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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Myanmar là quốc gia có đặc thù lịch sử, văn hóa và có vị trí địa lý khá đặc biệt 

ở Đông Nam Á. Đây là quốc gia duy nhất trong khu vực có thể đóng vai trò là cầu 

nối kinh tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc; giữa Đông Nam Á và Nam Á. Đồng thời, 

Myanmar còn sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, trữ lượng lớn (trong 

đó đáng chú ý là khí đốt, gỗ, đá quý, đồng và nguồn nước); thị trường ngày càng 

thông thoáng, rộng mở, sức mua tăng đáng kể; lực lượng lao động dồi dào và nhu 

cầu thu hút đầu tư nước ngoài lớn. Bởi thế, hầu hết các nước lớn đều muốn có vị thế 

tốt nhất tại Myanmar nên đã cạnh tranh với nhau để gia tăng ảnh hưởng tại đây và sự 

cạnh tranh đó diễn ra gay gắt hơn từ khi Myanmar tiến hành cải cách, mở cửa.   

Sau khi giành được độc lập năm 1948, Myanmar là quốc gia thường xuyên mất 

ổn định về chính trị, nhiều lần rơi vào khủng hoảng về kinh tế và gặp không ít bế tắc 

trong giải quyết các vấn đề phát triển so với các thành viên khác của Hiệp hội các 

quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Do đó, Myanmar trở thành chủ đề nghiên cứu của 

nhiều học giả trên thế giới. Những công trình, bài viết đều hướng đến mục đích nhận 

diện, lý giải sự phát triển đặc thù của Myanmar và xem xét những tác động từ nó đến 

tiến trình phát triển chung của quốc gia này. Đặc biệt, kể từ khi lực lượng quân đội 

tiến hành đảo chính, lên nắm quyền (từ năm 1988); tiến hành chuyển giao quyền lực 

(năm 2011) và chấm dứt sự nắm quyền (năm 2016), các vấn đề về Myanmar nói 

chung và quan hệ kinh tế đối ngoại của Myanmar nói riêng luôn nhận được nhiều tiếp 

cận mới. Có thể thấy, trong suốt giai đoạn 1991 - 2016, các đối tác kinh tế quan trọng 

của Myanmar chủ yếu là các nước láng giềng. Vậy nên, quan hệ kinh tế với Ấn Độ và 

Trung Quốc, nhất là trong giai đoạn Myanmar bị Mỹ, phương Tây cấm vận về kinh tế, 

cô lập về ngoại giao luôn là nhu cầu thiết yếu và cũng là cách thức để nước này thoát 

ra khỏi vòng cương tỏa ấy, thậm chí ở một mức độ nhất định trong những thời điểm 

cụ thể, nó gần như là “chiếc phao cứu sinh” của nền kinh tế Myanmar.  

Chính vì thế, nghiên cứu về quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung 

Quốc từ năm 1991 đến năm 2016 thực sự là một vấn đề hết sức quan trọng và có 

tính bức thiết. Đồng thời, nghiên cứu đối sánh về quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ 

và Myanmar - Trung Quốc giai đoạn này là một đề tài hầu như chưa được khai thác. 
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Do vậy, một số câu hỏi nghiên cứu được đặt ra: Liệu có phải do thúc đẩy quan hệ 

kinh tế với hai nước láng giềng lớn là Ấn Độ và Trung Quốc mà chính quyền quân 

sự Myanmar đứng vững và duy trì được sự tồn tại lâu dài trước các lệnh cấm vận và 

trừng phạt kinh tế không? Quan hệ kinh tế với Myanmar khi nước này khó khăn, bất 

ổn mang lại lợi ích gì cho Ấn Độ và Trung Quốc? Nếu không phụ thuộc quá nặng nề 

vào Trung Quốc đến mức trở thành một “con tốt chiến lược” hoặc ít nhất cũng là 

một “nhà nước vệ tinh” hay “trục kinh tế” của Trung Quốc như một số nghiên cứu 

nhận định thì Myanmar đã tiến hành cải cách, mở cửa chưa? Và, khi quá trình cải 

cách, mở cửa được tiến hành thì những biến đổi chính trị, kinh tế tại Myanmar tác 

động như thế nào đến quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc? 

Phải chăng, trong quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ, Trung Quốc là một tác nhân 

không thể không tính đến và ngược lại, trong quan hệ kinh tế Myanmar - Trung 

Quốc, Ấn Độ cũng là một cân nhắc không thể bỏ qua? Có phải khi Ấn Độ và Trung 

Quốc càng tăng cường cạnh tranh ảnh hưởng tại Myanmar thì Myanmar càng có 

công cụ để duy trì “đòn bẩy chiến lược” và tối đa hóa lợi ích quốc gia của mình?... 

Từ nhận thức đó, chúng tôi thấy rằng việc nghiên cứu về quan hệ kinh tế của 

Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016 có ý nghĩa quan trọng 

trong việc lý giải nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử phát triển của Myanmar - một 

đối tác hợp tác của Việt Nam. 

Về ý nghĩa khoa học, nghiên cứu quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và 

Trung Quốc (1991 - 2016), chúng tôi mong muốn làm rõ mối quan hệ kinh tế của 

Myanmar với hai nền kinh tế lớn của thế giới, mà xét trên nhiều khía cạnh (từ trình 

độ, tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế đến những thách thức phải đối mặt cũng 

như quy mô nền kinh tế, sự bất đối xứng về lợi ích trong các mối quan hệ kinh tế của 

Myanmar với các nước lớn) có nhiều nét tương đồng với Việt Nam. Đồng thời, 

nghiên cứu về quan hệ kinh tế đối ngoại của Myanmar, luận án mong muốn cung 

cấp thêm một phần tư liệu, góp phần làm phong phú những nghiên cứu về Myanmar 

tại Việt Nam với những hiểu biết đầy đủ, rộng rãi hơn về đất nước, lịch sử Myanmar 

sau 5 thập niên khép kín.  

Về ý nghĩa thực tiễn, qua nghiên cứu Myanmar có thể rút ra được những kinh 

nghiệm cần thiết để thúc đẩy quan hệ kinh tế của Việt Nam với cả Ấn Độ, Trung 

Quốc và Myanmar cũng như tăng cường các hoạt động hợp tác kinh tế khu vực; đấy 
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là: Myanmar đã phát triển quan hệ kinh tế với Ấn Độ và Trung Quốc như thế nào để 

giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây; Ấn Độ và 

Trung Quốc đã lợi dụng khoảng trống mà Mỹ và phương Tây để lại ở Myanmar ra 

sao để thực hiện các chiến lược mở rộng ảnh hưởng của mình ở Myanmar, và qua 

Myanmar vào Đông Nam Á; Myanmar đã có những chính sách, biện pháp gì để cân 

bằng ảnh hưởng của hai nước láng giềng đối với mình, qua đó đảm bảo tính độc lập 

của đất nước... Mặt khác, việc nghiên cứu Myanmar - thành viên của ASEAN mà 

Việt Nam đang có quan hệ khá tốt đẹp sẽ góp phần xây dựng và phát triển mối quan 

hệ này lâu dài, toàn diện, sâu sắc và bền chặt hơn.  

Với những ý nghĩa trên, chúng tôi lựa chọn đề tài “Quan hệ kinh tế của 

Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc (1991 - 2016)” làm luận án tiến sĩ, chuyên 

ngành Lịch sử thế giới với mong muốn góp phần tìm hiểu về các đối tác hợp tác của 

Việt Nam cũng như các mối quan hệ quốc tế nói chung và quan hệ kinh tế nói riêng 

trong khu vực. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận án tái hiện một cách hệ thống và khách quan tiến trình quan hệ kinh tế 

của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016 trong mối liên hệ so 

sánh, qua đó rút ra những nhận xét, đánh giá độc lập về mối quan hệ này. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, phân tích các nhân tố tác động (từ cấp độ toàn cầu và khu vực đến 

cấp độ quốc gia) đến quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai 

đoạn 1991 - 2016.  

Thứ hai, làm rõ tiến trình quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung 

Quốc qua hai giai đoạn 1991 - 2010, 2011 - 2016 trên lĩnh vực thương mại và đầu tư 

để thấy được sự phát triển của các mối quan hệ này. 

Thứ ba, rút ra một số nhận xét về thành tựu và hạn chế; so sánh để làm rõ 

những điểm tương đồng và khác biệt của quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ và 

Myanmar - Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016. Đồng thời, phân tích các tác động 

của mối quan hệ này đối với mỗi chủ thể và khu vực.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
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3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là mối quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn 

Độ và Trung Quốc (1991 - 2016) trên hai lĩnh vực chủ yếu là thương mại và đầu tư. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về mặt không gian: Không gian nghiên cứu của luận án chủ yếu là ba chủ thể ở 

khu vực châu Á (Myanmar, Ấn Độ và Trung Quốc). Tuy nhiên, do quan hệ kinh tế 

của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016 còn chịu tác động 

nhất định từ các chủ thể khác nên không gian nghiên cứu có thể được mở rộng ra 

một số quốc gia và khu vực khác như Mỹ, Nhật Bản, Đông Nam Á…   

Về mặt thời gian: Phạm vi nghiên cứu chính của luận án là từ năm 1991 đến 

năm 2016. Năm 1991 là mốc mở đầu thời gian nghiên cứu. Đây là thời điểm Chiến 

tranh lạnh kết thúc, mở ra sự thay đổi căn bản của tình hình thế giới, quan hệ quốc 

tế, trong đó có sự thay đổi về nhận thức chiến lược của Myanmar, Ấn Độ và Trung 

Quốc. Năm 2016 là mốc giới hạn nghiên cứu của luận án. Đây là thời điểm chính 

quyền quân sự Myanmar chính thức chấm dứt sự nắm quyền của họ ở Myanmar 

(Chính phủ của Tổng thống Thein Sein hết nhiệm kỳ vào ngày 30/3/2016) và đây 

cũng là thời điểm kết thúc năm tài chính 2015 của Myanmar. Trong khoảng thời 

gian này, luận án đã phân kỳ thành 2 giai đoạn 1991 - 2010 và 2011 - 2016 nhằm 

làm rõ hơn những biến đổi chính trị, kinh tế của Myanmar sau khi nước này tiến 

hành cải cách (tháng 3/2011) đã tác động như thế nào đến quan hệ kinh tế của 

Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc cũng như quá trình vận động, phát triển của các 

mối quan hệ kinh tế này. Mặt khác, để đạt được mục tiêu đề ra và đảm bảo tính logic 

của vấn đề, luận án có đề cập đến lịch sử quan hệ Myanmar - Ấn Độ, Myanmar - 

Trung Quốc trước năm 1991.  

Về mặt nội dung: Đề tài tập trung tổng hợp, phân tích tiến trình, nội dung quan hệ 

kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc dưới góc độ song phương với hai lĩnh 

vực cơ bản là thương mại (chỉ giới hạn thương mại hàng hóa) và đầu tư (chỉ xem xét 

đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI). Đồng thời, khi phân tích những tác động từ quan hệ 

kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016 đến tình hình 

khu vực, đề tài chỉ tập trung vào những tác động đối với khu vực Đông Nam Á.  

Về số liệu: Toàn bộ số liệu liên quan đến quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc 

chỉ tính phần Trung Quốc đại lục, không tính Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao. Đồng 
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thời, phần lớn số liệu về trao đổi thương mại và đầu tư được tính toán dựa vào năm tài 

chính của Myanmar (Bắt đầu từ ngày 01/4 của năm này đến ngày 31/3 năm kế tiếp). 

4. Nguồn tư liệu  

Để hoàn thành luận án, tác giả đã tham khảo và sử dụng các nguồn tư liệu sau:  

- Các văn bản tài liệu thống kê chính thức của chính phủ Myanmar, Ấn Độ và 

Trung Quốc, cụ thể là từ các bộ như Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và 

Tài chính (Myanmar); Bộ Ngoại giao (Trung Quốc); Bộ Ngoại giao; Bộ Phát triển khu 

vực Đông Bắc (Ấn Độ). Bên cạnh đó, còn có các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo cấp 

cao của ba quốc gia này. Số liệu về quan hệ kinh tế, nhất là trong lĩnh vực thương mại 

trong giai đoạn nghiên cứu của luận án có độ vênh nhất định giữa số liệu thống kê chính 

thức từ phía Myanmar so với những thống kê từ phía Ấn Độ và Trung Quốc. Để đảm 

bảo tính thống nhất, luận án sử dụng số liệu từ phía Myanmar. Tuy nhiên, số liệu từ 

phía Ấn Độ và Trung Quốc cũng được đưa vào Phần phụ lục để có thể đối chiếu. 

- Các số liệu thống kê kinh tế - xã hội của các tổ chức quốc tế có uy tín như: Hội 

nghị về Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD); Ngân hàng Phát triển 

châu Á (ABD); ASEAN.  

- Các công trình nghiên cứu đã được công bố của các học giả trong và ngoài 

nước dưới dạng sách chuyên khảo, tham khảo; bài viết tạp chí; luận án; báo cáo 

tham luận tại các hội thảo khoa học; bài báo, bình luận về các vấn đề mà tác giả luận 

án quan tâm trên Internet. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Với đối tượng và phạm vi nghiên cứu đã được xác định như trên, để giải quyết 

vấn đề nghiên cứu đặt ra, tác giả luận án quán triệt sâu sắc chủ nghĩa duy vật biện 

chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và các quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam 

trong nghiên cứu lịch sử thế giới và quan hệ quốc tế. Đây là nền tảng lý luận để 

chúng tôi xử lý tư liệu, phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử, các vấn đề quan trọng 

trong quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc (1991 - 2016) nhằm 

thấy được bản chất của vấn đề một cách khách quan và khoa học. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Vì là một công trình nghiên cứu lịch sử nên phương pháp lịch sử và phương 

pháp logic là những phương pháp nền tảng và được sử dụng chủ yếu trong đề tài để 
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làm rõ quá trình phát triển quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc 

theo một trật tự thời gian liên tục; mối liên hệ giữa bối cảnh quốc tế, khu vực, tình 

hình nội tại của mỗi nước nói trên đến mối quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ 

và Trung Quốc cũng như các quy luật, khuynh hướng vận động tổng quát và tất yếu 

của mối quan hệ kinh tế này.  

Bên cạnh đó, để giải quyết toàn diện các vấn đề đặt ra, luận án còn sử dụng cách 

tiếp cận liên ngành sử học - địa lý học - kinh tế học - chính trị học để làm rõ quá trình 

phát triển liên tục trong quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc, 

được đặt trong mối liên hệ với sự tác động qua lại giữa địa lý, kinh tế, chính trị, chiến 

lược mở rộng ảnh hưởng, kiểm soát lãnh thổ bằng quan hệ kinh tế… Đồng thời, là 

một đề tài về lịch sử nhưng do nội dung nghiên cứu chủ yếu về lịch sử quan hệ kinh tế 

nên luận án còn sử dụng việc tiếp cận liên ngành phương pháp nghiên cứu quan hệ 

quốc tế, nhất là các phương pháp phân tích so sánh lực lượng, phân tích kinh tế, phân 

tích địa - chính trị, địa - kinh tế cũng như các phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế 

như phương pháp thống kê, mô hình hóa (biểu đồ hóa). Ngoài ra, một số lý thuyết 

quan hệ quốc tế (Lý thuyết Chủ nghĩa hiện thực, Lý thuyết Chủ nghĩa tự do, Lý thuyết 

nghiên cứu về các tam giác quan hệ trong quan hệ quốc tế) cũng được luận án vận 

dụng để giải thích các cơ sở lý luận, thực tiễn chi phối những cân nhắc lợi ích; những 

chủ trương, chính sách kinh tế đối ngoại của Myanmar, Ấn Độ và Trung Quốc; sự phụ 

thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế của Myanmar với hai nước láng giềng lớn; quan hệ “tay 

3” giữa ba quốc gia (cụ thể là quan hệ kinh tế song phương Myanmar - Ấn Độ chịu sự 

tác động từ Trung Quốc và quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc chịu sự tác động 

từ Ấn Độ). Các phương pháp và một số lý thuyết trên được thực hiện và vận dụng ở 

những mức độ khác nhau nhằm tái hiện một bức tranh chân thực, khách quan về quan 

hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016. 

6. Đóng góp của luận án 

6.1. Về mặt khoa học 

- Trình bày một cách có hệ thống và toàn diện về tiến trình, nội dung quan hệ 

kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016. Qua đó, luận 

án rút ra những nhận xét, đánh giá về thành tựu, hạn chế; những điểm tương đồng và 

khác biệt về quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Myanmar với Trung Quốc; 

những tác động của mối quan hệ này đối với mỗi nước cũng như đối với khu vực. 
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- Nghiên cứu những cân nhắc chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như 

xu hướng điều chỉnh chính sách trong thúc đẩy quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn 

Độ và Trung Quốc sẽ góp phần nâng cao nhận thức về chiều hướng chính sách đối 

ngoại của các nước này, nhất là hai nước lớn Ấn Độ, Trung Quốc đối với các vấn đề 

hợp tác tại khu vực Đông Nam Á.  

6.2. Về mặt thực tiễn 

- Qua nghiên cứu, luận án sẽ nhận diện những động cơ, mục đích, cách thức triển 

khai, chiều hướng chính sách kinh tế đối ngoại của Myanmar, Ấn Độ và Trung Quốc. 

Từ đó, ở một mức độ nhất định, luận án sẽ là một cứ liệu cho các nhà hoạch định chính 

sách của Việt Nam trong việc đúc rút những kinh nghiệm nhằm thúc đẩy quan hệ kinh 

tế của Việt Nam với cả Myanmar, Ấn Độ và Trung Quốc, đồng thời, tăng cường hợp 

tác kinh tế chặt chẽ hơn nữa với ba nước trong các hoạt động hợp tác khu vực. 

- Kết quả nghiên cứu luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên 

cứu, giảng dạy, học tập ở các trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm nghiên cứu 

liên quan đến các lĩnh vực như Lịch sử thế giới hiện đại, Quan hệ kinh tế quốc tế 

hiện đại, Khu vực học... 

7. Kết cấu của luận án 

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

luận án bao gồm 04 chương cụ thể như sau: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2. Những nhân tố tác động đến quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn 

Độ và Trung Quốc (1991 - 2016) 

Chương 3. Tiến trình quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc 

trên các lĩnh vực chủ yếu (1991 - 2016) 

Chương 4. Một số nhận xét về quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và 

Trung Quốc (1991 - 2016) 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Nghiên cứu về Myanmar đã, đang và có lẽ sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan 

tâm của các học giả trong và ngoài nước bởi sự phát triển khá đặc thù của Myanmar 

trong suốt tiến trình lịch sử cũng như trong bối cảnh chung của khu vực Đông Nam 

Á (ĐNA). Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về các vấn đề đối nội, đối 

ngoại của Myanmar nói chung và quan hệ kinh tế đối ngoại của nước này nói riêng. 

Trong phạm vi những công trình và tài liệu mà chúng tôi tiếp cận được, chúng tôi 

tổng quan về vấn đề này với những nội dung cụ thể như sau: 

1.1. Tình hình nghiên cứu vấn đề ở Việt Nam 

Những năm gần đây, nghiên cứu về Myanmar và các mối quan hệ quốc tế của 

quốc gia này thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam. Điều đó được 

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

khảo và tham khảo, các luận án và các bài viết đăng trên nhiều tạp chí khoa học 

chuyên ngành. Chúng tôi khái quát tình hình nghiên cứu vấn đề ở trong nước thành 

hai nhóm lớn như sau: 

Nhóm thứ nhất: Các công trình nghiên cứu về tình hình nội tại và chính sách 

đối ngoại của Myanmar, Ấn Độ, Trung Quốc trong đó có nội dung liên quan đến 

quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc 

Về Myanmar, có thể kể ra các công trình tiêu biểu như: Myanmar - Lịch sử và 

hiện tại (2011) của Chu Công Phùng; Myanmar: Cuộc cải cách vẫn đang tiếp diễn 

(2013) của Nguyễn Duy Dũng; Biến đổi chính trị, kinh tế ở Myanmar từ 2011 đến 

nay: Bối cảnh, nội dung và tác động (2015) của Võ Xuân Vinh. Các tác giả đã phác 

họa một bức tranh khá rõ nét về Myanmar, nhất là trong trong giai đoạn nước này có 

những biến chuyển trọng đại để thực hiện công cuộc cải cách trên nhiều lĩnh vực. 

Đặc biệt, tác giả Võ Xuân Vinh đã làm rõ những nội dung về sự biến đổi của 

Myanmar khi nước này thực hiện cải cách, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh 

đó, luận án tiến sĩ Lịch sử thế giới Sự phát triển chính trị của Myanmar (từ 1988 đến 

2016) của Văn Trung Hiếu (2019), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ quá trình chuyển biến nền chính trị của Myanmar 
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từ chế độ độc tài quân sự đến chế độ dân chủ. Trên cơ sở đó, luận án rút ra những 

nguyên nhân, lý giải bản chất của quá trình phát triển chính trị ở Myanmar; thuận lợi 

và khó khăn tác động đến cuộc cải cách cũng như những điều chỉnh trong chính sách 

đối ngoại giữa Myanmar với các nước lớn và ASEAN. Ngoài ra, nhiều bài viết trên 

các tạp chí chuyên ngành trong nước như Tạp chí Nghiên cứu ĐNA, Tạp chí Nghiên 

cứu Quốc tế, Tạp chí Quan hệ quốc phòng… cũng đã bàn về một số vấn đề cụ thể 

của Myanmar.   

