1966) và các Hội nghị tư vấn an ninh (SCM) tổ 

chức thường niên. 
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Hiệp ước này mang đến nhiều lợi ích cho cả hai phía. Theo 

Khoản IV, “Hàn Quốc cho phép, và Hoa Kỳ chấp nhận, quyền bố trí 

hải lục không quân Hoa Kỳ trong và quanh lãnh thổ Hàn Quốc như 

thỏa thuận chung đã khẳng định”. Như vậy, quân đội Hoa Kỳ được 

phép đồn trú “miễn phí” và hợp pháp trên lãnh thổ Hàn Quốc, đẩy vành 

đai phòng thủ của Hoa Kỳ ra xa hơn nữa. Nhà nghiên cứu Kongdan 

Oh khẳng định rằng “Liên minh an ninh này…không chỉ ngăn chặn 

một cuộc tấn công khác của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) 

Triều Tiên nhắm vào Nam Triều Tiên, mà còn cung cấp một căn cứ 

trên lục địa cho quân đội Hoa Kỳ giáp mặt với Trung Quốc và Nga 

cũng như cung cấp sự phòng thủ tuyến đầu cho Nhật Bản” [93]. Bản 

thân Hàn Quốc nhờ vào sự bảo bọc về an ninh của hiệp ước này có thể 

tập trung nguồn lực vào việc phát triển và xây dựng đất nước, gần 

giống trường hợp Nhật Bản. 

Tuy nhiên, hiệp ước này vẫn có những hạn chế nhất định nếu so 

với các hiệp ước tương đồng. So sánh với Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, 

hiệp ước này không cho phép tổng thống Hoa Kỳ xem một cuộc tấn công 

vào lãnh thổ Hàn Quốc như một cuộc tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Đây 

cũng là mục tiêu mà nhiều đời tổng thống Hàn Quốc bày tỏ mong muốn 

Hiệp ước phòng thủ chung này được nâng cấp lên. Cần lưu ý là kể từ năm 

1953 cho tới nay, Hiệp ước phòng thủ chung Hàn Quốc - Hoa Kỳ chưa hề 

được sửa đổi, trong khi đó Hiệp ước Hợp tác và An ninh chung Nhật Bản 

- Hoa Kỳ đã trải qua hai lần sửa đổi vào năm 1960 và năm 1978 để phù 

hợp với tình hình thực tế. Đáng chú ý là khi so sánh với Hiệp ước Hợp tác 

và An ninh chung giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản (1960) có thể nhận thấy sự 

khác biệt trong thái độ của Hoa Kỳ đối với hai đồng minh chủ yếu ở Đông 

Bắc Á. Nhật Bản không bắt buộc phải hỗ trợ Hoa Kỳ trừ khi vụ tấn công 

xảy ra trên lãnh thổ “dưới sự quản trị của Nhật Bản” và hơn nữa hiến 
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pháp Nhật Bản cấm nước này tham gia phòng vệ tập thể26, trong khi đó 

Khoản III của hiệp ước Hàn Quốc ký với Hoa Kỳ viết như sau: “Mỗi bên 

nhận thức rằng một cuộc tấn công vũ trang trong khu vực Thái Bình 

Dương hoặc nhắm vào lãnh thổ mà hiện nay đang nằm dưới sự quản trị 

tương ứng của mỗi bên, hoặc từ lúc này được một bên thừa nhận một cách 

hợp pháp là dưới sự quản trị của bên còn lại, là gây nguy hiểm tới hòa 

bình và an toàn của mỗi bên, và tuyên bố rằng mỗi bên sẽ hành động 

nhằm đáp trả lại mối đe dọa chung tuân theo các thủ tục hiến định của 

mình” [76]. Thêm vào đó, trong văn bản Thỏa thuận của Hoa Kỳ được 

phía chính phủ Hoa Kỳ gửi cho phía Seoul vào tháng 1 năm 1954 nhằm 

làm rõ Khoản III, Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng nước này chỉ có nghĩa vụ giúp 

đỡ Hàn Quốc trong trường hợp nước này nhận thấy lãnh thổ nằm dưới sự 

quản trị hợp pháp của Hàn Quốc bị tấn công vũ trang. Như vậy, về phía 

Hàn Quốc, Hiệp ước Phòng thủ chung Hàn Quốc - Hoa Kỳ chỉ bao hàm 

những lãnh thổ đang thuộc sự quản lý của Hàn Quốc kể từ năm 1953 trở 

đi và hơn nữa, Hàn Quốc phải có nghĩa vụ tương ứng đối với nền an ninh 

của Hoa Kỳ. Thực tế là sự có qua có lại của hiệp ước này khiến Hàn Quốc 

đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh nhất là 

khi Hoa Kỳ tăng cường can dự ở châu Á - Thái Bình Dương, có khả năng 

đe dọa tới lợi ích của Hàn Quốc.  