Về Ấn Độ, có thể kể đến các công trình như: Sự điều chỉnh chính sách đối 

ngoại của Cộng hòa Ấn Độ từ 1991 đến 2000 (2002) của Trần Thị Lý; Hướng về 

phía Đông - Một chiến lược lớn của Ấn Độ (2015) của Nguyễn Trường Sơn; Ấn Độ 

với ĐNA trong bối cảnh quốc tế mới (2016) do Trần Nam Tiến chủ biên… Điểm 

chung của những công trình này là tập trung phân tích những điều chỉnh và những 

nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau Chiến tranh lạnh cũng 

như ưu tiên đối ngoại mới của Ấn Độ trước những biến chuyển mới của tình hình 

thế giới và khu vực. Ngoài ra còn có Những vấn đề kinh tế - chính trị cơ bản của Ấn 

Độ thập niên đầu thế kỉ XXI và dự báo xu hướng đến năm 2020 (2013) do Ngô Xuân 

Bình (cb) và một số bài viết về Ấn Độ trên các tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí 

Nghiên cứu ĐNA; Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới; Tạp chí 

Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á…  

Về Trung Quốc, các công trình nghiên cứu cũng khá phong phú gồm: Quan hệ 

kinh tế đối ngoại Trung Quốc thời kỳ mở cửa (1996) do Nguyễn Minh Hằng chủ 

biên (cb); Điều chỉnh một số chính sách kinh tế ở Trung Quốc (giai đoạn 1992 - 

2010) (2004) do Nguyễn Kim Bảo (cb); Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI 

(2008) do Đỗ Tiến Sâm và M.L.Titarenko (đồng cb); Ngoại giao Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa hai mươi năm đầu thế kỷ XXI (2011) của Lê Văn Mỹ; Những vấn đề 

kinh tế xã hội nổi bật của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng 

đến năm 2020 (2012) của Hoàng Thế Anh… đã làm nổi bật nhiều vấn đề về tình 

hình kinh tế - xã hội (KT - XH) cũng như chính sách đối ngoại của Trung Quốc, 

trong đó có chính sách với các nước láng giềng ĐNA. Bên cạnh đó, liên quan đến 

những nghiên cứu tổng thể về Trung Quốc cũng còn một loạt các bài viết trên Tạp 

chí Nghiên cứu Trung Quốc; Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế; Tạp chí Nghiên cứu 
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Đông Bắc Á; Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam…  

Đáng chú ý, nghiên cứu về chính sách của Trung Quốc đối với Myanmar đã có 

một số công trình nghiên cứu. Tiêu biểu nhất trong số đó là luận án tiến sĩ Quan hệ 

quốc tế Chính sách của Trung Quốc đối với Myanmar từ sau Chiến tranh lạnh đến 

2015 (2016) của Nguyễn Khánh Nguyên Sơn, Học viện Ngoại giao. Đây là công trình 

đầu tiên khảo cứu một cách quy mô và đầy đủ nhất về chính sách Myanmar của Trung 

Quốc, từ nền tảng hình thành đến nội dung chính sách, cũng như những tác động từ 

chính sách này đối với mỗi chủ thể và khu vực. Tuy nhiên, do luận án tập trung vào 

phân tích chính sách Myanmar của Trung Quốc nên các nội dung liên quan đến quan 

hệ kinh tế còn ở mức độ vừa phải. Ngoài ra, về chính sách của Trung Quốc đối với 

Myanmar còn có: “Myanmar trong chính sách của Trung Quốc thập niên cuối thế kỷ 

XX và đầu thế kỷ XXI” (2012) của Hoàng Thị Minh Hoa, Phạm Văn Mười, Tạp chí 

Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á; “Cạnh tranh chiến lược của Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ 

ở Myanmar: Thực trạng và triển vọng” (2012) của Trần Khánh, Tạp chí Nghiên cứu 

quốc tế… 

Đặc biệt, có hai công trình nghiên cứu về cả Ấn Độ và Trung Quốc trong mối 

quan hệ đối sánh, đó là: Nghiên cứu so sánh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và 

Ấn Độ (2008) và Trung Quốc và Ấn Độ trỗi dậy: Tác động và đối sách của các nước 

Đông Á (2013) đều do Phạm Quốc Thái chủ biên. Các tác giả đã đưa ra những nhận 

định, đánh giá sâu sắc về sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ cũng như 

những tác động của sự phát triển này đến các nước trong khu vực.  

Nhóm thứ hai: Các công trình nghiên cứu về quan hệ của Ấn Độ, Trung Quốc 

với Myanmar trên các lĩnh vực nói chung và quan hệ kinh tế nói riêng 

Trong nhóm này, đáng chú ý nhất là luận án tiến sĩ Lịch sử Quan hệ Ấn Độ - 

Myanmar (1962 - 2011) của Nguyễn Tuấn Bình (2017), Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế. Tại Việt Nam hiện nay, đây là công trình khảo cứu một cách quy mô 

và đầy đủ nhất về quan hệ Ấn Độ - Myanmar giai đoạn 1962 - 2011. Công trình này 

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, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Tuy 

nhiên, do thời gian nghiên cứu của luận án đến năm 2011 nên quan hệ kinh tế giữa 

hai nước giai đoạn sau năm 2011 chưa được khai thác. Để đảm bảo tính lôgic và tính 
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chuyên sâu trong việc tái hiện quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ giai đoạn 

1991 - 2016, việc tham khảo và kế thừa có chọn lọc những kết quả của công trình 

nói trên là rất cần thiết đối với tác giả luận án. 

Qua tra cứu, chúng tôi thấy, tại Việt Nam, nghiên cứu về các lĩnh vực cụ thể 

trong quan hệ của Myanmar với các đối tác chưa thực sự được khai thác đúng mức 

và đầu tư chuyên sâu. Nghiên cứu trực tiếp về quan hệ kinh tế Ấn Độ - Myanmar  

mới chỉ có một số ít công trình và chủ yếu là các bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên 

cứu ĐNA như: “Quan hệ Ấn Độ - Myanmar trong lĩnh vực dầu khí những năm đầu 

thế kỷ XXI” (2016) của Nguyễn Tuấn Bình; “Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Ấn 

Độ và Myanmar từ năm 2010 đến 2015” (2016) của Lê Thế Cường, Phan Thị Châu.  

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu ở trong nước đã mô tả tương đối cụ thể 

về tiến trình quan hệ song phương nhưng chủ yếu là giữa Ấn Độ, Trung Quốc với 

Myanmar trên một số lĩnh vực (còn chiều ngược lại của Myanmar với hai nước này 

rất hiếm). Bởi vậy, quá trình khảo cứu tư liệu cho thấy, quan hệ kinh tế của Myanmar 

với Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016 còn khá khiêm tốn, chưa được đầu 

tư nghiên cứu kỹ lưỡng, chưa nêu bật được các thành tựu, hạn chế; các tương đồng, 

khác biệt giữa quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc; các tác 

động nhiều chiều từ hai mối quan hệ này đến bản thân mỗi chủ thể và khu vực. 

1.2. Tình hình nghiên cứu vấn đề ở nước ngoài 

So với tình hình nghiên cứu vấn đề này ở trong nước, tình hình nghiên cứu ở 

nước ngoài phong phú hơn nhiều. Sở dĩ, Myanmar được các học giả quốc tế quan 

tâm nghiên cứu là do vị trí địa - chiến lược của Myanmar, tính chất đặc thù của 

chính quyền quân sự Myanmar và mối quan hệ chặt chẽ của Myanmar với Trung 

Quốc cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc tại Myanmar. Trên cơ sở khảo 

cứu và tập hợp các nguồn tài liệu nước ngoài có được (chủ yếu là tiếng Anh), chúng 

tôi cũng chia thành hai nhóm lớn như sau: 

Nhóm thứ nhất: Các công trình nghiên cứu về tình hình nội tại và chính sách 

đối ngoại của Myanmar, Ấn Độ, Trung Quốc trong đó có nội dung liên quan đến 

quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc  

Về Myanmar 

Hầu hết các công trình đều tập trung trình bày tình hình kinh tế, chính trị, xã 
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hội của Myanmar và những biến chuyển trên chính trường Myanmar, trong đó có 

một số công trình có nội dung liên quan ở mức độ nhất định đến đề tài luận án. Tiêu 

biểu có thể kể đến:  

Mya Than (1992), Myanmar’s External Trade: An Overview in the Southeast 

Asian Context; Jurgen Haacke (2006), Myanmar’s Foreign Policy: Domestic 

Influences and International Implication; Monique Skidmore & Trevor Wilson (eds) 

(2008), Dictatorship, Disorder and Decline in Myanmar; Hank Lim and Yasuhiro 

Yamada (eds) (2014), Myanmar’s Integration with Global Economy: Outlook and 

Opportunities; Stephen Gelb, Linda Calabrese and Xiaoyang Tang (2017), Foreign 

Direct Investment And Economic Transformation In Myanmar… Trong số này, đáng 

chú ý có hai công trình: Một là, Myanmar’s External Trade: An Overview in the 

Southeast Asian Context. Với cuốn sách này, học giả người Myanmar đã tìm hiểu và 

phân tích thương mại đối ngoại và quan hệ thương mại của Myanmar với các quốc 

gia ĐNA và đặt ra các vấn đề, triển vọng hợp tác kinh tế với các nước láng giềng 

của Myanmar trong khu vực. Hai là, với cuốn sách Dictatorship, Disorder and 

Decline in Myanmar, hai tác giả Monique Skidmore và Trevor Wilson cho rằng: 

Nền kinh tế Myanmar phụ thuộc chặt chẽ vào Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác 

thương mại quan trọng của Myanmar nhưng Myanmar không phải là đối tác thương 

mại quan trọng của nước này; tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc là công 

cụ cho sự sống còn của chế độ Myanmar trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt 

kinh tế [103; tr.104]. 

Trong khi chính sách của Myanmar đối với Ấn Độ chưa được nhiều nhà 

nghiên cứu nước ngoài khai thác, thì chính sách của Myanmar đối với Trung Quốc 

lại rất được quan tâm. Trong đó, giáo sư người Myanmar Maung Aung Myoe có 

nhiều công trình nghiên cứu rất có giá trị về vấn đề này. Với cuốn sách In the Name 

of Pauk - Phaw: Myanmar’s China Policy Since 1948 (2011), tác giả đã nghiên cứu 

công phu về chính sách Trung Quốc của Myanmar từ năm 1948 đến năm 2010. Ông 

đã trình bày về quan hệ Myanmar - Trung Quốc trong giai đoạn 1988 - 2010 trên 

nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ kinh tế. Bài viết “Myanmar’s China Policy since 

2011: Determinants and Directions” (2015) của ông cũng đã phân tích những nhân 

tố tác động đến quan hệ Myanmar - Trung Quốc sau khi Myanmar tiến hành công 
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cuộc cải cách, mở cửa. 

Bên cạnh đó, Hnin Yi (2013), “Myanmar’s Policy toward the Rising China 

since 1989”, cũng đã phân tích chính sách Myanmar đối với Trung Quốc trước năm 

2011. Tác giả cho rằng quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Trung Quốc đóng một vai trò 

quan trọng trong mục tiêu chính sách đối ngoại của Myanmar. Tác giả cũng đã chỉ ra 

cải cách chính trị của Myanmar tác động nhất định đến mối quan hệ Myanmar - Trung 

Quốc. Hay Yun Sun (2012), “China’s Strategic Misjudgement on Myanmar”, trên 

Journal of Current Southeast Asian Affairs cho rằng chính sự phán đoán sai lầm về 

mặt chiến lược của Trung Quốc ở Myanmar sau năm 2011 đã khiến Trung Quốc mất 

dần những lợi thế trong hợp tác kinh tế tại Myanmar. 

Về Ấn Độ và Trung Quốc, gồm có:  

Trong cuốn sách India’s Foreign Policy and Its Neighbours (2014) của J.N. Dixit, 

quan hệ với các nước láng giềng của Ấn Độ, quan hệ của Ấn Độ với Myanmar được 

học giả Ấn Độ này đánh giá là mối quan hệ cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, còn có 

Jakub Zajączkowski, JivantaSchottli, Manish Thapa (2014), India in the Contemporary 

World: Polity, Economy and International Relations, các tác giả đã phân tích sự cạnh 

tranh của Ấn Độ và Trung Quốc ở Myanmar nhưng họ coi sự gắn kết thương mại và 

chiến lược là cuộc chơi cùng thắng tại Myanmar và khẳng định hai nước này là những 

đối tác kinh tế quan trọng của Myanmar.  

Trong khi đó, với các học giả Trung Quốc, đáng chú ý có: Mưu lược Đặng Tiểu 

Bình của học giả người Trung Quốc Tiêu Thi Mỹ. Tác giả đã phân tích mưu lược kinh 

tế của Đặng Tiểu Bình, trong đó nhấn mạnh đến mưu lược kinh tế đối ngoại. Có thể nói, 

chiến lược kinh tế của Trung Quốc nói chung và kinh tế đối ngoại nói riêng được dựa 

nhiều vào lý luận kinh tế của Đặng Tiểu Bình. Ngoài ra còn có: Hồ An Cương (2003), 

Trung Quốc những chiến lược lớn hay Sở Thụ Long  và  Kim Uy (cb, 2013), Chiến 

lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc...  

Về chính sách của Ấn Độ đối với Myanmar, có thể kể đến: “India’s Myanmar 

Policy: A Dilemma between Realism and Idealism” (2007) của Yogendra Singh; 

“India’s Myanmar Policy since 1988: Between Democratic Ideals and Geostrategic 

Imperatives” (2009) của Jatswan S. Sidhu; “India’s Democratic Identity and Its 

Policy towards Myanmar from 1988 to 2010” (2013) của Htwe Hteik Tin Lwin. Các 
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tác giả Ấn Độ và Myanmar nêu trên cũng đã làm rõ những lợi ích Ấn Độ có tại 

Myanmar, những nhân tố thúc đẩy Ấn Độ tăng cường quan hệ với Myanmar và quan 

hệ kinh tế giữa hai nước cũng được một số công trình này đề cập đến nhưng chưa 

thật cụ thể. 

Về chính sách của Trung Quốc đối với Myanmar, có các công trình tiêu biểu 

như: Báo cáo “China’s Myanmar Dilemma” của International Crisis Group (ICG) 

hay “Myanmar in Contemporary Chinese Foreign Policy – Strengthening Common 

Ground, Managing Differences” (2012) của Robert Sutter trên Journal of Current 

Southeast Asian Affairs.  

Tóm lại, nhóm công trình này đã cung cấp nhiều thông tin cần thiết để luận án 

làm rõ một số vấn đề mà nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, nhất là cơ sở lịch sử và lợi ích 

cũng như những nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến quan hệ kinh tế của 

Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016.  

Nhóm thứ hai: Các công trình nghiên cứu về quan hệ giữa Myanmar với Ấn 

Độ và Trung Quốc trên các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực kinh tế nói riêng 

Thứ nhất, những công trình nghiên cứu về quan hệ Myanmar - Ấn Độ, gồm có: 

“India - Myanmar Relations - Geopolitics and Energy in Light of the New 

Balance of Power in Asia” (2008) của Marie Lall trên ISAS Working Paper 

(Singapore); “India - Myanmar Relations (1998 - 2008): A Decade of Redefining 

Bilateral Ties” (2009) của K. Yhome do Observer Research Foundation ấn hành; 

“India - Myanmar Relations” (2013) trên Foreign Policy Research Centre Journal; 

“India - Myanmar Relations: From Idealpolitik to Realpolitik” (2016) của Azman 

Ayob trên Malaysian Journal of International Relations; “New Developments in 

India - Myanmar Bilateral Relations?” (2015) của Pierre Gottschlich trên Journal of 

Current Southeast Asian Affairs. Điểm chung của những công trình này là trình bày 

quan hệ Myanmar - Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực, trong đó quan hệ kinh tế cũng đã 

được tập trung làm rõ trên một số khía cạnh như: Thương mại, đầu tư, các dự án hợp 

tác năng lượng giữa hai nước. Nhiều tác giả nhận định những kết quả đạt được trong 

quan hệ Myanmar - Ấn Độ chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên. Nguyên 

nhân của tình trạng này cũng đã được một số học giả chỉ ra. Chẳng hạn, Azman 

Ayob cho rằng nhân tố Trung Quốc có tác động lớn đến quan hệ của Ấn Độ - 
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Myanmar [57; tr.80]. Mặc dù quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ đã được đề cập đến 

trong những công trình này nhưng về cơ bản chủ yếu mang tính chất liệt kê, các 

phân tích, nhận định, đánh giá chưa nhiều. 

Thứ hai, những công trình nghiên cứu về quan hệ Myanmar - Trung Quốc, 

gồm có:  

Donald M. Seekins (1997), “Burma - China Relations: Playing with Fire”; Poon 

Kim Shee (2002), “The Political Economy of China - Myanmar Relations: Strategic 

and Economic Dimensions”; Lixin Geng (2007), “Sino - Myanmar Relations: Analysis 

and Prospects”; David I. Steinberg and Hongwei Fan (2012), Modern China Myanmar 

Relations: Dilemmas of Mutual Dependence…  Trong số này, đáng chú ý nhất là bài 

viết của Poon Kim Shee và cuốn sách của David I. Steinberg và Hongwei Fan. Poon 

Kim Shee đã khái quát, tổng hợp đặc trưng cơ bản và bản chất quan hệ Myanmar - 

Trung Quốc từ năm 1988 đến đầu những năm 2000, đó là mối quan hệ phụ thuộc bất 

đối xứng. Qua phân tích trao đổi thương mại song phương, thương mại biên giới hợp 

pháp, bất hợp pháp Myanmar - Trung Quốc, đầu tư từ Trung Quốc vào Myanmar trong 

thập niên 90 của thế kỷ XX, triển vọng quan hệ Myanmar - Trung Quốc, tác giả kết 

luận: Myanmar không chỉ là một “con tốt chiến lược” mà còn là “một trục kinh tế” của 

Trung Quốc bởi Myanmar giống như một lối thoát cho hàng hóa của các tỉnh nằm sâu 

trong nội địa của Trung Quốc, nhất là Vân Nam và Tứ Xuyên [111; tr.50]. Còn David I. 

Steinberg - nhà nghiên cứu người Mỹ và Hongwei Fan - nhà nghiên cứu người Trung 

Quốc đã trình bày về mối quan hệ Trung Quốc - Myanmar theo tiến trình lịch sử từ năm 

1949 đến năm 2010. Các tác giả đã mô tả, phân tích quan hệ kinh tế Myanmar - Trung 

Quốc trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư. Có thể nói, đây là hai công trình có giá 

trị tham khảo quan trọng đối với tác giả luận án. 

Đặc biệt, có một số công trình đã nghiên cứu về quan hệ cạnh tranh ảnh hưởng 

của Ấn Độ và Trung Quốc trong quan hệ với Myanmar, trong đó tiêu biểu nhất 

chính là: Zhao Hong (2008), “China and India's Competitive Relations with 

Myanmar”; Andrew Selth (1996), “Burma and the Strategic Competition Between 

China and India”; Namrata Panwar (2009), “India and China Competing over 

Myanmar Energy Resources”; Thant Myint - U (2012), Where China Meets India: 

Burma and the New Crossroads of Asia. 
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Số lượng các công trình nghiên cứu thuộc nhóm này đã cho thấy tầm quan 

trọng của mối quan hệ Myanmar - Ấn Độ, Myanmar - Trung Quốc cũng như vai trò, 

tác động của hai quốc gia này đối với sự phát triển kinh tế của Myanmar nói riêng và 

khu vực ĐNA nói chung. Đồng thời, chúng cũng chỉ ra sự phụ thuộc chặt chẽ của 

Myanmar vào Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế. 

Thứ ba, những công trình nghiên cứu trực tiếp về quan hệ kinh tế Myanmar -  

Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc  

Về quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ, qua tra cứu có: Thiyam Bharat Singh 

(2007), “India’s Border Trade with Its Neighbouring Countries with Special 

Reference to Myanmar”, Margin - The Journal of Applied Economic Research; Ram 

Upendra Das (2016), Enhancing India - Myanmar Border Trade Policy and 

Implementation Measures. Trong số các công trình này, công trình của tác giả người 

Ấn Độ Ram Upendra Das là tiêu biểu hơn cả. Tác giả trình bày trao đổi thương mại 

Myanmar - Ấn Độ từ 2005 - 2006 đến 2013 - 2014 nói chung, thương mại biên giới 

qua cửa khẩu Moreh từ 1995 - 1996 đến 2013 - 2014 nói riêng và đề xuất một số 

giải pháp để tăng cường thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ. 

So với các công trình nghiên cứu về quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ, các công 

trình nghiên cứu về quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc phong phú hơn rất nhiều: 

Tác giả Toshihiro Kudo (2007) trong bài viết “Trade, Foreign Investment and 

Myanmar’s Economic Development during the Transition to an Open Economy” trên 

IDE Discussion Paper nhận định, Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của 

Myanmar nhưng cũng là đối tác mà Myanmar thâm hụt thương mại lớn; thương mại 

biên giới với Trung Quốc giống như “đường dây nóng” của nền kinh tế Myanmar. Tác 

giả nhận định, nền kinh tế Myanmar phụ thuộc rất chặt chẽ vào Trung Quốc [128; tr.17-

18]. Ngoài ra, ông cũng có bài viết “Myanmar’s Boder Trade with China: Situation, 

Challenge and Prospects” trong cuốn Japan and Korea with The Mekong River Basin 

Countries được xuất bản bởi Institute of Developing Economies Japan External Trade 

Organization năm 2010. 

Trong khi đó, Maung Aung Myoe lại khảo sát khá công phu thương mại Trung 

Quốc - Myanmar từ những năm 1970 đến năm 2005 trong công trình Sino - Myanmar 

Economic Relations Since 1988 (2007). Ông cho rằng, một trong những đặc điểm nổi 
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bật của mối quan hệ kinh tế Trung Quốc - Myanmar kể từ năm 1988 là mối quan hệ 

“trung tâm - ngoại vi” trong hệ thống quan hệ quốc tế hiện đại bởi Trung Quốc đã trở 

thành đối tác hàng đầu hỗ trợ thương mại và phát triển cho Myanmar.  