Phụ lục 4: Hiệp ước hữu nghị, thương mại và hàng hải Hoa Kỳ - 

Hàn Quốc 1956 

Hoa Kỳ đã ký hàng trăm Hiệp ước Hữu nghị, Thương mại và 

Hàng hải (FCN) với các quốc gia kể từ thế kỷ XVIII cho tới nay. Trong 

quá khứ, Hoa Kỳ đã ký một FCN với triều Joseon vào năm 1882, chính 

                                                           
26 Vào tháng 7 năm 2014, Nhật Bản đã sửa đổi quy định về quyền tự vệ tập 

thể trong Hiến pháp, qua đó cho phép quân đội được can thiệp quân sự ra 

bên ngoài lãnh thổ. 
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thức mở ra quan hệ với Triều Tiên. Dù hiệp ước này bị vô hiệu trong 

thời gian đế quốc Nhật Bản thống trị Triều Tiên, hai bên đã nối lại 

quan hệ kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Năm 1956, Hoa Kỳ 

và Hàn Quốc ký kết với nhau một FCN mới, đặt cơ sở nền tảng cho 

hoạt động thương mại và đầu tư. Hiệp ước này nhằm hỗ trợ Hàn Quốc 

khôi phục trở lại nền kinh tế sau Chiến tranh Triều Tiên và giúp đưa 

nước này thoát khỏi nghèo đói. Hiệp ước nhấn mạnh vào sự bảo vệ các 

nhà buôn bán và đầu tư, chỉ ra các quyền mà những người này được 

hưởng ở nước sở tại cũng như các thủ tục và nguyên tắc xét xử. Hiệp 

ước cho phép sự tự do đi lại, buôn bán bên trong lãnh thổ của hai nước. 

Tuy nhiên, Hàn Quốc thường xuyên vi phạm các điều khoản đã được 

xác nhận trong hiệp ước. Phía Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về chủ nghĩa bảo 

hộ của Hàn Quốc khi các doanh nghiệp Hoa Kỳ thường không được 

phía Hàn Quốc đối xử công bằng như với các doanh nghiệp nội địa 

trong nhiều vấn đề [108; tr.60]. Dù vậy, vì những lợi ích mang tầm 

chiến lược trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, chính phủ Hoa Kỳ thường 

không nhấn mạnh quá mức vấn đề này. 

Phụ lục 5: Joint Declaration on the R.O.K.- U.S. Alliance and 

Peace on the Korean Peninsula (Tuyên bố chung về liên minh Hoa 

Kỳ - Hàn Quốc và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên ngày 17 tháng 

11 năm 2005) 

President Roh Moo- hyun of the Republic of Korea (ROK) and 

President George W. Bush of the United States of America held a 

summit meeting on November 17, 2005, in Gyeongju. 

President Bush expressed his deep appreciation for Korea's 

natural beauty and ancient culture which he was able to experience 

together with President Roh at Gyeongju. 
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The two leaders had an in- depth discussion on a wide range of 

issues: the alliance, the North Korean nuclear issue, inter- Korean 

relations and establishing a peace regime on the Korean Peninsula, 

economic cooperation, and cooperation in regional and global issues. 

Reaffirming that the alliance is strong, the two leaders concurred 

that the resolution of the North Korean nuclear issue is essential for 

establishing durable peace on the Korean peninsula. 

President Roh and President Bush highlighted the contribution 

of the alliance to securing peace and stability on the Korean Peninsula 

and in Northeast Asia for the past fifty years. 

The two leaders expressed their satisfaction with the steady 

development of the ROK- U.S. relationship into a comprehensive, 

dynamic and mutually- beneficial alliance relationship, as agreed upon 

during the May 14, 2003, summit in Washington D.C. 

The two leaders reviewed the successful force realignment 

agreements and shared the view that this realignment will further 

enhance the combined defense capability of the alliance. They 

expressed the common understanding that U.S. Forces- Korea (USFK) 

is essential for the peace and stability of the Peninsula and Northeast 

Asia. 

The two leaders agreed that the alliance not only stands against 

threats but also for the promotion of the common values of democracy, 

market economy, freedom, and human rights in Asia and around the 

world. 
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President Roh and President Bush spoke highly of the successful 

agreements on the relocation of USFK bases including Yong- san 

Garrison, and the partial reduction of USFK, which was accomplished 

through close ROK- U.S. consultation. Both leaders expressed 

satisfaction that the agreements between the two sides were being 

faithfully implemented. 

President Bush expressed appreciation for the assistance that 

Korean troops are giving to a swifter establishment of peace and 

reconstruction in Iraq and Afghanistan and also for the contribution 

the Korean government has made towards strengthening the ROK- 

U.S. alliance through such efforts. 

President Roh and President Bush agreed to launch a strategic 

dialogue called Strategic Consultation for Allied Partnership (SCAP) 

at the ministerial- level to consult on bilateral, regional and global 

issues of mutual interest. The two leaders agreed to have the first 

strategic dialogue at the beginning of 2006. 

President Roh and President Bush reiterated that a nuclear- 

armed North Korea will not be tolerated, and reaffirmed the principles 

that the North Korean nuclear issue should be resolved through 

peaceful and diplomatic means and that North Korea should eliminate 

its nuclear weapons programs promptly and verifiably. 

The two leaders welcomed the September 19 Joint Statement 

concluded during the fourth round of the Six- Party Talks as an 

important step towards the goal of a denuclearized North Korea. 
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They welcomed North Korea's commitment to abandon all 

nuclear weapons and existing nuclear programs and reaffirmed their 

commitment to take measures outlined in the Joint Statement. 

The two leaders looked forward to progress in the fifth round of 

talks, which should be dedicated to the implementation of the Joint 

Statement. 

President Roh reaffirmed that the ROK will continue to pursue 

the development of inter- Korean relations in accordance with its 

Peace and Prosperity Policy and in harmony with progress in resolving 

the nuclear issue so that both are mutually reinforcing. President Bush 

expressed support for South- North reconciliation and pledged to 

continue close cooperation and coordination as it develops. 

The two leaders shared a common understanding that the 

process of resolving the North Korean nuclear issue will provide an 

important basis to build a durable peace regime on the Korean 

Peninsula. The two leaders agreed that reducing the military threat on 

the Korean Peninsula and moving from the current armistice 

mechanism to a peace mechanism would contribute to full 

reconciliation and peaceful reunification on the Korean Peninsula. 

Pursuant to the September 19th Six Party Joint Statement, the 

two leaders agreed that discussions on a peace regime should take 

place amongst directly- related parties in a forum separate from the 

Six- Party Talks and following progress in those Talks, and expected 

that the discussions on a peace regime and the Six Party Talks will be 

mutually reinforcing. 
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They agreed that these peace discussions should lead to a 

decreased military threat and increased confidence on the peninsula in 

a manner consistent with the peaceful intentions of the U.S.- ROK 

alliance. 

The two leaders exchanged views on the situation for the people 

of the North and, based on a common hope for a better future, agreed 

to continue seeking ways to improve their condition. 

The two leaders agreed to strengthen ROK- U.S. cooperation so 

that APEC, as a major economic forum encompassing the Asia- 

Pacific, can respond more effectively to important demands from the 

region in the future. 

President Roh and President Bush agreed to closely cooperate 

with each other with a view to ensuring the success of the forthcoming 

6th WTO Ministerial conference and the final conclusion of the WTO 

Doha development agenda negotiations. 

The two presidents recognized that close economic ties are an 

important pillar of the bilateral relationship and agreed that deepening 

and strengthening our economic and trade cooperation will contribute 

to the prosperity and freedom of both nations. 

President Bush announced that the U.S. will work with the ROK 

to develop a visa waiver program roadmap to assist Korea in meeting 

the requirements for membership in the program. Korea's interest in 

participating in the VWP reflects our strong bilateral partnership and 

will contribute to enhance exchanges and mutual understanding. 
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President Roh and President Bush agreed to make common 

efforts to develop a regional multilateral security dialogue and a 

cooperation mechanism, so as to jointly respond to regional security 

issues. In this regard, both leaders noted that the participants in the Six- 

Party Talks agreed through the Joint Statement to look for ways and 

means to promote security cooperation in Northeast Asia and that there 

was a common understanding among the participants that the Six- 

Party Talks could develop into such a regional multilateral security 

consultative mechanism once the North Korean nuclear issue is 

resolved. 