Cụ thể hơn, James O’Connor trong bài viết “State Building, Infrastructure 

Development and Chinese Energy Projects in Myanmar” (2011) trên Discussion 

Paper đã trình bày hai dự án hạ tầng năng lượng quy mô lớn mà Trung Quốc đầu tư 

tại Myanmar là dự án đập thủy điện Myitsone và dự án Đường ống dẫn dầu và khí 

đốt Myanmar - Trung Quốc.  

Ho Yun Shiang (2013), Myanmar Political Reform: Impact to the Political 

Economy Relation with China trên ấn phẩm của University of Malaya Kuala 

Lumpur cũng đã khái quát quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc từ năm 1988 đến 

năm 2011. Đồng thời, tác giả phân tích những tác động từ tiến trình cải cách chính 

trị của Myanmar đến quan hệ Myanmar - Trung Quốc. 

Ngoài ra, Christopher Dunn, Lin Ji and Kui Peng (2016), Chinese Investments in 

Myanmar - A Scoping Study trình bày về các khoản đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh 

vực khai thác, thủy điện, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng tại Myanmar và khẳng định, các 

công ty Trung Quốc có nhiều lợi ích tại đây; Kubo Koji (2016), “Myanmar’s Cross - 

Border Trade with China: Beyond Informal Trade” làm toát lên vị trí nổi bật của 

thương mại biên giới của Trung Quốc với Myanmar; Andrzej Bolesta (2018), 

“Myanmar - China Peculiar Relationship: Trade, Investment and The Model of 

Development” phân tích sự hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng như cách 

thức mà Myanmar đã áp dụng mô hình phát triển của Trung Quốc.  

Liên quan đến nội dung này cũng có nhiều công trình nghiên cứu khác: Hong 

Zhao (2011), “China - Myanmar Energy Cooperation and Its Regional 

Implications”; Yun Sun (2013), “Chinese Investment in Myanmar: What Lies 

Ahead?”; Ashwini Srinivas (2014), “Sino - Myanmar Oil & Gas Pipelines and Their 

Implications for India”... 

Như vậy, bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau, các công trình trên đã có một số 

đóng góp nổi bật: Nêu được các nhân tố tác động đến quan hệ kinh tế của Myanmar 

với Ấn Độ và Trung Quốc; phân tích các khía cạnh của quan hệ kinh tế song phương 

Myanmar - Ấn Độ hoặc Myanmar - Trung Quốc trong những giai đoạn cụ thể; lý 
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giải về sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại Myanmar trên một 

số mảng và đề xuất giải pháp tăng cường quan hệ kinh tế của Myanmar với hai nước 

này. Tuy nhiên, với tư cách là một công trình khoa học độc lập, mang tính chất tổng 

thể và có hệ thống về đối sánh quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung 

Quốc xuyên suốt giai đoạn 1991 - 2016 trên phương diện song phương thì các công 

trình của các học giả nước ngoài chưa đáp ứng được điều này. Song, không thể phủ 

nhận, những phân tích khoa học trên là cơ sở rất quan trọng trong việc nghiên cứu 

đề tài. Để hoàn thành được luận án này, chúng tôi chủ yếu dựa vào nguồn tư liệu 

tham khảo từ các nhà nghiên cứu nước ngoài. 

1.3. Nhận xét về các kết quả nghiên cứu và vấn đề đặt ra cho luận án 

1.3.1. Nhận xét về các kết quả nghiên cứu 

Trên cơ sở trình bày một cách tổng quan tình hình nghiên cứu của các học giả 

trong và ngoài nước liên quan đến quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và 

Trung Quốc, chúng tôi rút ra một số nhận xét sau đây: 

Thứ nhất, những vấn đề liên quan đến Myanmar nói chung và quan hệ kinh tế 

của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc nói riêng đã được nhiều nhà nghiên cứu Việt 

Nam, nước ngoài quan tâm và đã đạt được những kết quả nhất định. Điều này thể hiện 

rất rõ ở số lượng các công trình và nội dung các lĩnh vực nghiên cứu. Do đó, nhiều vấn 

đề đặc thù trong lịch sử phát triển của Myanmar cũng như sự phát triển quan hệ của 

nước này với các đối tác đã được lý giải. Tuy vậy, trong khả năng tiếp cận tư liệu của 

mình, chúng tôi nhận thấy rằng, đề tài quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và 

Trung Quốc (1991 - 2016) là không trùng lặp với các công trình đi trước. 

Thứ hai, ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, xã 

hội và chính sách đối ngoại của ba nước Myanmar, Ấn Độ, Trung Quốc khá phong phú. 

Quan hệ song phương của Myanmar với các đối tác nói chung và với Ấn Độ hoặc 

Trung Quốc hoặc Myanmar trong mối quan hệ cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn 

được nghiên cứu bước đầu. Tuy nhiên, phần lớn các công trình nghiên cứu trong nước 

đều tiếp cận theo hướng từ phía Ấn Độ và Trung Quốc trong quan hệ đối với Myanmar. 

Đồng thời, những công trình nghiên cứu trực tiếp về quan hệ kinh tế mới chỉ có giữa Ấn 

Độ và Myanmar, còn Trung Quốc và Myanmar cũng như mối quan hệ đối sánh 

Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc chưa được nghiên cứu nhiều. 
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Thứ ba, ở nước ngoài, số lượng các công trình liên quan đến vấn đề luận án 

nghiên cứu rất phong phú, đa dạng về nội dung và cách tiếp cận khá rộng nhưng do 

mục đích nghiên cứu khác nhau nên đa số các công trình vẫn chỉ dừng lại ở mối quan 

hệ chung hoặc chủ yếu nghiên cứu quan hệ song phương và phần lớn vẫn tiếp cận từ 

phía Ấn Độ và Trung Quốc trong quan hệ với Myanmar trên các lĩnh vực cụ thể. Dù 

vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổng quan ở trên của chúng tôi cũng 

đã cho thấy, liên quan đến quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc 

còn một số tồn tại nhất định, chưa được nghiên cứu thấu đáo, cụ thể như: Những ấn 

phẩm về quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ chủ yếu là những nghiên cứu chưa có tính 

liên tục trong khoảng thời gian dài từ năm 1991 đến năm 2016, những đánh giá cụ thể 

các giai đoạn trong quan hệ kinh tế giữa hai nước còn hạn chế, cơ cấu trao đổi thương 

mại và quan hệ đầu tư cũng phân tích chưa kỹ, những tác động từ mối quan hệ kinh tế 

giữa hai nước đến khu vực chỉ ra chưa cụ thể…; những ấn phẩm về quan hệ kinh tế 

Myanmar - Trung Quốc phần lớn chỉ ra những tính toán lợi ích thực dụng từ Trung 

Quốc, mặt tác động tiêu cực đối với Myanmar, những tính toán lợi ích từ phía 

Myanmar đề cập chưa nhiều… 

Tựu trung, dưới góc độ sử học, hầu như chưa có một công trình nào nghiên cứu 

về sự vận động quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc; sự tương 

đồng và khác biệt giữa quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc 

giai đoạn (1991 - 2016) với tư cách là một công trình độc lập có hệ thống. Mặc dù 

vậy, các công trình nói trên đã giúp tác giả luận án định hình ý tưởng, cơ cấu nội dung 

cũng như lựa chọn các phương án tiếp cận và nghiên cứu phù hợp.  

1.3.2. Những vấn đề đặt ra cho luận án 

Trên cơ sở kế thừa nguồn tài liệu tham khảo quý giá đã tiếp cận được, tác giả 

luận án đã có sự so sánh, đối chiếu, kiểm chứng để đảm bảo độ tin cậy và khách 

quan trong phân tích, nhìn nhận, đánh giá vấn đề nghiên cứu. Có thể nói, thông qua 

tìm hiểu mối quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc, nhiều vấn đề 

trong lịch sử phát triển của Myanmar sẽ được hiểu cặn kẽ hơn. Tuy vấn đề này đã 

được nghiên cứu nhưng với tư cách là một công trình nghiên cứu tổng thể, có hệ 

thống về quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc trong suốt giai 

đoạn 1991 - 2016, chúng tôi nhận thấy còn nhiều nội dung vẫn cần tiếp tục được 
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nghiên cứu sâu hơn như: Quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc từ 

năm 1991 đến năm 2016 đã thay đổi ra sao qua hai giai đoạn 1991 - 2010 và 2011 - 

2016? Mỗi giai đoạn đó các bên đã đạt được những thành tựu gì và vấn đề nào còn 

hạn chế? Quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc giai đoạn 

1991 - 2016 có những tương đồng và khác biệt nào và đâu là nguyên nhân? Các mối 

quan hệ này đã có những tác động ra sao đến mỗi nước và khu vực?...  

Như vậy, với nhiều vấn đề còn đáng được quan tâm nghiên cứu như trên, 

chúng tôi đã kế thừa có chọn lọc những kết quả đã đạt được của các nhà nghiên cứu 

đi trước để hoàn thành luận án “Quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung 

Quốc (1991 - 2016)”. 

 

* Tiểu kết chương 1 

Với độ lùi của thời gian, có thể thấy, các công trình nghiên cứu về Myanmar 

nói chung và quan hệ kinh tế đối ngoại của nước này nói riêng hiện nay rất phong 

phú. Chúng được phản ánh dưới nhiều hình thức từ sách chuyên khảo, tham khảo 

đến các luận án, luận văn và hàng ngàn bài viết được đăng tải trên nhiều tạp chí 

khoa học có uy tín cũng như hàng ngàn các tham luận tại nhiều hội thảo. 

Ở Việt Nam, các nhà nghiên cứu trong nước đã làm nổi bật được nhiều vấn đề 

về tình hình nội tại và chính sách đối ngoại của Myanmar, Ấn Độ, Trung Quốc. Tuy 

nhiên, những nghiên cứu về các lĩnh vực cụ thể trong quan hệ của Myanmar với các 

đối tác chưa thực sự được quan tâm và khai thác đúng mức, do đó, nghiên cứu trực 

tiếp về quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc còn khá khiêm 

tốn. Trong khi đó, ở nước ngoài, những công trình liên quan đến vấn đề luận án 

nghiên cứu rất phong phú, đa dạng về nội dung, đặc biệt, quá trình tra cứu tư liệu cho 

thấy, đã có nhiều công trình nghiên cứu trực tiếp về quan hệ kinh tế Myanmar -  Ấn 

Độ và Myanmar - Trung Quốc. Thế nhưng, phần lớn những công trình nghiên cứu về 

quan hệ kinh tế này lại chủ yếu được tiếp cận từ phía Ấn Độ hoặc Trung Quốc. Vì thế, 

dưới góc nhìn chuyên sâu và toàn diện nhất về quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn 

Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016 với tư cách là một nghiên cứu tổng thể và hệ 

thống vẫn còn một số tồn tại nhất định, chưa được nghiên cứu thấu đáo nên cần tiếp 

tục được quan tâm nghiên cứu.  
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CHƯƠNG 2. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ KINH TẾ 

CỦA MYANMAR VỚI ẤN ĐỘ VÀ TRUNG QUỐC (1991 - 2016) 

 

Bối cảnh mới của tình hình thế giới và khu vực châu Á cũng như những 

chuyển biến từ tình hình trong nước, sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của 

Myanmar, Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016 đã có những tác động cả hai 

chiều thuận, nghịch đến các mối quan hệ quốc tế mỗi nước. Do đó, quan hệ kinh tế 

của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc cũng không thể nằm ngoài những tác động 

đó. Tuy nhiên, chiều hướng, quy mô, tốc độ và mức độ cũng như những kết quả đạt 

được, những vấn đề còn tồn tại, những thuận lợi và khó khăn, thách thức trong quan 

hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ hoặc Myanmar - Trung Quốc trong giai đoạn 1991 - 

2016 ít nhiều lại phụ thuộc vào cơ sở (đảm bảo lợi lợi ích quốc gia và lịch sử) của 

các mối quan hệ này. 

2.1. Từ cấp độ toàn cầu và khu vực  

2.1.1. Những xu hướng phát triển mới của thế giới và khu vực sau Chiến 

tranh lạnh 

Chiến tranh lạnh chấm dứt, nhiều xu hướng vận động mới trên thế giới đã xuất 

hiện. Dù các cuộc tranh chấp, xung đột cục bộ vẫn diễn ra, song hòa bình, hợp tác và 

phát triển trở thành xu thế lớn. Sự thịnh vượng về kinh tế dần trở nên quan trọng hơn 

sự hùng mạnh về quân sự, tính toàn vẹn và an ninh quốc gia sẽ phụ thuộc nhiều hơn 

vào nhân tố kinh tế. Các nước ngày càng nhận thức sâu sắc rằng, sức mạnh của mỗi 

quốc gia là một nền sản xuất phồn vinh, nền tài chính lành mạnh và một nền công 

nghệ có trình độ cao. Do đó, sự phát triển của hợp tác kinh tế và việc tạo ra môi 

trường ổn định cho phát triển kinh tế trở thành nhiệm vụ trọng yếu trong chính sách 

đối ngoại của nhiều nước. Chính sự thay đổi cách nhìn nhận về vai trò của yếu tố 

kinh tế trong việc khẳng định vị thế của các quốc gia dẫn đến sự thay đổi trong mối 

quan hệ tương tác giữa các chủ thể. Hơn nữa, xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh 

tế thế giới phát triển mạnh mẽ khiến cho quan hệ giữa các quốc gia đã nảy sinh cả 

hai chiều hướng, vừa cạnh tranh nhau gay gắt nhằm giành thị trường, giành khách 

hàng đối với hàng hóa và dịch vụ, vừa hợp tác đan xen tạo nên thế tùy thuộc lẫn 

nhau [16; tr.12-13]. 
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Mặt khác, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ 

cùng kinh tế tri thức đã làm cho sự phân công lao động quốc tế diễn ra sâu rộng, 

thúc đẩy các nước phải tham gia vào “mạng sản xuất” và “chuỗi giá trị” toàn cầu vì 

đây là cơ hội để họ có thể mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, cân bằng quan hệ 

thương mại với các thị trường trọng điểm, tránh phụ thuộc quá mức vào một thị 

trường nào đó. Điều này thúc đẩy phần lớn các nước ưu tiên hợp tác kinh tế quốc tế, 

coi đó là cách tốt nhất để phát huy tối đa lợi thế của mình, cũng như khai thác triệt 

để lợi ích từ quốc gia khác. Không những thế, nhiều hiệp định Khu vực mậu dịch tự 

do (FTA) cả song phương và đa phương đã được ký kết, tác động lớn tới các nền 

kinh tế cũng như tới quá trình liên kết khu vực. 

Bên cạnh đó, thế giới cũng chứng kiến sự chuyển dịch của nguồn vốn FDI do 

quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh. Các nước đang phát triển trở nên năng động 

hơn trong việc tìm kiếm thị trường và đầu tư ra bên ngoài, trong đó Ấn Độ và Trung 

Quốc là những ví dụ điển hình. Nguồn vốn đầu tư của Ấn Độ và nhất là của Trung 

Quốc chiếm một tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng vốn đầu tư nước ngoài vào 

Myanmar trong giai đoạn 1991 - 2016. 

Mặt khác, sau Chiến tranh lạnh, khu vực ĐNA ngày càng có tầm quan trọng 

chiến lược do nắm giữ một trong những tuyến đường buôn bán chủ chốt trên toàn 

cầu - tuyến đường qua Biển Đông với nhiều eo biển chiến lược của thế giới (đặc biệt 

là eo biển Malacca) và có tiềm năng lớn để phát triển KT - XH như: Tài nguyên dồi 

dào, phong phú; thị trường có sức mua lớn (hơn 600 triệu dân); nhiều cảng nước sâu 

tốt tạo thế mạnh phát triển các ngành kinh tế biển. Bên cạnh đó, tại Hội nghị Cấp 

cao lần thứ IX (năm 2003), ASEAN đặt ra mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN 

(AC) dựa trên ba trụ cột là Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC), Cộng đồng Kinh 

tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (ASCC) và ngày 31/12/2015, AC đã chính 

thức ra đời. Mục tiêu của AC là nhằm xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức hợp tác 

liên Chính phủ liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến 

chương ASEAN; nhưng không phải là một tổ chức siêu quốc gia và không khép kín 

mà vẫn mở rộng hợp tác với bên ngoài [37]. Do đó, mức độ hợp tác, liên kết của các 

quốc gia thành viên ASEAN trở nên chặt chẽ hơn, các lĩnh vực hợp tác ngày càng 

sâu rộng hơn và ASEAN đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong cấu trúc quyền lực 
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đang định hình ở CA-TBD. Điều này thôi thúc các nước lớn gia tăng cạnh tranh ảnh 

hưởng trong khu vực và xu hướng mới đáng chú ý là những diễn biến của hiện 

tượng tập hợp lực lượng ở khu vực chủ yếu xoay quanh việc các nước ĐNA điều 

chỉnh quan hệ với các nước lớn, nhất là với Trung Quốc, Mỹ. Nhiều nước ĐNA một 

mặt thúc đẩy quan hệ hợp tác với Trung Quốc để tranh thủ lợi ích kinh tế, mặt khác 

cố gắng thúc đẩy quan hệ với Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ để duy trì sự cân bằng [35]. 

Chính xu hướng phát triển mới này của khu vực ĐNA đã tác động không nhỏ đến 

quan hệ của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc, nhất là sau khi nước này trở thành 

thành viên của ASEAN năm 1997.  

Như vậy, khi thế giới bước vào thời kỳ phát triển mới, các liên kết kinh tế ngày 

càng sâu rộng, đa tầng nấc, đặt ra yêu cầu cũng như trở thành động lực thúc đẩy các 

nước nhỏ và vừa, trong đó có Myanmar cần phải thực hiện chính sách đối ngoại theo 

hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để không bị 

“bỏ lại phía sau” trong xu hướng phát triển. Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, mà 

trước hết là với các nước láng giềng có thể giúp Myanmar mở rộng thị trường, cải 

thiện cơ sở hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bởi thế, Myanmar triển khai 

nhiều chương trình hợp tác kinh tế cả Ấn Độ và Trung Quốc. 

2.1.2. Mỹ, EU và Nhật Bản điều chỉnh chính sách đối với Myanmar 

Mỹ, EU và Nhật Bản vốn là những đối tác kinh tế quan trọng của Myanmar 

thời kỳ Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1991 - 2010, Mỹ, EU và Nhật 

Bản chủ trương thực hiện chính sách cô lập ngoại giao, cấm vận kinh tế với 

Myanmar nên gây nhiều khó khăn cho Myanmar trong phát triển. Do đó, chính sách 

của các nước lớn và EU cũng đã tác động nhất định đến các quan hệ đối ngoại của 

Myanmar, trong đó có quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc.   

Đối với Mỹ, trong giai đoạn 1991 - 2010, quan hệ Mỹ - Myanmar suy giảm 

nghiêm trọng do Mỹ áp đặt biện pháp cấm vận vũ khí, không cấp thị thực nhập cảnh 

cho các quan chức cao cấp Myanmar và vấn đề dân chủ hóa, nhân quyền dần trở 

thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Myanmar. Sau khi chính 

quyền quân sự Myanmar đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 1988 

và không tôn trọng kết quả cuộc bầu cử tự do năm 1990, Mỹ bắt đầu áp đặt các biện 

pháp trừng phạt nghiêm ngặt Myanmar. Năm 1997, Mỹ cấm các công ty Mỹ đầu tư 
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vào Myanmar. Năm 2003, chính quyền của Tổng thống G.Bush ký “Dự luật Tự do 

và Dân chủ Myanmar”, đẩy mạnh cấm vận Myanmar, cấm nhập khẩu tất cả các sản 

phẩm hàng hóa từ Myanmar [128; tr.9]. Mặt khác, chính quyền này còn ban hành 

thêm một sắc lệnh áp đặt trừng phạt tài chính đối với các quan chức quân đội trong 

chính phủ Myanmar (năm 2007) và cấm nhập khẩu đá quý hồng ngọc, ngọc bích từ 

Myanmar [48]. Tuy nhiên, khi Tổng thống B.Obama lên nắm quyền (tháng 1/2009) 

tại Mỹ và Myanmar tiến hành bầu cử Quốc hội năm 2010, Mỹ bắt đầu có những 

điều chỉnh chính sách với Myanmar theo hướng “can dự tích cực” bằng cách thông 

qua Liên Hợp Quốc để hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar, cho phép một số quan chức 

Myanmar, trong đó có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao U Nyan Win thăm Mỹ cũng như 

ngầm cho phép các công ty tư nhân Mỹ đầu tư vào Myanmar [25; tr.118]. 

Cùng với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cũng có những biện pháp cấm vận 

Myanmar như cấm bán vũ khí, hạn chế cung cấp thị thực hay đóng băng tài sản một 

số cá nhân của chính quyền quân sự. Những cấm vận của Mỹ và phương Tây làm 

cho hình ảnh của Myanmar xấu đi nghiêm trọng trên trường quốc tế, tác động mạnh 

mẽ đến người lao động của Myanmar. Ví dụ, quyết định cấm nhập khẩu hàng hóa 

của Myanmar năm 2003 làm cho ngành dệt may - ngành xuất khẩu quan trọng và 

ngành tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động tại Myanmar gặp vô số khó 

khăn. Lệnh cấm này đã khiến cho ít nhất 80.000 lao động Myanmar trong ngành dệt 

may bị mất việc. Ở một mức độ nhất định, lệnh cấm vận và trừng phạt kinh tế của 

Mỹ, phương Tây đã gây ra những bất ổn xã hội cho Myanmar và là thách thức đối 

với vai trò cầm quyền của giới quân đội [33; tr.48-50]. Vì thế, chính sách bao vây, 

cấm vận của của Mỹ, phương Tây ngoài tác động trực tiếp đến chiều hướng phát 

triển của Myanmar những năm sau đó còn tạo ra những bước ngoặt trong quan hệ 

của quốc gia này với nhiều đối tác, nhất là với Trung Quốc.  