The two leaders also agreed to continuously strengthen bilateral 

cooperation in the United Nations and other international 

organizations, including through such activities as peace- keeping 

operations. 

The two leaders agreed to continue to cooperate in fighting the 

global war on terror, and dealing with various international security 

issues including transnational crimes. 

The two leaders agreed to cooperate in arms reduction and 

efforts to prevent the proliferation of WMD and their means of 

delivery at a regional and global level. 

President Roh and President Bush agreed to continue to work 

together towards a full partnership between allies. 

Phụ lục 6: Joint Statement by the United States of America and 

the Republic of Korea on the Alliance Between the United States 

of America and the Republic of Korea (Tuyên bố chung giữa Hoa 
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Kỳ và Hàn Quốc về liên minh Hoa Kỳ - Hàn Quốc vào 16 tháng 6 

năm 2009) 

The United States of America and the Republic of Korea are 

building an Alliance to ensure a peaceful, secure and prosperous future 

for the Korean Peninsula, the Asia- Pacific region, and the world. 

Our open societies, our commitment to free democracy and a 

market economy, and our sustained partnership provide a foundation 

for the enduring friendship, shared values, and mutual respect that 

tightly bind the American and Korean peoples. 

The bonds that underpin our Alliance and our partnership are 

strengthened and enriched by the close relationships among our 

citizens. We pledge to continue programs and efforts to build even 

closer ties between our societies, including cooperation among 

business, civic, cultural, academic, and other institutions. 

The United States- Republic of Korea Mutual Defense Treaty 

remains the cornerstone of the U.S.- ROK security relationship, which 

has guaranteed peace and stability on the Korean Peninsula and in 

Northeast Asia for over fifty years. Over that time, our security 

Alliance has strengthened and our partnership has widened to 

encompass political, economic, social and cultural cooperation. 

Together, on this solid foundation, we will build a comprehensive 

strategic alliance of bilateral, regional and global scope, based on 

common values and mutual trust. Together, we will work shoulder- to- 

shoulder to tackle challenges facing both our nations on behalf of the 

next generation. 
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The Alliance is adapting to changes in the 21st Century security 

environment. We will maintain a robust defense posture, backed by 

allied capabilities which support both nations' security interests. The 

continuing commitment of extended deterrence, including the U.S. 

nuclear umbrella, reinforces this assurance. In advancing the bilateral 

plan for restructuring the Alliance, the Republic of Korea will take the 

lead role in the combined defense of Korea, supported by an enduring 

and capable U.S. military force presence on the Korean Peninsula, in 

the region, and beyond. 

We will continue to deepen our strong bilateral economic, trade 

and investment relations. We recognize that the Korea- U.S. (KORUS) 

Free Trade Agreement could further strengthen these ties and we are 

committed to working together to chart a way forward. We aim to 

make low- carbon green growth into a new engine for sustainable 

economic prosperity and will closely cooperate in this regard. We will 

strengthen civil space cooperation, and work closely together on clean 

energy research and the peaceful uses of nuclear energy. 

Through our Alliance we aim to build a better future for all 

people on the Korean Peninsula, establishing a durable peace on the 

Peninsula and leading to peaceful reunification on the principles of 

free democracy and a market economy. We will work together to 

achieve the complete and verifiable elimination of North Korea's 

nuclear weapons and existing nuclear programs, as well as ballistic 

missile programs, and to promote respect for the fundamental human 

rights of the North Korean people. 
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In the Asia- Pacific region we will work jointly with regional 

institutions and partners to foster prosperity, keep the peace, and 

improve the daily lives of the people of the region. We believe that 

open societies and open economies create prosperity and support 

human dignity, and our nations and civic organizations will promote 

human rights, democracy, free markets, and trade and investment 

liberalization in the region. To enhance security in the Asia- Pacific, 

our governments will advocate for, and take part in, effective 

cooperative regional efforts to promote mutual understanding, 

confidence and transparency regarding security issues among the 

nations of the region. 

Our governments and our citizens will work closely to address 

the global challenges of terrorism, proliferation of weapons of mass 

destruction, piracy, organized crime and narcotics, climate change, 

poverty, infringement on human rights, energy security, and epidemic 

disease. The Alliance will enhance coordination on peacekeeping, 

post- conflict stabilization and development assistance, as is being 

undertaken in Iraq and Afghanistan. We will also strengthen 

coordination in multilateral mechanisms aimed at global economic 

recovery such as the G20. 