Nhật Bản từng có mối quan hệ thân thiết với Myanmar trong thời kỳ Chiến 

tranh lạnh, nhất là khi Ne Win cầm quyền (1962 - 1988). Tuy nhiên, sau năm 1988, 

quan hệ Nhật Bản - Myanmar dần rơi vào trạng thái nguội lạnh do trước áp lực trong 

nước và quốc tế, Nhật Bản buộc phải áp đặt các lệnh trừng phạt và cắt giảm viện trợ 

đối với Myanmar [178]. Thế nhưng, trên thực tế, từ năm 1988 đến năm 2011, Nhật 

Bản đã lựa chọn một chính sách hết sức khôn ngoan trong quan hệ đối với 
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Myanmar, đó là chính sách “Đối thoại yên lặng” [66; tr.151]. Một mặt, như các 

nước phương Tây, Nhật Bản đề cao dân chủ, nhân quyền và sử dụng Viện trợ Phát 

triển chính thức (ODA) như là một đòn bẩy để gây áp lực với chính quyền quân sự 

Myanmar. Mặt khác, Nhật Bản không quá cứng rắn với Nay Pyi Taw khi tiếp tục 

duy trì liên lạc với chính phủ Myanmar và không cấm doanh nghiệp của họ giao 

dịch, đầu tư vào nước này. Thêm vào đó, bất chấp phản đối của Mỹ, Nhật Bản đã 

ủng hộ mạnh mẽ Myanmar trở thành thành viên ASEAN. Chính sách này dù giúp cho 

quan hệ Nhật Bản - Myanmar tiếp tục được duy trì nhưng đã có sự giảm sút về mức độ, 

về quy mô cũng như cường độ nên Nhật Bản buộc phải chấp nhận thực tế Trung Quốc 

thay thế mình trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Myanmar.  

Có thể thấy, sự cô lập, cấm vận hay “Đối thoại yên lặng” của thế giới phương 

Tây và Nhật Bản, cũng như các chỉ trích chế độ quân sự ở Myanmar của Ấn Độ đã 

để lại một khoảng trống, không thách thức và không cạnh tranh cho Trung Quốc 

trong thiết lập và củng cố ảnh hưởng của họ tại Myanmar. Vậy nên, không quá khi 

cho rằng, chính sách của những nước lớn đối với Myanmar kể từ sau năm 1988 đã 

đẩy Myanmar ngả vào “vòng tay” Trung Quốc [146; tr.40]. Những tính toán về lợi 

ích, sự gần gũi địa lý cộng với việc Myanmar bị quốc tế tẩy chay đã buộc chính 

quyền quân sự Myanmar quyết định đi đến mối quan hệ gần hơn với Trung Quốc. 

Do đó, xuất, nhập khẩu của Myanmar với Trung Quốc nhanh chóng tăng lên và 

Myanmar cũng nhận được nguồn vốn FDI lớn hơn từ Trung Quốc.  

Sang giai đoạn 2011 - 2016, các nước lớn về cơ bản từ bỏ chính sách cô lập chính 

trị, cấm vận kinh tế đối với Myanmar nên đã tạo ra nhiều tác động tích cực cho sự phát 

triển của Myanmar. Và tất yếu, chính sách của các nước lớn cũng đã có những tác động 

đến quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc, cụ thể như sau: 

Sau khi chiến lược “xoay trục” của Mỹ sang khu vực CA-TBD ra đời (năm 

2011) và Myanmar tiến hành cải cách chính trị sâu sắc, chính sách “can dự tích cực” 

mà Mỹ đã thực hiện với Myanmar từ năm 2010 tiếp tục được đẩy mạnh. Vì thế, quan 

hệ Myanmar - Myanmar có sự cải thiện rõ rệt. Bằng chứng là, tháng 12/2011, 

H.Clinton thăm Myanmar và bà trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến Myanmar kể 

từ năm 1955. Tháng 01/2012, Mỹ trao đổi đại sứ với Myanmar và ngày 17/5/2012, 

D.Mitchell được cử làm đại sứ Mỹ tại Myanmar sau hơn 20 năm gián đoạn, mở 
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đường cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước. Tháng 7/2012, Mỹ bãi 

bỏ nhiều biện pháp cấm vận đầu tư vào Myanmar. Đặc biệt, ngày 19/11/2012, 

B.Obama đã có chuyến thăm Myanmar và trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm đất 

nước này. Dù chuyến thăm này chỉ kéo dài 6 giờ nhưng là sự kiện có ý nghĩa chính trị 

rất lớn [95; tr.35]. Chính phủ Myanmar hiểu rằng khi họ muốn tự tách mình ra khỏi 

Bắc Kinh, tái hòa nhập với cộng đồng quốc tế, nhưng nếu không có sự chấp nhận của 

Washington thì sẽ rất khó khăn hoặc thậm chí không thể thực hiện được. Trong cuộc 

gặp Ngoại trưởng Mỹ ngày 26/9/2012, Tổng thống Thein Sein đã mô tả: “Sự công 

nhận của Mỹ như là liều thuốc bổ cho Nay Pyi Taw tiếp tục con đường đã chọn” [95; 

tr.51]. Như vậy, Mỹ cần Myanmar trong chiến lược tái cân bằng ở khu vực CA-TBD 

và việc Myanmar cần Mỹ, xích lại gần và cải thiện quan hệ với Washington trên nhiều 

lĩnh vực như là phương tiện để tăng cường vị thế và cân bằng chính sách nước lớn 

(đặc biệt là làm công cụ mặc cả, đối trọng với Trung Quốc) đã ảnh hưởng đến chính 

sách Trung Quốc của Myanmar kể từ năm 2011 [155]. 

Sau khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) giành chiến thắng trong 

cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11/2015, Mỹ đã cho phép các công ty tham gia làm ăn ở 

các sân bay, bến cảng lớn nhất Myanmar và nhấn mạnh sẽ đưa Myanmar trở lại danh 

sách các nước được hưởng quy chế Hệ thống Ưu đãi Phổ quát (GSP) - cơ chế miễn thuế 

đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ [48]. Đồng thời, để đạt được mục tiêu ngăn cản, 

kiềm chế Trung Quốc tại Myanmar, Mỹ cũng miễn cưỡng chấp nhận và thậm chí 

khuyến khích mối quan hệ gần gũi cùng sự hiện diện chiến lược ngày càng tăng của Ấn 

Độ tại Myanmar [63; tr.10]. 

Đồng thời, trước những thay đổi nội tại của Myanmar, EU cũng thông qua một 

chính sách “tái cam kết” chính trị toàn diện với Myanmar khi “tạm dừng” các lệnh 

trừng phạt (tháng 4/2012); dỡ bỏ mọi hình thức trừng phạt kinh tế (nhưng vẫn duy 

trì lệnh cấm vận vũ khí) (tháng 4/2013); khôi phục lại ưu đãi thuế quan GSP cho 

Myanmar (tháng 6/2013) [63; tr.15]. Những điều chỉnh này giúp cho quan hệ kinh tế 

Myanmar - EU tăng lên đáng kể. Thương mại EU - Myanmar tăng từ 402 triệu Euro 

vào năm 2012 lên 569 triệu Euro vào năm 2013, tăng 41,5% và theo thống kê chính 

thức của Myanmar, đầu tư của EU vào Myanmar cùng tăng nhanh, từ 220 triệu USD 

vào năm 2012 lên đến 3,8 tỷ USD vào tháng 2/2013 [165]. 
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Sự ấm dần lên trong quan hệ của Myanmar với Mỹ, phương Tây đã loại bỏ rào 

cản đáng kể cho quan hệ của Nhật Bản với Myanmar. Nhật Bản đẩy mạnh hơn các 

trao đổi chính trị, kinh tế với Myanmar. Tháng 5/2013, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo 

Abe đã đến thăm Myanmar và đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Nhật 

Bản đến Myanmar sau 36 năm. Chuyến thăm này trở thành dấu mốc đặc biệt cho sự 

“tan băng” trong quan hệ Myanmar - Nhật Bản [127; tr.23]. Sau đó, Nhật Bản còn 

xóa khoản nợ 2,72 tỷ USD cho Myanmar, cung cấp nhiều viện trợ, đầu tư hỗ trợ 

Myanmar phát triển cơ sở hạ tầng và các khu vực biên giới nhằm thúc đẩy hòa bình 

[96; tr.94]. Đáng chú ý, Nhật Bản còn giúp Myanmar phát triển Đặc khu kinh tế 

Thilawa năm 2015 (các nhà đầu tư Nhật Bản có 49% cổ phần trong dự án liên doanh 

này). Sự gia tăng có mặt của Nhật Bản tại Myanmar đã tác động nhất định đến quan 

hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ, Trung Quốc vì các tập đoàn của Nhật Bản dựa 

trên lợi thế sức mạnh về kỹ thuật, công nghệ và tài chính sẽ giành giật thị trường với 

Trung Quốc, Ấn Độ tại Myanmar [96; tr.84].  

Như vậy, khi không còn bị cấm kinh doanh tại Myanmar, các công ty của Nhật 

Bản, châu Âu và Mỹ đã có thể bắt kịp các công ty của Trung Quốc, Ấn Độ và những 

nước châu Á khác trong cuộc chạy đua giành nguồn tài nguyên và thị trường tiêu thụ 

tại Myanmar [34]. Thương mại hàng hóa song phương Mỹ - Myanmar tăng từ 66 triệu 

USD năm 2012 lên 175,7 triệu USD năm 2013 và 185,6 triệu USD năm 2014 và 

thương mại hàng hóa Myanmar - EU cũng tăng từ 567 triệu Euro trong năm 2013 và 

885 triệu Euro trong năm 2014 [83; tr.10]. Cùng với đó, Myanmar ban hành Luật Đầu 

tư nước ngoài mới vào tháng 11/2012, trong đó cho phép các nhà đầu tư có thể thực 

hiện đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với doanh nghiệp tư nhân 

trong nước hoặc doanh nghiệp nhà nước của Myanmar [38]. Cho nên, khi những 

giới hạn pháp lý dần được dỡ bỏ cùng những tính toán về những lợi ích của xu thế 

mới, nhiều công ty đến từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc… tích cực tìm 

cách xâm nhập thị trường Myanmar. Trong khi đầu tư của Trung Quốc tại Myanmar 

sụt giảm đáng kể thì đầu tư của các công ty Mỹ và châu Âu lại gia tăng. Tháng 

6/2013, Anh đã đầu tư vào quốc gia này 15,8 triệu USD. Các công ty châu Âu, Mỹ 

đều đã tham gia đấu thầu khai thác các mỏ khí tự nhiên của Myanmar [42]. Với 

nhiều nguồn đầu tư, Myanmar có thêm lựa chọn trong việc đàm phán các điều kiện 
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chia sẻ lợi nhuận có lợi cho mình. Trong giai đoạn 2011 - 2014, Singapore, Thái 

Lan, Malaysia, Anh, Việt Nam là những nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Myanmar. 

Như vậy, chính nhu cầu cải cách kinh tế theo hướng cạnh tranh, đa dạng hóa các 

khoản đầu tư nước ngoài của Myanmar đã khiến cho các công ty Ấn Độ, Trung 

Quốc phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn và buộc phải chia sẻ cơ hội kinh 

doanh cho các đối tác khác. 

Rõ ràng, trong giai đoạn 2011 - 2016, nhân tố các nước lớn từng bước đẩy 

Myanmar xa dần “vòng tay” Trung Quốc, gây tác ra nhiều tác động không mong 

muốn cho sự phát triển quan hệ Myanmar - Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực đầu 

tư. Cho nên, ảnh hưởng của Trung Quốc tại Myanmar dù vẫn còn mạnh (việc Trung 

Quốc chiếm ưu thế trong các mối quan hệ kinh tế của Myanmar trong gần 20 năm 

(1991 - 2010) đã khiến không quốc gia nào hay tổ chức khu vực nào, bao gồm cả Mỹ, 

Ấn Độ, Nhật Bản, EU hay ASEAN ngay lập tức có thể thay thế được Trung Quốc 

trong chiến lược đa dạng hóa của Myanmar sau năm 2011) nhưng kỷ nguyên độc 

quyền của nước này tại Myanmar dường như đã chấm dứt. Trung Quốc và cả Ấn Độ 

buộc phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt hơn từ phía các đối tác khác của 

Myanmar. Đồng thời, do vai trò và vị thế của Trung Quốc tại Myanmar từng bước suy 

giảm nên sự cản trở từ nhân tố Trung Quốc đối với quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn 

Độ cũng dần được loại bỏ, mở ra nhiều cơ hội hơn cho mối quan hệ này phát triển. 

2.1.3. Chính sách của ASEAN đối với Myanmar 

Khi Mỹ và các nước phương Tây tìm cách thay đổi chế độ ở Myanmar thông 

qua áp đặt các lệnh trừng phạt và cấm vận, ASEAN lại tiếp cận vấn đề Myanmar theo 

cách thức riêng. Họ tin rằng thông qua “can dự tích cực” (ngừng chỉ trích chính quyền 

quân sự Myanmar và thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư với nước này) sẽ khuyến 

khích Myanmar từng bước cải cách hướng tới dân chủ và kinh tế thị trường [22; 

tr.23]. Vì thế, các nước thành viên ASEAN như Thái Lan, Singapore, Malaysia nhanh 

chóng trở thành những đối tác kinh tế quan trọng của Myanmar. Việc ASEAN kết nạp 

Myanmar trở thành thành viên năm 1997 đã tạo điều kiện cho nước này mở rộng hơn 

nữa các lợi ích, đa dạng hóa chính sách đối ngoại nhằm giảm sự phụ thuộc quá nhiều 

vào Trung Quốc [73; tr.191]. Đồng thời, sau khi trở thành thành viên của ASEAN, 

Myanmar phải tiến hành các biện pháp phù hợp với Chương trình thuế quan ưu đãi có 
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hiệu lực chung (CEPT) đó là thực hiện giảm thuế đối với nhiều mặt hàng, trong đó có 

các mặt hàng tiêu dùng; xóa bỏ toàn bộ hạn chế về số lượng hàng nhập khẩu, khuyến 

khích các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu máy móc, nguyên vật liệu sản xuất như 

phân bón, thuốc trừ sâu… và một số sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Điều này không 

chỉ ít nhiều tác động đến quan hệ kinh tế của Myanmar với các thành viên của 

ASEAN mà còn tác động cả đến quan hệ kinh tế của Myanmar với các đối tác của 

ASEAN, trong đó không thể thiếu Ấn Độ và Trung Quốc. 

Mặc dù vậy, đến cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, những hoạt động của 

Myanmar trong ASEAN vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Đáng chú ý, năm 2005, do áp 

lực từ các nước phương Tây và sự phản đối của một số quốc gia thành viên ASEAN, 

Myanmar buộc phải từ bỏ vai trò Chủ tịch của tổ chức này năm 2006 [138; tr.56]. Vì 

thế, Myanmar vẫn tiếp tục cần đến sự hỗ trợ của Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. 

Đến năm 2014, Myanmar đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, việc này tác động 

nhất định đến quan hệ của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc. Với vai trò Chủ tịch 

ASEAN, Myanmar cố gắng hết sức để vận dụng chính sách đối ngoại tự chủ và cân 

bằng nhằm duy trì phương cách, sự thống nhất của ASEAN và vai trò trung tâm của 

ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực, nhất là vấn đề tranh chấp Biển Đông 

theo hướng không để nước lớn “mất mặt”, nhưng cũng không để ASEAN bị chia rẽ 

hay căng thẳng. Đây là cách tốt nhất để phục vụ cho chính sách đối ngoại và quyền 

lợi quốc gia của Myanmar trong bối cảnh các cường quốc không chỉ Trung Quốc mà 

cả Ấn Độ đang gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng ở Myanmar. Những hoạt động này đã 

mang lại lợi ích chiến lược to lớn hơn cho Ấn Độ tại Myanmar. 

Bên cạnh đó, khi ASEAN đẩy nhanh quá trình tự do hóa thương mại nội khối, 

xây dựng AEC và tiến hành ký kết FTA với đối tác cũng đã tác động nhất định đến 

quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ, Trung Quốc. Thông qua FTA ASEAN - Ấn 

Độ (AIFTA) và ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), Myanmar được hưởng thuế nhập 

khẩu ưu đãi từ hai thị trường lớn này. Tuy nhiên, danh sách loại trừ của Ấn Độ, trong 

đó Ấn Độ không cam kết giảm thuế các sản phẩm từ dừa, hạt điều, vani, hạt nhục đậu 

khấu, rau mùi, thảo quả, gừng, nghệ, thuốc lá và cao su tự nhiên…, nhiều mặt hàng 

trong số này được Ấn Độ nhập khẩu từ Myanmar ít nhiều gây khó khăn cho xuất khẩu 

của Myanmar sang Ấn Độ. Cùng với đó, những thỏa thuận chi tiết của ASEAN về 
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hàng hoá, dịch vụ, đầu tư trong AEC và các FTA với các đối tác khác mang lại cho 

Myanmar nhiều cơ hội trong thu hút đầu tư từ các nước thành viên cũng như các đối 

tác của ASEAN, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc vào các lĩnh vực như giao thông 

vận tải, năng lượng, công nghệ thông tin, nông nghiệp... [112; tr.10].  

Như vậy, trong giai đoạn 1991 - 2010, nhân tố nước lớn đã tạo ra nhiều tác 

động thuận chiều cho quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc phát triển, nhưng lại 

có tác động không đáng kể đến việc thúc đẩy quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ. 

Thậm chí, việc nhân tố Trung Quốc thường trực hiện diện trong các lĩnh vực hợp tác 

kinh tế giữa Myanmar và Ấn Độ còn gây ra sức ép, sự cản trở mối quan hệ này. Tuy 

nhiên, sau năm 2010, vai trò của các nhân tố nước lớn tại Myanmar từng bước thay 

đổi. Sự thay đổi này đã khiến cho sự tác động từ các nhân tố nước lớn đến quan hệ 

kinh tế Myanmar - Ấn Độ và quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc giai đoạn 

2011 - 2016 có sự khác nhau về mức độ. Trong khi đó, với nhân tố ASEAN, kể từ 

khi Myanmar trở thành thành viên ASEAN (năm 1997), ASEAN đã tạo nhiều điều 

kiện thuận lợi thúc đẩy quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - Trung 

Quốc phát triển. 

2.2. Từ cấp độ quốc gia 

2.2.1. Cơ sở lợi ích và lịch sử  

2.2.1.1. Cơ sở đảm bảo lợi ích quốc gia - dân tộc của Myanmar, Ấn Độ và 

Trung Quốc 

Trong quan hệ quốc tế, lợi ích quốc gia - dân tộc (sau đây gọi tắt là lợi ích) 

được xem là nguyên nhân hàng đầu và động lực chủ yếu để các bên tham gia tiến 

hành các mối quan hệ hợp tác quốc tế. Không có lợi ích thì không có hợp tác quốc tế 

và hầu hết mọi hợp tác quốc tế đều được tiến hành nhằm thực hiện lợi ích nào đó 

của các bên tham gia [20; tr.37]. Bởi vậy, các quốc gia đều coi việc đảm bảo lợi ích 

là mục tiêu cao nhất. Lợi ích quốc gia là yếu tố chi phối, định vị chính sách đối 

ngoại của mỗi quốc gia. Vì lợi ích, các quốc gia sẽ lựa chọn các phương thức quan 

hệ [21; tr.61]. Với cách nhận thức vấn đề như trên, có thể thấy, những tính toán để 

đảm bảo lợi ích là nhu cầu thiết yếu nên là một cơ sở quan trọng thúc đẩy quan hệ 

kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc. 

* Lợi ích của Myanmar trong quan hệ kinh tế với Ấn Độ và Trung Quốc 
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Thứ nhất, quan hệ kinh tế với Ấn Độ và Trung Quốc giúp Myanmar có lợi thế 

hơn trong quá trình phát triển các nguồn lực. 

Nằm ở vị trí như một ngã ba đường giữa Đông Bắc Á, ĐNA và Nam Á, thuận 

lợi cho cả giao thông đường biển lẫn đường bộ, Myanmar chia sẻ chung đường biên 

giới với năm quốc gia, trong đó có hai láng giềng khổng lồ là Trung Quốc ở phía 

Đông Bắc (2185 km) và Ấn Độ ở phía Tây (1643km) (Phụ lục 1). Myanmar có diện 

tích khoảng 676,5 nghìn km2 (lớn thứ hai khu vực ĐNA), có tiềm năng lớn trong phát 

triển kinh tế (cả tiềm năng tự nhiên và con người). Với dân số gần 52,5 triệu người 

năm 2015 [144] và hơn một nửa trong độ tuổi lao động nên nguồn lao động dồi dào, 

thị trường tiêu dùng phát triển nhanh và chưa bão hòa. Myanmar cũng có nguồn tài 

nguyên thiên nhiên khá phong phú, đa dạng (khoảng một nửa diện tích vẫn còn rừng 

bao phủ và chiếm khoảng 75% trữ lượng gỗ tếch được biết đến trên thế giới; nguồn 

thủy năng dồi dào; trữ lượng đá quý lớn, trong đó hồng ngọc nổi tiếng thế giới và 

nhiều ngư trường chưa được khai thác) [50; tr.51]. Không những thế, Myanmar còn 

có trữ lượng dầu mỏ, khí đốt lớn trong khu vực ĐNA với uớc tính khoảng 3,2 tỷ thùng 

dầu thô dự trữ có khả năng khai thác và trữ lượng khí đốt tự nhiên được công bố năm 

2015 là 0,5 nghìn tỷ mét khối (m3) (chiếm 0,3% trữ lượng thế giới), sản xuất đạt 19,6 

tỷ m3/năm (chiếm 0,6% thế giới) [142; tr.96], [147; tr.9].  

Với lợi thế của một đất nước khá rộng lớn; tài nguyên phong phú, đa dạng; thị 

trường tiêu thụ tiềm năng; giá lao động thấp; có vị trí đắc địa kết nối ba thị trường lớn 

của thế giới (ASEAN, Ấn Độ, Trung Quốc) nên Myanmar là một thị trường được 

nhiều đối tác coi trọng. Vì thế, hầu hết các nước lớn, trong đó không thể thiếu Ấn Độ 

và Trung Quốc đều mong muốn có sự hiện diện vững chắc hơn ở Myanmar để tìm 

kiếm lợi ích, mở rộng ảnh hưởng. Một khi các nước lớn có nhu cầu đẩy mạnh quan 

hệ, quyết liệt cạnh tranh để khẳng định vị thế tại Myanmar thì giá trị chiến lược của 

Myanmar càng tăng lên. Myanmar có thể sử dụng các nguồn lực của mình làm công 

cụ “mặc cả” với các nước lớn và đương nhiên, những ai trả giá cao hơn sẽ có lợi thế 

hơn trong hợp tác với Myanmar. Điều này giúp cho các nguồn lực của Myanmar càng 

có giá trị kinh tế hơn, mang lại nguồn thu lớn hơn cho nước này.  

Thứ hai, quan hệ với Trung Quốc có vai trò rất quan trọng đối với phát triển 

kinh tế, đảm bảo an ninh, ổn định của Myanmar, đặc biệt là sự tồn tại của chính 
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quyền quân sự khi nước này bị Mỹ và phương Tây cấm vận. 

Việc Trung Quốc cam kết duy trì quan hệ và sẵn sàng hỗ trợ chính quyền quân 

sự Myanmar khi nước này bị Mỹ và phương Tây cấm vận, Ấn Độ “đóng băng” quan 

hệ đã tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ buôn bán giữa Myanmar và Trung Quốc 

phát triển nhanh chóng vào những năm 90 của thế kỷ XX. Nhiều mặt hàng tiêu dùng 

của Trung Quốc tràn ngập thị trường Myanmar giúp chính quyền quân sự có điều 

kiện cải thiện cuộc sống cho người dân, đặc biệt tại những khu vực biên giới vốn rất 

khan hiếm hàng hóa nhu yếu phẩm, từ đó, Myanmar phần nào ổn định được khu vực 

biên giới [156; tr.1]. Bên cạnh sự giúp đỡ về vốn và chuyên gia, Trung Quốc còn 

cung cấp một lượng lớn trang thiết bị quân sự như máy bay, ra đa… trị giá hàng tỷ 

USD cho Myanmar; chống lại sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài trong 

những gì họ coi là vấn đề nội bộ của Myanmar; bảo vệ Myanmar trước các nghị 

quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc (cụ thể như năm 2007, Trung Quốc đã hai lần 

phủ quyết lệnh trừng phạt Myanmar của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là 

trường hợp ngoại lệ vì Trung Quốc chỉ phủ quyết vấn đề liên quan tới Đài Loan) 

nhằm giúp chính quyền quân sự Myanmar tránh được nguy cơ bị quốc tế hóa vấn đề 

nội bộ từ bên ngoài để tiếp tục tồn tại [59; tr.12]. 

Do đó, quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc là rất quan trọng với Myanmar vì 

chính quyền quân sự nước này phần lớn phải dựa vào Trung Quốc từ hỗ trợ tài 

chính, thị trường xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng giao thông đến hậu thuẫn chính 

trị, sức mạnh quân sự [73; tr.182]. Thậm chí, sau khi Myanmar tiến hành cải cách, 

đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, Trung Quốc vẫn là một đối tác quan trọng của 

Myanmar trên nhiều lĩnh vực.  

Thứ ba, cải thiện và thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ giúp Myanmar đảm bảo lợi 

ích trên nhiều lĩnh vực và cân bằng ảnh hưởng Trung Quốc. 

Có thể thấy, khi quan hệ Myanmar - Ấn Độ phát triển, hình ảnh quốc tế của 

Myanmar phần nào sẽ được cải thiện vì Ấn Độ là một nền dân chủ lớn của thế giới 

nên thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ đã giúp Myanmar gia tăng “vòng tròn bạn bè” cho 

mình [85; tr.37]. Hơn thế, về mặt kinh tế, quan hệ thương mại với Ấn Độ là cần thiết 

và có vai trò nhất định đối với chính quyền quân sự Myanmar vì có tính đến khoản 

thặng dư thương mại mà Myanmar được hưởng. Không chỉ vậy, Myanmar còn nhìn 
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thấy ở Ấn Độ khả năng cung cấp nguồn vốn FDI tương đối cho Myanmar. Đồng 

thời, thông qua hợp tác kinh tế với Ấn Độ, Myanmar cũng có cơ hội đẩy mạnh nhiều 

chương trình hợp tác tiểu vùng như Diễn đàn Hợp tác khu vực Bangladesh - Trung 

Quốc - Ấn Độ - Myanmar (BCIM); Sáng kiến vịnh Bengal về Hợp tác Kinh tế và Kỹ 

thuật đa lĩnh vực (BIMSTEC)... vì Ấn Độ cũng là thành viên. Ngoài ra, khi quan hệ 

kinh tế với Ấn Độ phát triển còn giúp Myanmar tránh được nhiều bất ổn và ổn định 

được khu vực biên giới (đặc biệt là bang Chin, bang Kachin, vùng hành chính 

Sagaing) [81; tr.102] bởi Ấn Độ buộc phải cân nhắc có nên hỗ trợ các nhóm đối lập 

chống chính quyền quân sự Myanmar đang hoạt động tại khu vực biên giới Ấn Độ 

nữa hay không. Mặt khác, khi ảnh hưởng của Trung Quốc tại Myanmar ngày càng 

mạnh mẽ, Myanmar buộc phải tìm những đối trọng để cân bằng ảnh hưởng và Ấn 

Độ là một lựa chọn Myanmar không thể bỏ qua.  

Thứ tư, quan hệ kinh tế với Ấn Độ và Trung Quốc tạo điều kiện cho Myanmar 

đa dạng hóa các đối tác xuất khẩu, nhất là năng lượng và thu hút đầu tư cải thiện cơ 

sở hạ tầng phục vụ phát triển KT - XH. 

Dù là một trong những quốc gia sản xuất dầu khí lâu đời nhất trên thế giới (từ 

năm 1853), nhưng Myanmar cơ bản vẫn là một nước nhập khẩu ròng dầu vì các 

phương tiện khai thác lạc hậu. Thêm nữa, xuất khẩu khí đốt tự nhiên chủ yếu được 

khai thác từ các mỏ Yadana, Yetagun ngoài khơi vịnh Martaban nên Myanmar còn 

có nhu cầu thăm dò, khai thác khí đốt cả trong vịnh Bengal [53; tr.952]. Vậy nên, xét 

từ nhu cầu, năng lực của Ấn Độ và Trung Quốc trong lĩnh vực này thì họ hoàn toàn 

có thể đáp ứng mong muốn của Myanmar. Mặt khác, thông qua hợp tác năng lượng 

với Ấn Độ và Trung Quốc, Myanmar có được những khoản vay ngoại tệ để phát 

triển kinh tế. Chẳng hạn, khi Myanmar đồng ý để Trung Quốc xây dựng đường ống 

dẫn khí đốt qua Myanmar, đổi lại, Myanmar nhận được một khoản vay trị giá 83 

triệu USD từ nước này để khai thác nguồn tài nguyên dầu mỏ của mình [141; tr.11].  

Trong suốt giai đoạn 1990 - 2012, Myanmar chủ yếu xuất khẩu khí đốt sang 

Thái Lan (chiếm khoảng 75% sản lượng khí đốt tự nhiên của Myanmar) [53; tr.953]. 

Do đó, hợp tác năng lượng với Ấn Độ và Trung Quốc từng bước giúp Myanmar đa 

dạng hóa đối tác xuất khẩu năng lượng, từ đó tăng doanh thu xuất khẩu. 

Ngoài ra, do có trình độ phát triển thấp nên cơ sở hạ tầng của Myanmar vừa 
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thiếu, vừa yếu (Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2015 - 2016 của Diễn 

đàn kinh tế thế giới (WEF), chỉ số chất lượng cơ sở hạ tầng năm 2014 của Myanmar 

đứng thứ 135/140 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng [135; tr.271]) nên, để 

phát triển KT - XH và nâng cao năng lực cạnh tranh, Myanmar có nhu cầu lớn về 

vốn để cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, nguồn vốn đầu tư từ Ấn Độ 

và Trung Quốc vào Myanmar cũng đã có những ưu tiên nhất định trong lĩnh vực này 

nên đã góp phần giúp Myanmar giải quyết nhiều khó khăn.  

Cuối cùng, khi Ấn Độ và Trung Quốc tăng cường cạnh tranh ảnh hưởng tại 

Myanmar nói chung và cạnh tranh ảnh hưởng trên lĩnh vực kinh tế nói riêng đã giúp 

Myanmar có nhiều công cụ hơn để duy trì “đòn bẩy chiến lược” và tối đa hóa lợi ích 

quốc gia của mình. 

Trong quá trình cạnh tranh ảnh hưởng tại Myanmar, để có lợi thế và vị trí vượt 

trội hơn, Ấn Độ cũng như Trung Quốc đều có những ưu đãi đối với Myanmar về 

thương mại, đầu tư, ủng hộ và hỗ trợ một số chương trình, chính sách phát triển của 

Myanmar. Vì thế, trong bối cảnh Myanmar bị bao vây và cấm vận kinh tế, hàng hóa 

mà Myanmar nhập khẩu được từ Ấn Độ và Trung Quốc với giá cạnh tranh giúp 

nước này giải quyết được phần nào sự thiếu hụt, khan hiếm hàng hóa trong nước. 

Bên cạnh đó, Myanmar còn có được nguồn ngoại tệ để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát 

triển sản xuất thậm chí là chống lại các áp đặt từ bên ngoài. Mặt khác, sự gia tăng 

cạnh tranh ảnh hưởng giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại Myanmar phần nào giúp cho 

nước này đẩy nhanh tiến trình dân chủ hóa, phát triển kinh tế thị trường tự do và giải 

quyết các vấn đề liên quan đến xung đột giữa các nhóm sắc tộc. 

Dưới chế độ quân sự, dù muốn dù không, ở một mức độ nhất định Myanmar 

buộc phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Do đó, khi Ấn Độ tăng cường cảnh hưởng với 

Trung Quốc tại Myanmar, Myanmar đã tận dụng được chính vị thế giữa hai nước 

láng giềng lớn này để cung cấp một vùng đệm chính trị cho mình với cộng đồng 

quốc tế và họ đã tận dụng Ấn Độ như một đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng 

của Trung Quốc. 

Dẫn chứng cụ thể cho việc Ấn Độ và Trung Quốc càng gia tăng cạnh tranh ảnh 

hưởng, Myanmar càng có điều kiện để tối đa hóa lợi ích, đó là: Trong khi Ấn Độ 

tưởng như đã nắm chắc hợp đồng mua tài nguyên khí đốt ngoài khơi của Myanmar 
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và đầu tư xây dựng đường ống dẫn khí đốt Myanmar - Ấn Độ thì chính phủ 

Myanmar lại khước từ sự hợp tác từ phía Ấn Độ để hợp tác với phía Trung Quốc chỉ 

bởi lý do Trung Quốc trả giá cao hơn và đưa ra nhiều khoản đầu tư hấp dẫn so với 

Ấn Độ. Rõ ràng, Myanmar một cách tự nhiên “nhận thức được những lợi thế mà 

mình có thể có được trong việc đàm phán giá bán khí đốt từ cùng một khu vực với 

nhiều quốc gia cùng có nhu cầu tại cùng một thời điểm” [54; tr.634]. Hay trong đầu 

tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, ngay khi Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một 

tuyến “Đường sắt liên Á”, thì Ấn Độ cũng từng bước triển khai xây dựng một tuyến 

đường sắt từ New Delhi tới Hà Nội, đi qua Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia; 

Đường cao tốc Ấn Độ - Myanmar - Thái Lan. Vậy là, Myanmar ít nhiều được hưởng 

lợi, nhất là tại những vùng quê hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn. 

 Tóm lại, Myanmar có nhiều lợi ích trong quan hệ kinh tế với Ấn Độ và Trung 

Quốc, từ kinh tế đến chính trị, an ninh. Myanmar có cơ hội thuận lợi hơn trong mở 

rộng thị trường; thu hút đầu tư; đa dạng hóa các đối tác xuất, nhập khẩu; cải thiện và 

nâng cấp cơ sở hạ tầng; phát triển KT - XH; thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và khu 

vực. Bởi thế, có thể thấy, hợp tác kinh tế với Ấn Độ, Trung Quốc đã góp phần giúp 

chính quyền quân sự Myanmar “trụ vững” được trước chính sách cô lập ngoại giao và 

trừng phạt, cấm vận kinh tế của Mỹ và phương Tây cũng áp lực từ các phong trào ly 

khai, dân chủ trong nước trong thời gian dài.  

* Lợi ích của Ấn Độ trong quan hệ kinh tế với Myanmar 

Về mặt địa lý, Myanmar là nước láng giềng khá quan trọng đối với an ninh, 

quốc phòng, sự ổn định, phát triển kinh tế của khu vực đông bắc Ấn Độ cũng như 

tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Ấn Độ tại khu vực vịnh Bengal và ĐNA. Do đó, 

Ấn Độ có cả lợi ích trước mắt và lợi ích dài hạn trong quan hệ kinh tế với Myanmar, 

bao gồm: 

Thứ nhất, hợp tác kinh tế với Myanmar góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng và 

phát triển kinh tế của khu vực đông bắc Ấn Độ.  

Kết nối giữa các bang đông bắc với phần còn lại của Ấn Độ gặp khá nhiều khó 

khăn nên Ấn Độ thường mất nhiều thời gian, chi phí để vận chuyển hàng hóa, nhất là 

đối với các mặt hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm từ các vùng lân cận đến đây. Do đó, 

giao thương với Myanmar giúp Ấn Độ giải quyết khá hiệu quả vấn đề này. Kết nối 
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với Myanmar thuận lợi, các bang đông bắc của Ấn Độ sẽ có một lối ra biển ngắn hơn 

so với lộ trình hiện tại là thông qua hành lang Siliguri1 đến cảng Kolkata (Dự án Giao 

thông vận tải đa phương thức Kaladan ra đời vì lý do này). Điều này tạo điều kiện 

thuận lợi hơn cho sự phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế của các bang này và sẽ giải quyết 

được nhiều vấn đề xã hội hơn, nhất là thất nghiệp và đói nghèo [107; tr.2].   

Thứ hai, Myanmar có liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh, ổn định nội bộ và 

sự toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ tại khu vực Đông Bắc.  

Arunachal Pradesh (một trong bảy bang Đông Bắc của Ấn Độ2), vừa tiếp giáp 

Myanmar, vừa tiếp giáp Trung Quốc và là vùng tranh chấp vì Trung Quốc cũng tuyên 

bố đây là lãnh thổ của họ. Bởi thế, nếu Ấn Độ không hợp tác chặt chẽ với Myanmar 

thì rõ ràng vị trí Arunachal Pradesh sẽ là một lỗ hổng đối với an ninh của nước này 

[114; tr.82]. Bên cạnh đó, các bang như Mizoram, Manipur và Nagaland còn là nơi tị 

nạn của hơn 100000 người Myanmar sau khi chính quyền quân sự Myanmar tiến hành 

các hoạt động quân sự đối với các nhóm vũ trang sắc tộc [81; tr.101]. Mặt khác, một 

số nhóm vũ trang chống chính phủ Ấn Độ (Hội đồng xã hội chủ nghĩa quốc gia 

Nagaland (NSCN), Mặt trận Giải phóng Thống nhất Assam (UNFA)) đều có khu trú 

ẩn ở Myanmar và sử dụng lãnh thổ Myanmar làm cơ sở đào tạo, huấn luyện. Do vậy, 

Ấn Độ không thể loại bỏ các cuộc nổi dậy, xu hướng ly khai của các nhóm vũ trang 

chống chính phủ ở khu vực biên giới tiếp giáp Myanmar và tội phạm xuyên quốc gia 

nếu không có sự hợp tác chủ động và tích cực của Myanmar.  

Thứ ba, Myanmar là “cầu nối” Ấn Độ với khu vực ĐNA nên tạo điều kiện 

thuận lợi hơn cho Ấn Độ trong quá trình hội nhập vào khu vực này.  

Bên cạnh việc hai nước chia sẻ các mối quan hệ gần gũi về lịch sử, dân tộc, 

văn hóa, tôn giáo3, Myanmar cũng là quốc gia ĐNA duy nhất có chung đường biên 

giới trên bộ và trên biển với Ấn Độ. Vì thế, Myanmar giống như “cánh cửa phía 

Đông” của Ấn Độ và là “cầu nối” Ấn Độ với khu vực ĐNA, tạo điều kiện thuận lợi 

hơn cho Ấn Độ kết nối với các nền kinh tế đang phát triển hết sức năng động trong 

                                                           
1 Hành lang Siliguri hay còn gọi là khu vực “cổ gà” rộng khoảng 20 km tiếp giáp với Bangladesh và Nepal, 

kết nối vùng đông bắc Ấn Độ với phần còn lại của nước này. Nếu Ấn Độ tiếp cận được cảng Sittwe của 

Myanmar thì các bang như Mizoram và Tripura sẽ có đường ra biển ngắn hơn thay vì đi đường vòng dài trên 

đất liền qua Siliguri để đến Kolkata. 
2 Bảy bang đông bắc của Ấn Độ là Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Assam, Meghalaya, 

Tripura, trong đó bốn bang Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram giáp Myanmar. 
3 Có khoảng 2,5 triệu người gốc Ấn sống ở Myanmar và phần đông người Myanmar là tín đồ Phật giáo [163]. 
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ASEAN. Thậm chí, vị trí chiến lược của Myanmar còn mở ra cho Ấn Độ một tuyến 

đường quá cảnh đến miền nam Trung Quốc. Khi Ấn Độ triển khai chính sách Hướng 

Đông (từ năm 2014 là Hành động Hướng Đông), vai trò “cầu nối” của Myanmar 

ngày càng được khẳng định. Với chính quyền của Thủ tướng Ấn Độ N.Modi, 

Myanmar là một “người bạn có giá trị” và tăng cường hợp tác với Myanmar trở 

thành một ưu tiên [174]. Ngoài ra, việc Ấn Độ trở thành đối tác của ASEAN và 

thành viên của nhiều khuôn khổ hợp tác đa phương trong khu vực như Hội nghị 

thượng đỉnh Đông Á (EAS), Hợp tác Sông Hằng - Sông Mekong (MGC), BCIM, 

BIMSTEC… mà Myanmar cũng là thành viên đã giúp cho Ấn Độ có lợi hơn trên 

nhiều lĩnh vực khác nhau khi thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác ở phía Đông. 

Thứ tư, hợp tác kinh tế với Myanmar góp phần giúp Ấn Độ đảm bảo an ninh 

năng lượng.  

Với dân số gần 1,27 tỷ người năm 2014, đứng thứ hai thế giới, chiếm 17,5% tổng 

dân số thế giới) [65; tr.198] và nền kinh tế phát triển khá mạnh mẽ nên Ấn Độ có nhu 

cầu tiêu thụ năng lượng khá lớn. Tuy nhiên, nguồn cung trong nước không đáp ứng đủ4 

nên Ấn Độ buộc phải nhập khẩu khoảng 81% lượng dầu, 45% lượng khí đốt tiêu thụ 

vào năm 2016 [148; tr.15]. Vấn đề là, phần lớn năng lượng Ấn Độ phải đi qua eo biển 

Hormur trong khi gần eo biển này, tại bờ biển Makran của Pakistan, Trung Quốc tiến 

hành xây dựng các cảng nước sâu, vì thế, một khi cạnh tranh Trung - Ấn gay gắt, Ấn 

Độ sẽ phải đối mặt với “thế tiến thoái lưỡng nan ở eo biển Hormuz”. Không chỉ vậy, 

năng lượng nhập khẩu của Ấn Độ còn phải đối mặt với nhiều thách thức khác, nhất là 

mối đe dọa gia tăng từ cướp biển, chủ nghĩa khủng bố… Do đó, khi hợp tác năng 

lượng với Myanmar được thúc đẩy, Ấn Độ phần nào khắc phục nhược điểm này và tạo 

điều kiện thuận lợi hơn cho Ấn Độ trong việc đảm bảo an ninh năng lượng.  

Cuối cùng, quan hệ với Myanmar phát triển góp phần giúp Ấn Độ cân bằng 

ảnh hưởng của Trung Quốc tại Myanmar và kiềm chế tham vọng chiến lược của 

Trung Quốc ở khu vực ĐNA và Nam Á.  