The United States of America and the Republic of Korea will 

work to achieve our common Alliance goals through strategic 

cooperation at every level. Proven bilateral mechanisms such as the 

Security Consultative Meeting and the Strategic Consultations for 
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Allied Partnership will remain central to realizing this shared vision 

for the Alliance. 

Phụ lục 7: Joint United States- Japan- Republic of Korea 

Trilateral Statement October 26, 2002 (Tuyên bố chung ba bên Hoa 

Kỳ - Nhật Bản - Hàn Quốc vào 26 tháng 10 năm 2002) 

Today President George W. Bush, President Kim Dae- Jung, 

and Prime Minister Junichiro Koizumi met to reaffirm their 

commitment to a peaceful Korean peninsula free of nuclear 

weapons.The three leaders agreed that North Korea’s program to 

enrich uranium for nuclear weapons is a violation of the Agreed 

Framework, the Non- Proliferation Treaty, North Korea’s IAEA 

safeguards agreement, and the South- North Joint Declaration on 

Denuclearization of the Korean peninsula. The three leaders called 

upon North Korea to dismantle this program in a prompt and verifiable 

manner and to come into full compliance with all its international 

commitments in conformity with North Korea’s recent commitment in 

the Japan- North Korea Pyongyang Declaration. In this context, the 

three leaders agreed to continue close coordination. 

The three leaders stressed their commitment to resolve this 

matter peacefully in close consultation trilaterally and with other 

concerned nations around the globe. The three leaders agreed that 

South- North dialogue and the opening of Japan- DPRK normalization 

talks can serve as important channels to call upon the North to respond 

quickly and convincingly to the international communities’ demands 

for a denuclearized Korean peninsula. President Kim briefed that 
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during the recent South- North Ministerial Meeting held in Pyongyang, 

the South strongly urged North Korea to take immediate action for a 

prompt and peaceful resolution of the nuclear issue. Prime Minister 

Koizumi reiterated that Japan- DPRK normalization should promote 

not only bilateral relations with North Korea, but also contribute to 

peace and stability of the region. In this regard, Prime Minister 

Koizumi stressed that Japan- North Korea normalization talks would 

not be concluded without full compliance with the Pyongyang 

Declaration between Japan and North Korea, in particular with regard 

to the security issues, including the nuclear issue, and abduction issues. 

President Bush reiterated his February statement in South Korea that 

the United States has no intention of invading North Korea as well as 

the fact that he had been prepared to pursue a bold approach to 

transforming U.S.- DPRK relations.The three leaders noted the 

potential for North Korea to benefit from greater participation as a 

member of the international community. However, the three leaders 

agreed that North Korea’s relations with the international community 

now rest on North Korea’s prompt and visible actions to dismantle its 

program to produce highly enriched uranium for nuclear weapons. 

With a view to contributing to regional as well as international peace 

and stability, the three leaders reaffirmed that continued close 

consultations and trilateral coordination remain vital to the success of 

their efforts towards North Korea. 

Phụ lục 8: Tầm nhìn chung liên minh 2009 
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Văn kiện đã xác lập cụ thể các mục tiêu và nhiệm vụ của liên minh 

song phương, trong đó có thể thấy mục tiêu trước mắt là “nhằm đạt đến sự 

chấm dứt hoàn toàn và có thể kiểm chứng vũ khí hạt nhân và các chương 

trình hạt nhân đang tồn tại cũng như các chương trình tên lửa đạn đạo của 

Bắc Triều Tiên và nhằm thúc đẩy sự tôn trọng các nhân quyền cơ bản của 

người dân Bắc Triều Tiên” và mục tiêu dài hạn là “nhằm xây dựng một 

tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả người dân trên bán đảo Triều Tiên, thiết 

lập một nền hòa bình bền vững trên bán đảo và dẫn đến sự thống nhất hòa 

bình dựa trên các nguyên tắc về dân chủ tự do và kinh tế thị trường”. Ngoài 

ra, các mục tiêu chung khác về chính trị, quân sự và kinh tế ở tầm mức khu 

vực và thế giới cũng được Tầm nhìn chung đề cập. Tầm nhìn chung 2009 

thường được dẫn lại trong các văn bản ngoại giao trong vai trò là văn kiện 

nền tảng cho các hoạt động hợp tác và sáng kiến trong thời gian gần đây. 