Myanmar có đường bờ biển dài 1930 km dọc theo vịnh Bengal lại hết sức gần 

                                                           
4 Trong vòng 10 năm (từ năm 2005 đến năm 2015), sản lượng dầu sản xuất của Ấn Độ tăng lên không đáng kể 

(từ 737 nghìn thùng dầu/ngày lên 876 nghìn thùng dầu/ngày), trong khi sản lượng khí đốt còn giảm đi (từ 29,6 tỷ 

m3 xuống 29,2 tỷ m3) nhưng lượng tiêu thụ thì tăng lên gần gấp đôi (từ 2606 nghìn thùng dầu/ngày và 35,7 tỷ m3 

lên 4159 nghìn thùng dầu/ngày và 50,6 tỷ m3) [147; tr.17]. 
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gũi với quần đảo Andaman, Nicobar của Ấn Độ nên Myanmar có ý nghĩa đặc biệt 

trong bối cảnh chiến lược và an ninh của Ấn Độ tại khu vực Ấn Độ Dương đang bị 

thách thức bởi Trung Quốc [164; tr.3].  Có thể thấy, việc Trung Quốc mở rộng ảnh 

hưởng ở Myanmar trên lĩnh vực kinh tế và quân sự (Trung Quốc cung cấp gần 80% 

thiết bị quốc phòng và hỗ trợ nâng cấp nhiều cơ sở hải quân cho Myanmar) [170; tr.4] 

đã tạo ra những mối đe dọa đối với lợi ích thương mại, hàng hải của Ấn Độ cũng như 

tác động đến an ninh và chiến lược của Ấn Độ trong dài hạn [71; tr.56]. Trung Quốc 

có thể thông qua “chuỗi ngọc trai”5 để đưa Ấn Độ vào thế “bị bao vây chiến lược” 

[63; tr.11]. Đây là vấn đề làm các nhà hoạch định chiến lược của Ấn Độ hết sức lo 

lắng bởi họ cho rằng Trung Quốc thiết lập quan hệ chặt chẽ với các nước láng giềng 

của Ấn Độ như Pakistan, Bangladesh và Myanmar là bao vây Ấn Độ [130; tr.22].  

Bởi vậy, Ấn Độ luôn tin rằng, một khi Ấn Độ có sự tham gia phù hợp với 

Myanmar, thúc đẩy quan hệ Ấn Độ - Myanmar phát triển thì Ấn Độ sẽ tạo ra được rào 

cản đáng kể, kiềm chế tham vọng chiến lược Ấn Độ Dương của Trung Quốc cũng như 

hạn chế bớt vai trò ảnh hưởng của Trung Quốc tại ĐNA và Nam Á. 

* Lợi ích của Trung Quốc trong quan hệ kinh tế với Myanmar 

Với tham vọng trở thành một cường quốc toàn cầu hàng đầu nên Trung Quốc 

luôn cần duy trì và thúc đẩy lợi ích tại những quốc gia có tầm quan trọng về địa - 

chiến lược, địa - kinh tế trong khu vực cũng như trên thế giới. Do đó, việc Myanmar 

có vị trí địa - chiến lược trọng yếu và có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế, tất 

yếu nước này là đối tác mà Trung Quốc không thể không tính đến và ưu tiên trong 

chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Cũng giống như Ấn Độ, Trung Quốc có nhiều 

lợi ích chiến lược tại Myanmar.  

Thứ nhất, về mặt kinh tế, Myanmar có vai trò khá quan trọng đối với sự phát 

triển của vùng biên giới phía tây nam của Trung Quốc.  

Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và quy mô thị trường tương đối lớn 

của Myanmar mang lại cho Trung Quốc những cơ hội xuất, nhập khẩu hàng hóa mà 

nước này không thể bỏ qua [63; tr.8-9]. Tài nguyên và năng lượng mà Myanmar cung 

                                                           
5 Thuật ngữ Chiến lược “chuỗi ngọc trai” thường được sử dụng trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ. Nó 

đề cập đến nhận thức của Trung Quốc về khu vực Ấn Độ Dương và việc nước này xây dựng các cơ sở quân 

sự, tăng cường các mối quan hệ thương mại dọc theo những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất kéo dài từ lục 

địa Trung Quốc đến bờ Biển Đỏ. 
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cấp cho các tỉnh tây nam Trung Quốc đã giúp cho Trung Quốc giảm được đáng kể chi 

phí, thời gian thay vì phải vận chuyển chúng từ các tỉnh ven biển đến đây. Mặt khác, 

vị thế của Myanmar gần như tạo ra một hành lang án ngữ con đường ra biển từ phía 

tây nam của Trung Quốc nên Myanmar chính là “lối thoát”, hành lang xuất khẩu cho 

hàng hóa của các tỉnh kém phát triển, nằm sâu trong nội địa phía tây nam của Trung 

Quốc (nhất là Vân Nam) cho các thị trường bên ngoài bằng đường biển (Dự án xây 

dựng đường sắt từ Muse đến Kyaukphyu mà Trung Quốc đầu tư tại Myanmar chủ yếu 

phục vụ cho mục đích này). Vì thế, thương mại Vân Nam - Myanmar (chủ yếu là 

thương mại biên giới) là một phần quan trọng của thương mại Trung Quốc - 

Myanmar. Điều này làm cho Myanmar có vai trò không thể thiếu trong các chiến lược 

phát triển vùng biên giới phía tây nam của nước này nhằm giảm khoảng cách chênh 

lệch kinh tế với khu vực phía đông nam.   

Thứ hai, từ nhận thức của Trung Quốc, Myanmar là “một vùng đệm chiến 

lược” hay “hàng rào an ninh quan trọng” đối với nước này và thông qua Myanmar, 

Trung Quốc sẽ có con đường ngắn nhất, dễ dàng hơn để tiếp cận và tạo dựng quyền 

lực ở Ấn Độ Dương, đặc biệt là vịnh Bengal và biển Andaman.  

Theo quan điểm của Chủ nghĩa hiện thực, các chủ thể quan hệ quốc tế đều 

tìm cách có được quyền lực lớn hơn trong quan hệ quốc tế (vì quyền lực có vai trò 

rất quan trọng, là động cơ và lợi ích của quốc gia trong quan hệ quốc tế). Trong lịch 

sử hiện đại, vị trí của Myanmar đã được các lực lượng bên ngoài sử dụng để gây nên 

mối đe dọa đối với Trung Quốc. Ví dụ, trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cả Anh, 

Nhật Bản đã sử dụng Myanmar như là một căn cứ tấn công hoặc đe dọa phía tây 

nam Trung Quốc. Từ khi quan hệ Mỹ - Myanmar cải thiện sau năm 2011, Mỹ cũng 

nỗ lực để đưa Myanmar trở thành một phần của chính sách bao vây chiến lược đối 

với Trung Quốc [63; tr.8]. Do đó, Trung Quốc cần Myanmar như một “hàng rào an 

ninh”, “một vùng đệm chiến lược” [67; tr.58]. Ngoài ra, Myanmar cũng có thể giúp 

Trung Quốc thoát khỏi “sự thụ động chiến lược” của chính sách “một đại dương” để 

phát triển chính sách “hai đại dương” [64; tr.133-134]. Trung Quốc muốn hiện diện 

tại Ấn Độ Dương thuận lợi thì chắc chắn cần đến sự hợp tác với Myanmar vì qua 

Myanmar, Trung Quốc mới có thể thiết lập được một mạng lưới chiến lược vận tải 

đường bộ, đường sắt và đường hàng không từ tỉnh Vân Nam đến Ấn Độ Dương.  
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Gần đây, Trung Quốc đánh giá rất cao vai trò của Myanmar đối với việc khai thông 

và kéo dài chiến lược “Vành đai, con đường” tới Nam Á và Ấn Độ Dương. Không 

quá khi nói rằng, “Trung Quốc muốn cái gì Myanmar có cái đó”, đặc biệt là lối tiếp 

cận Ấn Độ Dương và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú để hỗ trợ sự trỗi dậy 

của Trung Quốc” [63; tr.9]. Rõ ràng, quan hệ với Myanmar nói chung, quan hệ kinh 

tế nói riêng góp phần hỗ trợ nhất định Trung Quốc tạo dựng quyền lực trong khu 

vực và hạn chế những sức ép từ bên ngoài. 

Thứ ba, quan hệ kinh tế với Myanmar phát triển, nhất là thông qua các dự án 

đầu tư vào lĩnh vực năng lượng đã góp phần giúp Trung Quốc đảm bảo an ninh 

năng lượng cho mình.  

Do sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhu cầu tiêu thụ năng lượng của Trung 

Quốc, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI liên tục tăng. 

Năm 1990, Trung Quốc tiêu thụ 2,3 triệu thùng/ngày, đến năm 2013 con số này lên 

đến 10,7 triệu thùng/ngày, vượt qua Nhật Bản trở thành nước tiêu thụ dầu mỏ lớn 

thứ hai thế giới (sau Mỹ) kể từ năm 2003 [142; tr.91], [129; tr.7]. Nhu cầu tiêu thụ 

khí đốt tự nhiên của Trung Quốc cũng tăng nhanh, chỉ tính phần Trung Quốc đại lục, 

tiêu thụ khí đốt tự nhiên đã tăng hơn 3,5 lần từ 59,3 tỷ m3 năm 2006 lên 210,3 tỷ m3 

năm 2016, trở thành nước tiêu thụ khí đốt lớn thứ ba trên thế giới (sau Mỹ, Nga) 

[148; tr.15-29]. Tiêu thụ dầu mỏ, khí đốt tăng nhanh như vậy nhưng sản xuất trong 

nước của Trung Quốc không đủ đáp ứng (sản xuất dầu trong nước của Trung Quốc đến 

năm 2016 cũng chỉ đáp ứng được 32,3% và sản xuất khí đốt tự nhiên đáp ứng được 

65,5%) nên Trung Quốc buộc phải nhập khẩu [148; tr.15-29].  

Phần lớn dầu mỏ, khí đốt mà Trung Quốc nhập khẩu đến từ một số quốc gia 

châu Phi, Trung Đông và Trung Á (năm 2009 khoảng 78% lượng dầu nhập khẩu của 

Trung Quốc đến từ Trung Đông, châu Phi) [84; tr.9] nhưng một số quốc gia từ những 

khu vực này thường xuyên bất ổn về chính trị. Cùng với đó, các nguồn năng lượng 

này khi được nhập vào Trung Quốc thì phần lớn được vận chuyển qua eo biển 

Malacca – nơi rất dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công của cướp biển, các nhóm 

khủng bố xuyên quốc gia và các quốc gia có thế lực cũng luôn tìm cách kiểm soát 

hàng hải ở eo biển này [74; tr.17]. Do đó, Trung Quốc gặp không ít thách thức trong 

quá trình nhập khẩu năng lượng. Vì vậy, để đảm bảo an ninh năng lượng, Trung Quốc 
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đã đầu tư rất lớn vào lĩnh vực năng lượng tại Myanmar. Các đường ống vận chuyển 

dầu và khí đốt qua Myanmar không chỉ có ý nghĩa kinh tế vì có thể tiết kiệm được 

thời gian, chi phí vận chuyển (có thể rút ngắn khoảng 1200 km từ châu Phi và vịnh 

Persian tới bờ biển phía nam của Trung Quốc nếu vận chuyển thông qua Myanmar), 

mà còn có ý nghĩa chiến lược (Phụ lục 23). Nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào và vị trí 

địa - chiến lược của Myanmar góp phần giúp Trung Quốc giải quyết được “thế lưỡng 

nan Malacca” [52; tr.90]. Do đó, dù các đường ống này chỉ hỗ trợ 10% tổng mức tiêu 

thụ năng lượng của Trung Quốc nhưng lại vô cùng quan trọng đối với sự phát triển 

kinh tế của các tỉnh nằm sâu trong nội địa của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc 

cũng đã đầu tư xây dựng nhiều đập thủy điện ở khu vực biên giới Myanmar - Trung 

Quốc nhằm giúp Trung Quốc khắc phục sự thiếu hụt nghiêm trọng năng lượng của 

các tỉnh phía tây nam của mình.  

Thứ tư, Myanmar cũng liên quan chặt chẽ đến vấn đề an ninh và ổn định biên 

giới của Trung Quốc.  

An ninh biên giới là một yếu tố nhạy cảm trong quan hệ kinh tế Myanmar - 

Trung Quốc. Biên giới Vân Nam - Myanmar dài 1997 km và các nhóm vũ trang sắc 

tộc ở phía bắc Myanmar kiểm soát hầu hết khu vực biên giới của Myanmar [73; 

tr.184] nên bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào ở khu vực này đều gây bất lợi cho an 

ninh và ổn định biên giới của Trung Quốc. Vì thế, Trung Quốc luôn có lợi ích trong 

việc ngăn chặn sự leo thang và quốc tế hoá xung đột như vậy [95; tr.27]. Ngoài việc 

tìm kiếm sự ổn định dọc biên giới với Myanmar để duy trì sự ổn định trong nước, 

Trung Quốc còn cố gắng kiểm soát dòng người tị nạn từ Myanmar và tội phạm 

xuyên biên giới, nhất là tội phạm ma túy hoạt động tại Myanmar (hơn 90% heroin 

lượng ma túy bị bắt giữ ở Trung Quốc đến từ Myanmar) ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến ổn định xã hội và phát triển kinh tế của khu vực tây nam Trung Quốc [96; tr.78-

79], [141; tr.3]. 

Rõ ràng, việc đảm bảo hàng loạt lợi ích như trên là cơ sở quan trọng để Trung 

Quốc thúc đẩy quan hệ với Myanmar phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó không thể 

thiếu lĩnh vực kinh tế.  

2.2.1.2. Cơ sở lịch sử 

* Lịch sử quan hệ Myanmar - Ấn Độ từ năm 1948 đến năm 1991 
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Trong lịch sử, Ấn Độ là một phần của Đế quốc Anh, Miến Điện6 lại là “tỉnh” lớn 

nhất của Ấn Độ thuộc Anh. Sau khi giành được độc lập dân tộc (Ấn Độ năm 1947 và 

Miến Điện năm 1948), hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 

4/1/1948. Giai đoạn 1948 - 1962, hai nước có mối quan hệ hữu nghị, một phần vì hai 

nước có lợi ích chung trong Phong trào Không liên kết, phần khác vì sự thân thiết giữa 

cá nhân Thủ tướng Nehru và Thủ tướng U Nu [123; tr.268].  

Về quan hệ kinh tế, tháng 9/1951, hai nước ký Hiệp định Thương mại dài hạn, 

Myanmar xuất khẩu 240000 tấn gạo sang Ấn Độ, đổi lại Ấn Độ cung cấp cho 

Myanmar dầu lạc, sợi bông, tôn mạ kẽm [133; tr.69]. Sau khi thỏa thuận này hết hạn 

(tháng 12/1955), tháng 5/1956, Bộ trưởng Phát triển Thương mại và Thực phẩm 

Myanmar U Raschid đã đến thăm Ấn Độ, hai nước đã ký một thỏa thuận 5 năm về 

việc cung cấp gạo. Theo thỏa thuận này, Ấn Độ mua hai triệu tấn gạo từ Myanmar và 

cho Myanmar vay 46 triệu USD vào năm 1958 [109; tr.142]. Tuy nhiên, sau đó, quan 

hệ kinh tế giữa Ấn Độ và Myanmar bắt đầu suy giảm khi Trung Quốc thay thế Ấn Độ 

thành nhà nhập khẩu gạo lớn nhất từ Myanmar. Mặc dù để thúc đẩy thương mại 

Myanmar - Ấn Độ, một thỏa thuận đã được ký ngày 24/12/1962 tại Yangon nhưng 

vẫn không có sự tiến triển đáng kể nào trong quan hệ thương mại của hai nước đến 

cuối thập niên 1960 [121; tr.70]. Đến năm 1974, thỏa thuận thanh toán mới giữa hai 

nước được thông qua, tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi hàng hóa song phương. 

Thương mại hai chiều giữa hai nước năm 1987 đạt khoảng 36 triệu rupee (khoảng 

14 triệu USD) [133; tr.71].  

Tuy vậy, mối quan hệ Myanmar - Ấn Độ trong suốt giai đoạn 1962 - 1988 

không mấy thân thiện. Phần là do chính quyền Myanmar đã trục xuất một số lượng 

lớn người Ấn và thực hiện chính sách quốc hữu hóa, đánh vào các thương nhân gốc 

Ấn nhưng không có khoản bồi thường nào được đưa ra, hầu hết tài sản của họ bị tịch 

thu (khoảng 12.000 người Ấn sống ở Myanmar bị ảnh hưởng) nên Ấn Độ gần như 

không quan tâm đến quốc gia láng giềng này [91; tr.437]. Do đó, chế độ quân sự được 

thiết lập ở Myanmar năm 1962 đã đẩy Ấn Độ vào một tình thế khó xử giữa chủ nghĩa 

lý tưởng và chủ nghĩa hiện thực trong mối quan hệ với Myanmar [57; tr.64]. Phần 

                                                           
6 Miến Điện là tên phiên âm Hán Việt của từ Burma. Năm 1989, chính quyền quân sự đổi tên tiếng Anh 

Burma thành Myanmar. Để đảm bảo tính khoa học và độ xác thực của lịch sử, những sự kiện trước năm 1989, 

luận án sẽ sử dụng tên gọi Miến Điện thay cho Myanmar. 
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khác, xuất phát từ việc Chính phủ Ne Win tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại 

trung lập mà Thủ tướng U Nu đã đưa ra trước đó nhưng theo chiều hướng tiêu cực 

nên ảnh hưởng kinh tế, chính trị và văn hóa nước ngoài ở Myanmar từng bước bị loại 

bỏ khi Cương lĩnh Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được đẩy mạnh. Myanmar gần 

như cô lập với thế giới bên ngoài trong thập niên 60 của thế kỷ XX [9; tr.16], nên dù 

là nước láng giềng lớn của Myanmar, Ấn Độ cũng không còn vị trí quan trọng đối với 

chính quyền quân sự Myanmar. Thậm chí, quan hệ giữa hai nước còn trở nên lạnh 

nhạt, căng thẳng, khiến cho “Ấn Độ hầu như không tồn tại trong chính sách đối ngoại 

của Myanmar” [58; tr.235]. Phần khác nữa, mối quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc căng 

thẳng sau xung đột biên giới năm 1962 và Ấn Độ lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã 

hội (KT-XH) gay gắt sau năm 1964 cũng đã có những tác động nhất định đến quan hệ 

Myanmar - Ấn Độ. Bởi vậy, dù năm 1987, Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi đã tiến 

hành chuyến thăm cấp cao đến Myanmar nhưng cũng chưa thể đảo ngược xu thế giảm 

thiểu quan hệ kinh tế giữa hai nước.  

Sau đó, khi chính trường Myanmar trải qua nhiều biến động7, Ấn Độ đã điều 

chỉnh chính sách với Myanmar. Trong giai đoạn 1988 - 1991, Ấn Độ thực hiện chính 

sách chậm rãi, thận trọng (low-key policy) đối với Myanmar - tức là chính sách nhấn 

mạnh vào lý tưởng dân chủ [141; tr.3]. Do đó, dù không áp dụng chính sách và biện 

pháp cứng rắn như cắt đứt quan hệ, áp đặt lệnh trừng phạt, cấm vận nhưng Ấn Độ lên 

án, phản đối chính quyền quân sự Myanmar vi phạm nhân quyền. New Delhi công 

khai ủng hộ phong trào dân chủ;  áp dụng chính sách tị nạn rõ ràng cho những người 

bất đồng chính kiến chạy trốn khỏi Myanmar; cho phép phe đối lập chính phủ quân sự 

Myanmar mở văn phòng tại New Delhi vào tháng 7/1992. Không chỉ vậy, chính phủ 

Myanmar lúc này còn cho rằng Ấn Độ đã khuyến khích, hỗ trợ các nhóm nổi dậy ở 

Myanmar. Vì vậy, SLORC đã xem những vấn đề này như một sự can thiệp trắng trợn 

                                                           
7 Sau hơn hai thập niên khủng hoảng và khép kín, hàng loạt các cuộc đấu tranh, nổi dậy của nhiều lực lượng 

ủng hộ dân chủ tại Myanmar đã diễn ra. Tháng 7/1988, Tướng Ne Win buộc phải từ chức nhưng các cuộc đấu 

tranh vẫn tiếp tục diễn ra và khi lên đến đỉnh cao, giới quân đội đã thẳng tay đàn áp, bắt giam hàng nghìn 

người chống đối khiến khoảng 3000 người chết; ngày 19/8/1988, Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Saw 

Maung tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ của Đảng Chương trình xã hội chủ nghĩa Miến Điện (BSPP); 

ngày 29/8/1988, Hội đồng Khôi phục trật tự và luật pháp quốc gia (SLORC) được thành lập và tuyên bố đất 

nước theo con đường đa đảng; quản thúc tại gia lãnh đạo của Đảng Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ (NLD) 

Aung San Suu Kyi (năm 1989) và từ chối trao quyền cho Đảng này sau chiến thắng trong cuộc tuyển cử năm 

1990 [10; tr.15], [33; tr.35]. Những sự kiện này đã gây ra nhiều hệ lụy cho quan hệ đối ngoại của Myanmar.  
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vào vấn đề nội bộ của Myanmar [58; tr.236], [85; tr.34]. Thế nên, tuy có những lợi ích 

to lớn, lâu dài trong quan hệ kinh tế với Myanmar, nhưng Ấn Độ vẫn dành ưu tiên 

thấp nhất cho Myanmar. Giai đoạn này, quan hệ Myanmar - Ấn Độ về cơ bản bị 

ngưng trệ.  

Có thể thấy, kết hợp với sự cô lập do phương Tây áp đặt, chính sách phản đối 

chính quyền quân sự Myanmar của Ấn Độ góp một phần đáng kể đẩy Myanmar ngả 

vào “vòng tay” của Trung Quốc [146; tr.43]. Bởi thế, dù được thừa hưởng một nền 

tảng vững chắc dựa trên các mối quan hệ lịch sử, tôn giáo, văn hóa nhưng chính sách 

này của Ấn Độ đã làm cho quan hệ Myanmar - Ấn Độ trở nên căng thẳng và đóng 

băng, không có lợi cho quan hệ kinh tế giữa hai nước.  