Tuy nhiên hạn chế của văn kiện này không đề cập đến kịch bản hậu thống 

nhất trên Bán đảo Triều Tiên, do đó “dường như chỉ làm tăng thêm chứ 

không kiểm soát hay trung lập hóa được sự quả quyết của Bắc Triều Tiên 

về “chính sách thù địch”của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đối với miền Bắc và 

khiến việc phi hạt nhân hóa thậm chí còn khó trở thành hiện thực hơn” [75; 

tr.278 - 279]. 

Phụ lục 9: Sự chia sẻ các giá trị chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ 

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

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

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

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

hộ nền dân chủ, nhân quyền, kinh tế thị trường, xã hội mở và nền pháp trị, 

thể hiện qua nhiều tuyên bố công khai và văn kiện ngoại giao [77] [130] 

[134]. Có thể nói, Hoa Kỳ là mô hình Hàn Quốc hướng tới và các giá trị 

mà Hoa Kỳ đại diện là các giá trị mà Hàn Quốc nỗ lực xây dựng [124; 
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tr.123- 124] , đặc biệt là trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, nhằm vượt 

qua những di sản quá khứ, tiêu biểu như tư tưởng Khổng giáo nặng nề 

trong xã hội. Sự tồn tại khái niệm “đối tác dựa trên giá trị” (vaue- based 

partnership) giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ là kết quả của sự song trùng hệ 

giá trị dân chủ tự do giữa hai nước và đây là điều không thể áp dụng cho 

nhiều mối quan hệ khác của Hàn Quốc, tiêu biểu như quan hệ Hàn Quốc 

- Trung Quốc [153; tr.71]. 

Dân chủ 

Hàn Quốc và Hoa Kỳ hiện đang là hai trong số nhiều nền dân 

chủ lớn nhất thế giới, với một hệ thống chính trị nhằm nâng đỡ và hoàn 

thiện thể chế dân chủ được sắp đặt và vận hành phần nào theo cùng 

một mô thức. Hệ thống và cấu trúc chính trị giữa hai nước gần như 

tương đồng trên nhiều phương diện với các đặc điểm như hệ thống đa 

đảng, hình thức chính trị dân chủ đại nghị và mô hình quản lý nhà nước 

tam quyền phân lập. Ở cả hai nước, quyền được bầu cử của người dân 

được tôn trọng tuyệt đối và người dân được thực thi quyền làm chủ của 

mình trên thực tế thông qua các đại diện trong Quốc hội. Có thể thấy 

tinh thần của nền dân chủ Hoa Kỳ được thể hiện xuyên suốt trong 

Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp cùng nhiều văn bản, diễn văn quan 

trọng của nước này. Vào thế kỷ XIX, một người Hàn Quốc, Jae - P’Il 

So (còn gọi là Philip Jaishon) đã lần đầu tiên giới thiệu Hiến pháp Hoa 

Kỳ tới người Triều Tiên [92, tr.26] khi đất nước này vẫn còn đang chịu 

sự chi phối toàn diện bởi Khổng giáo. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 

Lý Thừa Vãn đã gây áp lực để hiến pháp của Hàn Quốc ngả theo mô 

hình Hoa Kỳ, chứ không phải là mô hình của Nhật như dự tính của 

nhiều người vào thời điểm đó [91; tr.118]. Mặc dù có nhiều sự khác 

biệt so với Hoa Kỳ trên một số mặt, như quốc hội đơn viện hay không 

có phó tổng thống, nhưng về cơ bản, nền dân chủ đại diện và đa nguyên 
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về chính trị là điều Hàn Quốc cam kết hướng tới thông qua các cuộc 

cải cách cơ chế chính trị, đặc biệt là từ thời kỳ Kim Dae Jung trở đi. 

Nhân quyền 

Cả hai nước hiện nay phần nào đều thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối 

các quyền thuộc nhóm nhân quyền thế hệ thứ nhất như quyền được sống, 

quyền bình đẳng trước tòa án, quyền tự do ngôn luận, quyền được xét xử 

công bằng, quyền tự do tôn giáo và quyền bầu cử. Vào tháng 4 năm 1948, 

khi tiếp quản phía nam Triều Tiên từ tay Nhật Bản, Hoa Kỳ đã ban bố Sắc 

lệnh về Quyền của dân tộc Triều Tiên (The ordinance of the rights of the 

Korean people) gồm 12 điều “đảm bảo quyền tự do về tôn giáo, quyền tự 

do nhóm họp và lập hội, tự do thể hiện và xuất bản, và quyền được có đại 

diện luật pháp, có quá trình xét xử nhanh chóng và công bằng và được 

bảo vệ công bằng trước pháp luật..cấm tra tấn và tước đoạt tự do và tài 

sản mà không thông qua thủ tục tố tụng hợp pháp” [154; tr.305]. Tuy 

nhiên, sự bùng nổ của Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh lạnh đã khiến 

cho vấn đề nhân quyền bị đẩy dần xuống hàng thứ yếu. Vô số vụ vi phạm 

nhân quyền đã xảy ra trong giai đoạn cầm quyền của tướng Park Chung 

Hee và Chung Doo Hwan. Nhưng với bản hiến pháp mới năm 1988, các 

quyền con người đã được chính quyền chú trọng phục hồi và gần gũi hơn 

về bản chất với Đạo luật nhân quyền của Hoa Kỳ (tức 10 Tu chính án đầu 

tiên của Hoa Kỳ), tiêu biểu là các điều 12, 20, 21, 26 thuộc Chương 227. 

Đến nay, đảm bảo nhân quyền đang trở thành một trong những ưu tiên 

hàng đầu của chính phủ và nhân dân Hàn Quốc trong quá trình phát triển. 

Tuy nhiên, mức độ bảo vệ nhân quyền ở Hàn Quốc có vẻ chưa thể so sánh 

được với Hoa Kỳ, trong khi đó Hoa Kỳ là nước đang chịu nhiều chỉ trích 

từ bên ngoài về việc không tuân thủ các tuyên bố về bảo vệ quyền con 

                                                           
27 Xem phụ lục 1 
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người. Điều này thể hiện rõ nét ở việc Hàn Quốc cho tới nay duy trì Luật 

An ninh Quốc gia và không ký cũng như phê chuẩn hai trong số công ước 

quan trọng nhất liên quan đến nhân quyền: Công ước quốc tế về Quyền 

Chính trị và Dân sự (1966) và Công ước quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã 

hội và Văn hóa (1966). Hoa Kỳ đã ký cả 2 Công ước này vào năm 1977 

nhưng hiện chỉ phê chuẩn Công ước về Quyền Chính trị dân sự (1992) 

với một loạt các bảo lưu hứng chịu nhiều chỉ trích từ các nước trên thế 

giới. 

Pháp quyền 

Nguyên tắc cơ bản của pháp quyền (rule of law) là một cơ quan 

luật pháp trung lập sẽ quản lý chính quyền, thay vì những quyết định tùy 

ý của người cầm quyền. Hoa Kỳ thừa hưởng nguyên tắc này từ Anh, 

nhưng nhấn mạnh dưới dạng chính quyền phải hành động tuân theo “thủ 

tục tố tụng hợp pháp” (due process of law), một khái niệm xuất hiện trong 

tu chính án thứ 5 và tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, rằng “Không 

ai có thể bị tước đoạt sự sống, tự do hay quyền sở hữu nếu thủ tục tố tụng 

đã không được tôn trọng’’. Hàn Quốc từ đầu cũng theo đuổi nguyên tắc 

này, nhưng việc thực hiện trên thực tế có nhiều vấn đề nảy sinh. Về mặt 

luật học, giữa pháp quyền và nhân quyền có một mối liên hệ chặt chẽ với 

nhau. Vì vậy, trong giai đoạn Park Chung Hee và Chun Doo Hwan làm 

tổng thống Hàn Quốc, không những nhân quyền bị vi phạm mà tư tưởng 

pháp quyền cũng không được thi hành do sự cai trị độc đoán của những 

người cầm quyền. Hàn Quốc trong giai đoạn độc tài đã chứng kiến bộ 

phận tòa án mất đi tính độc lập và công bằng khi mà những người cầm 

quyền nhận được biệt đãi và đôi khi đứng lên trên pháp luật. Chỉ từ sau 

khi Hiến pháp Dân chủ 1987 được ban bố, quan niệm nhà nước pháp 

quyền mới trở lại, tiêu biểu với sự kiến tạo Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc 

vào năm 1988 nhằm quản lý các hoạt động của chính quyền, ngăn chặn 
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các hành động vi hiến và bảo vệ các quyền dân sự thông qua “thủ tục tố 

tụng hợp pháp” [136; tr.303]. Hiến pháp mới cũng quy định Tòa án Tối 

cao Hàn Quốc có 13 thẩm phán được bổ nhiệm bởi tổng thống với sự đồng 

thuận của Quốc hội, dẫn tới “một sự kiểm soát thầm quyền của Tổng thống 

thông qua nhánh tư pháp, giống như hệ thống kiểm tra và cân đối được 

xây dựng ở các nền dân chủ phương Tây” [136; tr.306 - 307]. Hàn Quốc 

từng bước hướng đến tam quyền phân lập hoàn chỉnh như Hoa Kỳ nhằm 

đảm bảo sự bền vững của mô hình nhà nước pháp quyền, vốn ngày càng 

được củng cố bởi tác động từ toàn cầu hóa và phong trào dân sự nội địa. 