* Lịch sử quan hệ Myanmar - Trung Quốc từ năm 1948 đến năm 1991 

Chính sách đối ngoại của Myanmar đối với Trung Quốc từ khi độc lập cho đến 

năm 1991 đã trải qua nhiều lần điều chỉnh. Trong giai đoạn 1948 - 1961, Miến Điện 

chủ trương thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, ngày 8/6/1950, hai nước chính thức 

thiết lập quan hệ ngoại giao, ký Tuyên bố chung với “Năm nguyên tắc cùng tồn tại 

hòa bình” (tháng 6/1954). Trong giai đoạn này, quan hệ giữa hai nước được coi là 

“Pauk-Phaw” [94; tr.8]. 

Tuy nhiên, kể từ khi tướng Ne Win lên nắm quyền, quan hệ Miến Điện - Trung 

Quốc không còn nồng ấm như trước. Miến Điện đóng cửa các lãnh sự quán của Bắc 

Kinh ở Mandalay, Lashio; ký hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân mà Trung Quốc 

phản đối; từ chối khoản vay trị giá 3 triệu USD không lấy lãi từ Trung Quốc để 

tránh việc chuyên gia của nước này vào Myanmar thực hiện dự án… [9; tr.16]. 

Thậm chí, cuối năm 1967, Miến Điện và Trung Quốc còn đình chỉ quan hệ ngoại 

giao. Sau đó, trước những khó khăn về kinh tế và tình trạng bất ổn về xã hội, chính 

phủ Ne Win nới lỏng chính sách đối ngoại của Miến Điện theo hướng cởi mở hơn để 

thu hút viện trợ nước ngoài [9; tr.18] nên đã tạo điều kiện cải thiện quan hệ Miến 

Điện - Trung Quốc. Cho đến cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, chính phủ Miến Điện 

vẫn luôn tồn tại những nghi ngại trong quan hệ với Trung Quốc do Trung Quốc triển 

khai cách tiếp cận “kép” hay còn gọi là “hai mũi nhọn” với Miến Điện (vừa quan hệ 

với chính phủ của Thủ tướng Ne Win, vừa hỗ trợ Đảng Cộng sản Miến Điện - một tổ 

chức bất hợp pháp chống lại chính quyền ở Yangon). Bởi vậy, sự hoài nghi, ác cảm 
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của giới lãnh đạo Miến Điện, đặc biệt là trong Tatmadaw (Lực lượng vũ trang của 

nước này) với Trung Quốc chỉ giảm đi sau khi Bắc Kinh tuyên bố không ủng hộ, 

giúp đỡ Đảng Cộng sản Miến Điện nữa (năm 1978) và từ bỏ chính sách “ngoại giao 

kép” với Miến Điện [29; tr.3]. Từ đó, quan hệ Miến Điện - Trung Quốc từng bước 

được khôi phục, trở nên gần gũi, thân thiết hơn. 

Về kinh tế, quan hệ thương mại Myanmar - Trung Quốc trước năm 1988 là nhỏ 

bé cả về khối lượng và giá trị (Phụ lục 9). Giai đoạn 1974 - 1988, tổng giá trị thương 

mại song phương là 2.987,2 triệu kyat (khoảng 495 triệu USD) và Myanmar có thặng 

dư thương mại 1.035,4 triệu kyat (khoảng 172 triệu USD) [93; tr.3]. Tuy nhiên, tình 

hình này đã hoàn toàn thay đổi sau đó. Việc hai nước cùng phải đối mặt với cuộc 

khủng hoảng chính trị - xã hội trầm trọng trong nước những năm cuối thập niên 80 và 

sức ép ngặt nghèo từ bên ngoài8 đã tạo ra cơ sở quan trọng để họ tiến hành điều chỉnh 

chính sách đối với nhau. Kể từ năm 1988, chính quyền quân sự Myanmar đã điều 

chỉnh lập trường từ “Trung lập chiến lược” sang “Liên minh chiến lược” với Trung 

Quốc và trở thành một “đồng minh” thân cận của Trung Quốc ở khu vực ĐNA [111; 

tr.34] để duy trì sự sống còn của mình cũng như để phát triển kinh tế - xã hội; còn 

Trung Quốc đẩy mạnh quan hệ với Myanmar trước mắt nhằm phá vỡ sự cô lập quốc 

tế nhưng sau đó là những tính toán chiến lược lâu dài tại Myanmar. Dường như sự 

“đồng cảm” về chính trị giữa Myanmar và Trung Quốc tạo điều kiện hết sức thuận 

lợi cho quan hệ hai nước phát triển. Và khi quan hệ chính trị, ngoại giao, an ninh giữa 

hai nước ngày càng trở nên gần gũi hơn thì quan hệ kinh tế cũng được tăng cường. 

Kể từ khi thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc được hợp pháp hóa và chính 

thức hóa vào năm 1988, kim ngạch thương mại giữa hai nước gia tăng nhanh chóng. 

Trong các năm 1989, 1990, 1991, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước 

lần lượt là 313,72 triệu USD; 327,62 triệu USD; 392,09 triệu USD [93; tr.5] và kim 

ngạch thương mại biên giới với Trung Quốc chiếm hơn 60% tổng kim ngạch thương 

mại biên giới của Myanmar và khoảng 50% kim ngạch thương mại Myanmar - Trung 

Quốc [93; tr.9]. Trung Quốc nhanh chóng trở thành đối tác kinh tế quan trọng của 

Myanmar và ảnh hưởng của Trung Quốc tại Myanmar cũng gia tăng mạnh mẽ. 

                                                           
8 Miến Điện xảy ra Sự kiện 8888 (năm 1988) và Trung Quốc xảy ra Sự kiện Thiên An Môn (năm 1989) nên 

cả hai nước đều bị Mỹ, các nước phương Tây cô lập chính trị, trừng phạt kinh tế và cấm vận vũ khí.   
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Như vậy, từ lịch sử quan hệ Myanmar - Ấn Độ so với quan hệ Myanmar - 

Trung Quốc trước năm 1991, có thể thấy, rõ ràng quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ 

sau năm 1991 không có nhiều cơ sở thuận lợi như mối quan hệ này của Myanmar 

với Trung Quốc.   

2.2.2. Tình hình trong nước và chính sách kinh tế đối ngoại của Myanmar, 

Ấn Độ và Trung Quốc  

Kể từ khi lên nắm quyền cho đến đầu năm 2011, chính quyền quân sự Myanmar 

đã có nhưng cải cách kinh tế quan trọng, bao gồm cả kinh tế đối ngoại như: Ban hành 

luật đầu tư nước ngoài; tự do hóa giá cả; mở cửa buôn bán xuyên biên giới; ưu tiên 

xuất khẩu để thu ngoại tệ xây dựng cơ sở hạ tầng; từng bước cởi trói khu vực kinh tế 

tư nhân, cải cách lĩnh vực du lịch, tài chính…[8; tr.49], [33; tr.18]. Tuy nhiên, dù tiến 

hành nhiều biện pháp cải cách kinh tế nhưng nền kinh tế Myanmar vẫn chưa thực sự 

ổn định và còn rất nhiều vấn đề cần tháo gỡ. Mặt khác, do ảnh hưởng từ cuộc khủng 

hoảng tài chính - tiền tệ châu Á năm 1997, sự phát triển của nền kinh tế Myanmar 

càng khó khăn hơn khi nguồn ngoại hối thiếu hụt trầm trọng, tỷ lệ lạm phát tăng cao 

(nếu năm 2001, tỷ lệ lạm phát của Myanmar ở mức -1,6% thì con số này năm 2003 

là 58%) [131; tr.71].  

Để giải quyết khó khăn, chính quyền quân sự đã tăng giá nhiều loại nhiên liệu 

cơ bản (xăng, dầu, khí đốt, điện) gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân 

và nhiều hệ lụy đối với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội khi nhiều cuộc biểu tình, 

đấu tranh chống chính phủ đã diễn ra. Mặt khác, chính quyền quân sự còn tăng cường 

nhiều biện pháp nhằm gia tăng sự kiểm soát đối với toàn bộ nền kinh tế làm cho nhiều 

lĩnh vực cải cách không thể thành công, nhất là trong tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà 

nước. Hệ quả là, kinh tế vĩ mô không ổn định, cơ cấu kinh tế lạc hậu, khu vực kinh tế tư 

nhân yếu kém, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực kém phát triển làm cho nền kinh tế 

Myanmar ngày càng tụt hậu [33; tr.24].  

Như vậy, dù đã theo đuổi một chính sách kinh tế “mở cửa” từ đầu những năm 

1990, dấn thân vào một chương trình đầy tham vọng về xây dựng đường xá, cầu 

cống, đập, công trình thuỷ điện, và nhiều nhà máy thuộc sở hữu nhà nước để thay 

thế nhập khẩu nhưng chính quyền quân sự Myanmar không đủ vốn để thực hiện9. 

                                                           
9 Một số nước phương Tây, Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức từ chối viện trợ ODA cho Myanmar (giai 
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Do đó, khả năng sản xuất của Myanmar rất hạn chế, chỉ đáp ứng khoảng 10-15% 

nhu cầu tiêu dùng trong nước, nên đa số hàng tiêu dùng phải nhập khẩu từ Trung 

Quốc, Thái Lan, Ấn Độ... [112; tr.11-12]. Từ năm 2005 đến năm 2015, Myanmar 

mới chỉ đầu tư 1-1,5 % tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho lĩnh vực giao thông vận 

tải trong khi các quốc gia khác thường đầu tư 3%-5% GDP10. Đồng thời, điện năng 

bị thiếu trầm trọng, khoảng 30% dân số không có điện để dùng trong khi điện năng 

từ các đập lớn trên sông Salween lại được dùng xuất khẩu sang Thái Lan và miền 

nam Trung Quốc [177]. Do vậy, chính phủ Myanmar đã đặt ra mục tiêu đầy tham 

vọng là sẽ điện khí hóa Myanmar 100% vào năm 2030 [158]. Thêm vào đó, xét về 

chỉ số phát triển con người, Myanmar nằm trong nhóm thấp nhất thế giới nhưng xét 

về mức tham nhũng, Myanmar lại luôn nằm trong nhóm đầu của thế giới.  

Trong bối cảnh khó khăn, chính quyền quân sự Myanmar đã không còn lựa chọn 

nào khác ngoài việc tìm tới các nước láng giềng, mà quan trọng nhất là Trung Quốc, 

cho sự sống còn của mình và từ bỏ chủ nghĩa trung lập không liên kết, tham gia vào các 

chương trình hợp tác khu vực. Vì thế, tỷ trọng thương mại của bốn nước láng giềng 

Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ và Bangladesh chiếm 56,5% xuất khẩu của Myanmar và 

52,7% nhập khẩu của nước này vào năm 2003 [128]. Đồng thời, Trung Quốc đã cung 

cấp cho Myanmar với số lượng viện trợ và vay ưu đãi đáng kể cũng như hủy bỏ cho 

nước này nhiều khoản nợ lớn. Tất cả những điều này đặt một nền tảng tốt cho sự tham 

gia sâu hơn nữa của Trung Quốc vào nền kinh tế Myanmar [131]. 

Tuy vậy, khi mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc gia tăng, Myanmar đã đa dạng 

hóa chính sách đối ngoại nhằm giảm sự phụ thuộc đó và nuôi dưỡng các mối quan 

hệ khác để nhằm giảm thiểu đòn bẩy của Trung Quốc [114; tr.87]. Điều này góp 

phần cải thiện quan hệ Myanmar - Ấn Độ sau thời gian ngưng trệ. Bởi thế, có thể 

thấy, dường như: “Sự thận trọng với chính sách mở rộng ảnh hưởng của Trung 

Quốc đã làm cho mối quan hệ Myanmar - Ấn Độ trở nên chặt chẽ hơn” [87; tr.72].  

Ngoài ra, các nhóm vũ trang sắc tộc của Myanmar cũng có tác động đến quan 

                                                                                                                                                                                 
đoạn 1978 - 1988, các nước này đã cung cấp 3712,3 triệu USD ODA cho Myanmar, tương đương với 15,1% 

tổng gia trị kim ngạch nhập khẩu của Myanmar). 
10 Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đến năm 2015, Myanmar mới chỉ có 20% đường được trải nhựa, 

thấp hơn nhiều so với 53% ở Thái Lan. Dù Myanmar có hệ thống đường sắt dài nhất ASEAN nhưng rất lạc 

hậu, chất lượng thấp nên đường sắt chỉ hoạt động ở mức 50% công suất. Đồng thời, các tuyến đường thủy 

chính không thể vận hành vào mùa nóng vì nước quá nông (Myanmar có 3 mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng). 

Năm 2013, Myanmar có 64 sân bay nhưng chưa sân bay nào đạt tiêu chuẩn của khu vực [145]. 
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hệ kinh tế hai nước, nhất là thương mại biên giới. Năm 1997, chính phủ Myanmar và 

các nhóm vũ trang sắc tộc đạt được các thỏa thuận ngừng bắn, mang lại sự ổn định 

nhất định cho khu vực biên giới hai nước. Do đó, các hoạt động thương mại biên giới 

bất hợp pháp, nhất là tình trạng buôn lậu vũ khí, ma túy, gỗ, ngọc bích giữa hai nước 

đã được kiểm soát đáng kể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại biên giới phát 

triển [129; tr.281]. Tuy nhiên, sau khi các lệnh ngừng bắn bị phá vỡ (tháng 6/2011) 

đã tạo ra những xung đột giữa chính quyền trung ương với các nhóm sắc tộc ở 

Myanmar. Điều này đã mang lại những rủi ro đáng kể cho khoản đầu tư của Trung 

Quốc cũng như không ít những thách thức an ninh cho nước này.  

Trong giai đoạn 2011 - 2016, chính trường Myanmar diễn ra một số sự kiện có 

tính chất bước ngoặt, quyết định sự phát triển của Myanmar và tác động lớn đến 

quan hệ của nước này với Ấn Độ, Trung Quốc. Đầu tiên là sự kiện chính phủ quân 

sự tự nguyện chuyển giao quyền lực (tháng 3/2011), sau đó là NLD nắm quyền điều 

hành đất nước (tháng 3/2016) sau thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 

11/2015. Sau khi nắm quyền, chính phủ của Tổng thống Thein Sein tiến hành công 

cuộc cải cách vốn đã được khởi động từ trước đó11. Các cải cách về kinh tế như: Cải 

cách thể chế kinh tế; ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách hệ thống tài chính, tiền tệ, tài 

khóa và phát triển hệ thống tài chính hiện đại; điều chỉnh cơ cấu kinh tế; nâng cao 

năng lực quản trị, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực; đẩy mạnh quá 

trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu… [33; tr.99-117] từng bước làm cho nền 

kinh tế Myanmar có sự chuyển mình mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng GDP duy trì mức 

tăng cao, trên 7%/năm (năm tài chính 2012 là 7,3%; 2013 là 8,4%; 2014 là 8%; 2015 

là 7%), GDP bình quân đầu người tăng từ 801 USD năm tài chính 2010 lên 1386 USD 

năm tài chính 2015 [100; tr.239]. Myanmar có nhiều hơn cơ hội mở rộng không gian 

ngoại giao, cải thiện quan hệ với Mỹ và các nước phương Tây nhằm thúc đẩy họ dỡ 

bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế. Năm 2016, Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận kinh tế 

với Myanmar, báo hiệu một thời kỳ phát triển mới mạnh mẽ hơn.  

Thời gian đầu nắm quyền, Tổng thống Thein Sein vẫn dành sự ưu tiên đối ngoại 

cho Trung Quốc thông qua tuyên bố chung “Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện 

                                                           
11 Tháng 8/2003, Thủ tướng Myanmar Khin Nyunt tuyên bố Myanmar thực hiện Lộ trình dân chủ 7 bước để 

thực hiện sự hoà giải dân tộc, xây dựng Myanmar thành một nước dân chủ, có kỷ cương; năm 2008, Myanmar 

thông qua Hiến pháp mới và tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm 2010. 
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Trung Quốc - Myanmar” (tháng 5/2011). Từ cuối năm 2011, mối quan hệ Myanmar - 

Trung Quốc bước vào giai đoạn chuyển động mạnh mẽ khi chính phủ Myanmar đã áp 

dụng cách tiếp cận mới trong quan hệ với Trung Quốc so với quá khứ. Giáo sư Maung 

Aung Myoe - chuyên gia nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Myanmar cho rằng, 

có nhiều nhân tố tác động dẫn đến cách tiếp cận mới của Myanmar với Trung Quốc, 

bao gồm: Mục tiêu đối ngoại mới của USDP; thái độ chống Trung Quốc gia tăng ở 

Myanmar; mối lo lắng về ảnh hưởng cũng như sự can thiệp của Trung Quốc vào công 

việc nội bộ ở Myanmar và sự xích lại gần hơn với Mỹ của Myanmar [95; tr.22]. Điều 

này tác động cả trực tiếp lẫn gián tiếp đến lợi ích của Trung Quốc tại Myanmar. Có lẽ, 

quan hệ thương mại song phương Myanmar  - Trung Quốc là lĩnh vực duy nhất có 

thêm nhiều cơ hội phát triển trong giai đoạn này khi ảnh hưởng của Trung Quốc trên 

các lĩnh vực khác tại Myanmar lại có sự sụt giảm nhanh chóng.   

Trái lại, những cải cách của Myanmar lại tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quan 

hệ Myanmar - Ấn Độ phát triển, nhất là sau chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng 

Manmohan Singh (tháng 5/2012). Hai nước đã ký 12 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận 

về các vấn đề từ phát triển khu vực biên giới đến cải thiện giao thông và kết nối, tạo 

tiền đề cho việc tăng cường hợp tác song phương [57; tr.67]. Ấn Độ có nhiều lợi ích 

trong việc tăng cường kết nối tại Myanmar. Những dự án đầu tư kết nối đường bộ, 

đường thủy, đường hàng không với Myanmar là bước đi để Ấn Độ thâm nhập sâu 

vào thị trường ĐNA và Đông Á.  

Tuy vậy, khách quan nhìn nhận, những biến đổi chính trị, kinh tế ở Myanmar 

không trực tiếp chống lại quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc vì chính phủ mới của 

Myanmar vẫn luôn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của lợi ích quốc gia để xử lý quan hệ 

kinh tế Myanmar - Trung Quốc [73; tr.176]. Trung Quốc không chỉ là nhà đầu tư, đối 

tác thương mại hàng đầu mà còn là nhà thầu kỹ thuật, chủ nợ và nhà tài trợ rất cần cho 

các mục tiêu phát triển quốc gia của Myanmar [96; tr.95]. Từ tháng 3/2011 đến tháng 

6/2014, Tổng thống Thein Sein đã có bốn chuyến thăm đến Trung Quốc (Phụ lục 3). 

Sau khi NLD nắm quyền lãnh đạo, Myanmar cũng không có khuynh hướng đối đầu với 

Trung Quốc để nghiêng hoàn toàn về phương Tây. Các nhà lãnh đạo Myanmar vẫn ý 

thức sâu sắc rằng, mối quan hệ xấu đi với Trung Quốc là không có lợi. Nói cách khác, 

Myanmar chủ trương thực hiện chính sách cân bằng, trong đó có cân bằng quan hệ với 
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các nước lớn để không gây tổn hại tới các quyền lợi của Myanmar. 

2.2.2.2. Về phía Ấn Độ  

Tháng 7/1991, Chính phủ Ấn Độ quyết định thực hiện chính sách cải cách toàn 

diện theo hướng tự do hóa nhằm thúc đẩy kinh tế Ấn Độ cất cánh nhanh hơn, mạnh 

hơn và bền vững hơn. Những cải cách này làm thay đổi cơ cấu, diện mạo và sức mạnh 

nền kinh tế, làm cho Ấn Độ thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, trì trệ, tốc độ tăng 

GDP từ 1,1% năm 1991 lên bình quân 5,5% trong giai đoạn 1991 - 2001, sau đó tăng 

lên đạt bình quân 7,5%/ năm trong giai đoạn 2002 - 2012 [39]. Sự phục hồi và phát 

triển đó đã tạo nên một xung lực mới làm tăng khả năng mở rộng quan hệ thương mại 

và đầu tư của Ấn Độ.  

Cùng với quá trình cải cách kinh tế trong nước, chính sách ngoại thương của 

Ấn Độ cũng đã được điều chỉnh, thiết kế lại, trong đó tập trung vào các nội dung 

như: Hợp lý hóa chính sách tỷ giá thông qua hệ thống tỷ giá hối đoái tự do với sự 

chuyển đổi từng phần đồng rupee theo tỷ giá hối đoái kép; tự do hóa xuất nhập khẩu 

bằng cách giảm khống chế các mặt hàng xuất nhập khẩu, khuyến khích xuất khẩu; 

đơn giản hóa các thủ tục, tạo sự thông thoáng, minh bạch trong môi trường giao 

dịch, kinh doanh [32; tr.102-103]. 

Trong bối cảnh tự do hóa nền kinh tế, Thủ tướng Ấn Độ Narasimha Rao đã 

khởi xướng chính sách Hướng Đông nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với các nước 

trong khu vực Nam Á, CA-TBD, trong đó, phát triển hợp tác kinh tế Ấn Độ - 

ASEAN coi trọng. Yếu tố này đã tạo điều kiện thuận lợi để Ấn Độ thúc đẩy quan hệ 

tích cực với Myanmar. Các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ cho rằng “một mối 

quan hệ đặc biệt với Myanmar là trung tâm của Chính sách Hướng Đông để thiết 

lập các liên kết chính trị và kinh tế chặt chẽ với các nước láng giềng phía đông” 

[133, tr.82]. Kể từ năm 1993, Ấn Độ đã thay đổi lập trường trong cách tiếp cận với 

Myanmar, chuyển từ chính sách chậm rãi và thận trọng (low-key policy) trước đó 

sang chính sách khôn khéo, mềm dẻo, thực dụng hơn (chính sách cải thiện quan hệ 

với chính quyền quân sự Myanmar) [141; tr.3]. Kết quả là, quan hệ Myanmar - Ấn 

Độ đã có sự điều chỉnh đáng kể.  