Tuy nhiên, pháp quyền vẫn là điểm yếu nhất trong nền dân chủ Hàn Quốc. 

Kinh tế thị trường 

Hoa Kỳ và Hàn Quốc là hai nền kinh tế thị trường nằm trong tốp 

các nước dẫn đầu thế giới và đều là những thành viên chủ chốt của các tổ 

chức kinh tế quan trọng như OECD hay G20. Thật ra, cả Hoa Kỳ và Hàn 

Quốc đều là hai nền kinh tế hỗn hợp, tức là hòa trộn giữa kinh tế thị trường 

tự do và kinh tế hoạch định bởi nhà nước. Hoa Kỳ tin rằng một nền kinh 

tế nhìn chung sẽ vận hành tốt nhất khi các quyết định về sản xuất và giá 

cả hàng hóa được ban hành thông qua việc trao đổi buôn bán của hàng 

triệu người mua và người bán độc lập, thay vì thông qua chính quyền hay 

các nhóm lợi ích tư nhân. Trong hệ thống kinh tế thị trường, người Mỹ 

cho rằng giá cả phản ánh gần chính xác giá trị của sự vật và do đó được 

xem là chỉ dẫn tốt nhất cho nền kinh tế để sản xuất những thứ mà xã hội 

cần. Bên cạnh quan niệm kinh tế thị trường thúc đẩy sự hiệu quả của nền 

kinh tế, chính phủ Hoa Kỳ còn xem đây là một cách để thúc đẩy các giá 

trị chính trị của nước mình, đặc biệt là cam kết đối với tự do cá nhân và 

đa nguyên chính trị. Đối với Hàn Quốc, nước này đã hoàn thành việc 

chuyển đổi nền kinh tế trở thành kinh tế thị trường vào khoảng giữa thập 

niên 80 của thế kỷ XX. Các đời tổng thống Hàn Quốc kể từ năm 1993 cho 
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tới nay, đặc biệt là Tổng thống Kim Young Sam với chính sách segyahwa 

(toàn cầu hóa) và Lee Muyng Bak với mục tiêu “một nền kinh tế thị trường 

sống động [73; tr.122] , đã luôn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hàn Quốc 

đối với nền kinh tế thị trường đối với các đối tác như Hoa Kỳ hay Liên 

minh châu Âu (EU). 

Xã hội mở 

Đây có thể xem là học thuyết xã hội đối lập với chủ nghĩa chuyên 

chế (còn gọi là chủ nghĩa toàn trị), ra đời từ trước Chiến tranh thế giới thứ 

hai và về sau được nhà triết học Karl Popper phát triển. Trong một xã hội 

mở, chính quyền được yêu cầu phải có trách nhiệm và khoan dung, còn 

các cơ chế chính trị phải minh bạch cũng như linh hoạt. Sự chú ý của Hoa 

Kỳ hướng đến việc tạo dựng một xã hội mở có lẽ mở đầu với việc Abba 

P.Schwartz - một quan chức chính phủ - viết cuốn “Xã hội mở”, trong đó 

khẳng định cam kết của Tổng thống J.F.Kennedy về việc “biến Hoa Kỳ 

trở thành một xã hội mở” [80; tr.4]. Từ đó cho tới nay, các đời tổng thống 

Hoa Kỳ luôn luôn thể hiện cam kết của mình về việc duy trì một xã hội 

mở đối với người dân trong nước cũng như các đối tác quốc tế. Trong 

trường hợp Hàn Quốc, mặc dù thể hiện rõ bản chất hướng đến một xã hội 

mở kể từ khi lập quốc, nhưng phải đến sau Chiến tranh lạnh nước này mới 

có thể chính thức chuyển mình khỏi cái gọi là “xã hội mở chưa hoàn 

chỉnh” (quasi- open society) [124; tr.124]. Hiện nay, khái niệm này được 

các nhà lãnh đạo Hàn Quốc đề cập đến trong vai trò là giá trị chung đối 

với Hoa Kỳ và các nền dân chủ khác. 

 