Có nhiều lý do để Ấn Độ thay đổi lập trường với Myanmar: Sự hiện diện, ảnh 

hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Myanmar (Trung Quốc cung cấp gần 80% 
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thiết bị quốc phòng cho Myanmar); nguồn tài nguyên giàu có của Myanmar, nhất là 

dầu mỏ, khí đốt có thể giúp Ấn Độ đảm bảo an ninh năng lượng; sự phát triển kinh tế 

của các bang đông bắc Ấn Độ. Trong đó, nhân tố Trung Quốc trở thành mối quan tâm 

hàng đầu của Ấn Độ [170; tr.49] vì lo ngại bị Trung Quốc bao vây nên Ấn Độ cần phải 

cải thiện quan hệ với Myanmar để “phá vỡ” sự bao vây đó, đảm bảo rằng Myanmar 

không trở thành một phần của những tham vọng chiến lược của Trung Quốc chống lại 

Ấn Độ [141; tr.7], [146, tr.44]. Có thể nói, vì cạnh tranh với Trung Quốc, Ấn Độ đã 

hoàn toàn đảo ngược chính sách chống lại chính quyền quân sự Myanmar. 

Từ sau năm 1993, các chuyến thăm cấp cao từ Ấn Độ đến Myanmar diễn ra 

thường xuyên hơn (Phụ lục 2) và Ấn Độ từng bước tăng cường sự hiện diện kinh tế tại 

Myanmar thông qua đầu tư, viện trợ. Năm 1994, hai nước ký Hiệp định thương mại 

biên giới và mở cửa biên giới Tamu - Moreh từ bang Manipur của Ấn Độ đến Vùng 

hành chính Sagaing của Myanmar [81; tr.99]. Mặt khác, để làm chặt chẽ hơn quan hệ 

kinh tế với Myanmar, tháng 8/1997, Ấn Độ cùng các quốc gia thành viên tổ chức Hợp 

tác kinh tế Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka, và Thái Lan (BIST-EC) đã kêu gọi 

Myanmar tham gia tổ chức này (được thành lập vào tháng 6/1997) và đổi tên thành 

BIMSTEC với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các quốc gia ven vùng vịnh 

Bengal cũng như thúc đẩy Hợp tác Mekong - sông Hằng (MGC) được thành lập vào 

cuối năm 2000 [141; tr.8]. Ngoài ra, Ấn Độ thúc đẩy một dự án lớn để liên kết các 

bang đông bắc với vịnh Bengal qua sông Kaladan và đầu tư vào một cảng mới ở 

Sittwe (Myanmar) với hy vọng sẽ giúp cho cho các bang này có thể tiếp cận các tuyến 

đường thương mại quốc tế dễ dàng hơn. Khi hoàn thành dự án này, Ấn Độ có thể 

“giới hạn Trung Quốc tiếp cận các vị trí chiến lược ở Myanmar - đảo Coco ở biển 

Andaman” [115].  

Thậm chí khi cuộc “Cách mạng áo cà sa” diễn ra ở Myanmar vào tháng 

9/2007, bất chấp làn sóng phản đối trong nước, Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Murli 

Deora đã thăm Myanmar và ký một thỏa thuận trị giá 150 triệu USD với Công ty 

Dầu khí quốc gia Myanmar (MOGE) để thăm dò khí đốt tự nhiên ở bang Rakhine 

(Arakan) của Myanmar. Cũng trong năm này, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ đã 

gia hạn khoản tín dụng 20 triệu USD cho Myanmar bên cạnh khoản vay 56,35 triệu 

USD mà chính phủ Ấn Độ cấp cho Myanmar năm 2003 [81; tr.99].  
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Sau năm 2011, chính sách Myanmar của Ấn Độ được đẩy mạnh hơn. Đặc biệt, 

khi Thủ tướng N. Modi nắm quyền, Ấn Độ đã điều chỉnh chính sách Hướng Đông 

thành Hành động Hướng Đông (năm 2014) khi mà Trung Quốc ngày càng mở rộng 

ảnh hưởng hơn nữa trong khu vực với “Sáng kiến Vành đai và Con đường”. Thủ 

tướng Ấn Độ N. Modi khẳng định: “Myanmar là quốc gia láng giềng lớn của Ấn Độ 

và có mối quan hệ lịch sử rất gần với Ấn Độ. Hành trình hướng Đông của Ấn Độ 

phải bắt đầu từ biên giới phía Tây của Myanmar” [166].  

Bên cạnh đó, tháng 4/2015, chính phủ Ấn Độ đã công bố Chính sách ngoại 

thương (FTP) 2015 - 2020 với mục tiêu góp phần tăng gấp đôi xuất khẩu hàng hóa và 

dịch vụ của Ấn Độ. Ngay khi chính sách này có hiệu lực (01/12/2015), Ngân hàng Dự 

trữ Ấn Độ đã chỉ đạo loại bỏ hệ thống thương mại hàng đổi ở biên giới Ấn Độ, 

chuyển đổi hoàn toàn sang thương mại bình thường. Vì thế, tất cả các giao dịch 

thương mại với Myanmar, bao gồm cả các giao dịch tại biên giới sẽ được giải quyết 

bằng bất kỳ loại tiền được phép nào theo cơ chế Liên minh bù trừ châu Á [107; tr.11].  

Tóm lại, trong khi Trung Quốc nhanh chóng trở thành chỗ dựa chính của chính 

quyền quân sự Myanmar thì Ấn Độ lại mất một khoảng thời gian nhất định định vị 

lại chính sách của mình với Myanmar. Sự điều chỉnh chính sách này đã giúp Ấn Độ 

có chỗ đứng vững hơn trong nền kinh tế Myanmar và giúp Myanmar trở thành một 

thị trường độc lập hơn, một quốc gia quá cảnh và kết nối giữa Nam Á và ĐNA.  

2.2.2.3. Về phía Trung Quốc  

Khi tiến hành công cuộc cải cách, mở cửa, lý luận về ngoại giao nói chung, về 

kinh tế đối ngoại nói riêng của Trung Quốc đã từng bước được hình thành. Có thể thấy, 

lý luận về kinh tế đối ngoại của Trung Quốc chịu ảnh hướng lớn từ lý luận Đặng Tiểu 

Bình. Trong đó, đáng chú ý nhất là quan điểm “Cải cách bên trong, mở cửa bên ngoài”. 

Mở cửa bên ngoài có nghĩa là Trung Quốc sẽ quan hệ với bất kỳ ai, không quan trọng là 

quốc gia nào miễn mang lại lợi ích cho Trung Quốc [19; tr.312-313]. Và tuy khẳng định 

sẽ tiến hành quan hệ với bất kỳ đối tác nào nhưng Trung Quốc vẫn luôn ưu tiên tăng 

cường hợp tác với các nước láng giềng. Đồng thời, có thể thấy, Trung Quốc áp dụng 

khá thành công chủ nghĩa trọng thương, không ngừng đẩy mạnh xuất khẩu và lấy đó 

làm động lực cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Những lý luận này đã chi phối 

nhất định đến quá trình triển khai quan hệ kinh tế của Trung Quốc với các đối tác, trong 
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đó có Myanmar.  

Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI khi nhiều nước lớn (Mỹ, Nhật Bản, 

Nga) gặp khó khăn về kinh tế thì Trung Quốc lại lập nhiều kỷ lục liên quan đến tăng 

trưởng, từ nền kinh tế có GDP đứng thứ 9 thế giới vào năm 2001, đã vươn lên đứng 

thứ 2 trên thế giới năm 2010 [27; tr.54]. Đồng thời, Trung Quốc ngày càng có vai trò 

lớn hơn trong sản xuất và tiêu dùng của thế giới.  

Bên cạnh đó, do dân số ngày càng tăng và kinh tế ngày càng phát triển mạnh 

nên Trung Quốc có nhu cầu lớn đối với các loại tài nguyên thiên nhiên. Năm 2010, 

dân số Trung Quốc đã chạm ngưỡng 1,3 tỷ người và tăng trưởng công nghiệp đạt 

11% [59]. Do đó, để đảm bảo được nguồn cung đối với các loại tài nguyên này, 

Trung Quốc dành ưu tiên cao phát triển quan hệ đối ngoại, nhất là đối với các nước 

giàu tài nguyên trên thế giới và không sợ phải trả giá cao cho những tài nguyên này 

nên Myanmar là một lựa chọn không thể không tính đến.  

Đồng thời, để “cải cách bên trong, mở cửa bên ngoài”, chính phủ Trung Quốc 

đã đưa ra nhiều chiến lược phát triển đất nước, trong đó có Chiến lược Phát triển 

phía Tây (Go West)12 và Chiến lược “Đi ra ngoài” (Go global)13. Quan hệ với 

Myanmar là đều liên quan chặt chẽ đến cả hai chiến lược này.  

Như đã đề cập, Myanmar rất quan trọng với Vân Nam và các tỉnh không có 

biển, nằm sâu trong nội địa khác của Trung Quốc nên là một phần thiết yếu trong tính 

toán chiến lược đối với sự phát triển khu vực phía tây của Trung Quốc [141; tr.2] nên 

để đảm bảo quyền tiếp cận vào tài nguyên thiên nhiên của Myanmar, Trung Quốc đã 

không ngại trả giá cao hơn các đối tác khác của Myanmar. 

Mặt khác, trong những năm 2000, khi Mỹ và các nước phương Tây đưa ra 

những biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc hơn đối với Myanmar vì những sự 

kiện chính trị liên quan đến chính quyền quân sự14, ngược lại, Trung Quốc chỉ bày tỏ 

                                                           
12 Chiến lược Phát triển phía Tây bắt đầu từ năm 2000. Mục tiêu của nó là xóa đói giảm nghèo và thu hẹp 

khoảng cách kinh tế giữa các tỉnh ven biển và phía tây của Trung Quốc trong vòng 50 năm. 
13 Chiến lược này lần đầu tiên được công bố vào năm 1999 và sau đó được đưa vào Kế hoạch năm năm lần 

thứ 10 (2001 - 2005), nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài, tăng khả năng 

hoạt động quốc tế gia tăng năng lực cạnh tranh quốc tế. 
14 Thảm sát Depayin (Tháng 5/2003, đoàn xe của bà Suu Kyi bị một nhóm người ủng hộ Đảng Liên minh 

Đoàn kết và phát triển (USDA) cầm quyền tấn công, hơn 70 người ủng hộ bà bị đánh đến chết); cuộc lật đổ và 

bắt giữ Thủ tướng đương nhiệm Khin Nyunt (10/2004); cuộc biểu tình đòi dân chủ của giới Phật tử (9/2007); 

cuộc khủng hoảng Kokang (12/2009). 
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thái độ ngoại giao nhẹ nhàng, hoặc im lặng, hoặc coi đó là vấn đề nội bộ của 

Myanmar nên khiến cho Yangon phụ thuộc nhiều hơn vào Bắc Kinh. Mối quan hệ 

giữa hai nước gần gũi đến mức được mô tả là quan hệ “Nyi-Ako” (sibling) (anh em 

ruột thịt), một bước phát triển cao hơn của mối quan hệ “Pauk-Phaw” (kinsfolk) 

(anh em họ hàng) trước đó [94; tr.110]. 

Nhìn chung, trước cuộc bầu cử năm 2010 ở Myanmar, không một quốc gia nào 

có các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và hợp tác sâu rộng với Myanmar hơn Trung 

Quốc với hàng loạt thỏa thuận kinh tế trên nhiều lĩnh vực (Phụ lục 3). Trung Quốc 

kiên định thực hiện chính sách ngoại giao “đối tác tốt và láng giềng tốt”; hợp tác 

toàn diện và cùng thắng với Myanmar nhằm tạo ra một khu vực thân thiện, an ninh, 

thịnh vượng. Đặc biệt, trong chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Trung Quốc Ôn 

Gia Bảo năm 2010, hai bên đã hoàn tất các chi tiết của các đường ống dẫn dầu và 

khí đốt. Sự tăng vọt các cuộc thăm viếng cấp cao và các thoả thuận kinh tế cho thấy 

chính sách ưu tiên Nay Pyi Taw của Trung Quốc. 

Thế nhưng, có lẽ Trung Quốc đã có “sự phán đoán sai lầm chiến lược” cộng 

thêm việc các nước lớn khác, trong đó có Ấn Độ tăng cường thúc đẩy quan hệ với 

Myanmar khi Myanmar cải cách dẫn đến lợi ích kinh tế, chính trị và chiến lược của 

Trung Quốc tại đây đã bị tác động cả trực tiếp và gián tiếp [138; tr.58]. Do đó, từ 

cuối năm 2011, Trung Quốc phải đánh giá và tính toán lại quan hệ với Myanmar. 

Biểu hiện đầu tiên là sự hạ nhiệt ở cấp chính trị [138; tr.65], sau đó là thu hẹp một 

cách quyết liệt đầu tư của Trung Quốc tại Myanmar [96; tr.95].  

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc 

(năm 2012), Ban lãnh đạo mới, đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề ra “Giấc 

mộng Trung Hoa” với tham vọng vẽ lại bản đồ kinh tế, chính trị thế giới. Để thực hiện 

mục tiêu này, Trung Quốc đã điều chỉnh chiến lược về ngoại giao, phương thức phát 

triển kinh tế [30; tr.3]. Trong đó, nổi bật nhất là việc Trung Quốc đẩy mạnh thực hiện 

“Sáng kiến Vành đai và Con đường”, khu vực ĐNA chiếm một vị trí đặc biệt quan 

trọng trong chiến lược này [30; tr.3]. Thậm chí, mục tiêu của chiến lược này đôi khi 

được nhìn thấy ở ĐNA như là một cách để Trung Quốc xuất khẩu năng lực sản xuất 

dư thừa, công nghệ lạc hậu và mở rộng sự tiếp cận các thị trường của các nước trong 

khu vực [30; tr.4]. Vì thế, Trung Quốc có những điều chỉnh chính sách thúc đẩy hơn 
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nữa quan hệ với Myanmar để khai thông và kéo dài “Sáng kiến Vành đai và Con 

đường” tới Nam Á và Ấn Độ Dương. 

Như vậy, khi chính trị được cải thiện theo hướng dân chủ và nhân quyền, 

Myanmar sẽ không còn phải dựa vào Trung Quốc làm lá chắn tại Liên Hợp Quốc 

nữa. Và, khi nền kinh tế ngày càng tự do, hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực 

và thế giới, đầu tư quốc tế vào Myanmar nhiều hơn, Myanmar sẽ có trong tay nhiều 

quyền mặc cả hơn trong quan hệ song phương với Trung Quốc [28; tr.4]. 

 

* Tiểu kết chương 2  

Những nhân tố từ cả cấp độ toàn cầu đến cấp độ quốc gia thực sự tác động mạnh 

mẽ đến mối quan hệ Myanmar - Ấn Độ, Myanmar - Trung Quốc nói chung và quan 

hệ kinh tế của Myanmar với hai nước này nói riêng. Rõ ràng, sự tác động đó đan xen 

cả hai chiều, vừa tích cực (tạo ra những cơ hội mới thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế 

tiếp tục phát triển) và vừa tiêu cực (gây ra những trở ngại, khó khăn, bất ổn cho sự phát 

triển của các mối quan hệ kinh tế này).  

Chiến tranh lạnh kết thúc làm cho tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến 

chuyển mới; các nước lớn gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng tại ĐNA; ASEAN tăng 

cường hợp tác, liên kết đã tác động đa chiều đến quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn 

Độ, Trung Quốc, tạo ra nhiều xung lực mới nhưng cũng mang lại không ít thách thức 

cho mối quan hệ này phát triển. Bên cạnh đó, những tính toán lợi ích đóng vai trò 

quan trọng trong mối quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ, Trung Quốc. 

Myanmar cần Ấn Độ và Trung Quốc cho phát triển kinh tế trong bối cảnh chịu sức ép 

từ bên ngoài và khó khăn từ bên trong. Ngược lại, thúc đẩy quan hệ triển kinh tế với 

Myanmar cũng quan trọng đối với Ấn Độ và Trung Quốc không chỉ vì lợi ích của hai 

nước này kết nối với ASEAN, mà còn vì họ không thể phát triển một cách bền vững 

nếu các nước láng giềng yếu kém, lạc hậu. Đồng thời, những kết quả Myanmar đạt 

được trong quan hệ kinh tế với Ấn Độ, Trung Quốc trước năm 1991 cũng trở thành cơ 

sở cho sự phát triển của mối quan hệ này sau Chiến tranh lạnh. Cùng với đó, tình hình 

trong nước của Myanmar, Ấn Độ và Trung Quốc cũng sự điều chỉnh chính sách kinh 

tế đối ngoại của mỗi nước giai đoạn 1991 - 2016 cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến 

quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ và quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 3. TIẾN TRÌNH QUAN HỆ KINH TẾ CỦA MYANMAR VỚI ẤN 

ĐỘ VÀ TRUNG QUỐC TRÊN CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU (1991 - 2016) 

 

Dựa trên những cơ sở đã được định hình và sự tác động của nhiều nhân tố từ 

tình hình thế giới, khu vực đến tình hình bên trong của mỗi nước Myanmar, Ấn Độ, 

Trung Quốc, quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc trên các 

lĩnh vực chủ yếu đã phát triển ra sao sẽ được minh chứng cụ thể qua hai giai đoạn 

1991 - 2010 và 2011 - 2016. 

3.1. Trong giai đoạn 1991 - 2010 

3.1.1. Lĩnh vực thương mại 

Quan hệ thương mại của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991-

2010 là sự tiếp nối của giai đoạn trước đó nhưng có những bước phát triển mới, thể 

hiện ở sự gia tăng trong quy mô cũng như sự phong phú của các mặt hàng trao đổi. 

Sự phát triển của quan hệ thương mại song phương Myanmar - Ấn Độ và Myanmar 

- Trung Quốc giai đoạn này cho thấy mức độ phụ thuộc mang tính cộng sinh ngày 

càng gia tăng của ba nền kinh tế nói trên. Điều này hoàn toàn phù hợp với những xu 

thế phát triển mới của thế giới, nhất là xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 

3.1.1.1. Với Ấn Độ 

* Kim ngạch thương mại và cơ cấu hàng hóa  

So với giai đoạn 1948 - 1991, quan hệ thương mại Myanmar - Ấn Độ từng bước 

có sự chuyển biến tích cực, nhất là sau khi Ấn Độ đẩy mạnh thực hiện chính sách đối 

ngoại Hướng Đông. Điều này thể hiện ở quy mô kim ngạch thương mại Myanmar - 

Ấn Độ giai đoạn 1991 - 2010 đã tăng lên khá lớn, tăng gần 12 lần (từ 90,33 triệu USD 

năm tài chính 1990 lên tăng 1067,05 triệu USD năm tài chính 2010). Do đó, giá trị 

thương mại song phương về cơ bản tăng liên tục, trong đó, tăng nhanh và ổn định 

trong giai đoạn 1990 - 2006. Năm tài chính 2010, kim ngạch thương mại song phương 

giữa hai nước sụt giảm đáng kể là do một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực 

của Myanmar sang Ấn Độ - đậu và các sản phẩm từ đậu đã giảm mạnh (giảm từ 

851,53 triệu USD năm tài chính 2009 xuống còn 570,82 triệu USD năm tài chính 

2010) [7; tr.57]. Đồng thời, kể từ năm tài chính 2009, giá trị thương mại song phương 
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Myanmar - Ấn Độ đã vượt mức 1 tỷ USD [99; tr.281].  

 

Biểu đồ 3.1. Kim ngạch thương mại Myanmar - Ấn Độ giai đoạn 1991 - 

2010 (từ năm tài chính 1990 đến năm tài chính 2010) 

Nguồn: Ministry of Planning and Finance (2012), Myanmar Statistical Yearbook 

2011, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw. 

Về xuất khẩu, giai đoạn 1991 - 2010, Ấn Độ luôn là thị trường xuất khẩu quan 

trọng của Myanmar. Từ năm tài chính 1990 đến năm tài chính 2005, Ấn Độ về cơ bản 

luôn là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Myanmar (năm tài chính 1990, Ấn Độ 

chiếm 17,70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Myanmar, năm tài chính 2005 là 

13,74%). Giai đoạn sau đó (2006 - 2009), xuất khẩu của Ấn Độ sang Myanmar phải 

cạnh tranh gay gắt với Thái Lan và Trung Quốc nên vị thế thị trường xuất khẩu của 

Ấn Độ đối với Myanmar dần suy giảm. Đến năm tài chính 2010, Ấn Độ chỉ còn 

chiếm 9,84% tổng kim ngạch xuất khẩu của Myanmar và là thị trường xuất khẩu thứ 

ba của Myanmar, sau Thái Lan, Trung Quốc (Phụ lục 19). Trong giai đoạn này, 

Myanmar xuất khẩu sang Ấn Độ chủ yếu là các mặt hàng nguyên liệu nông, lâm 

nghiệp với các sản phẩm chính như: Rau, gỗ và các sản phẩm gỗ, các loại đậu hạt, 

gừng, nghệ chiếm khoảng 97% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của Myanmar sang Ấn 

Độ [97; tr.54]. Trong đó, gỗ và các sản phẩm từ gỗ là mặt hàng xuất khẩu quan trọng 

nhất của Myanmar sang Ấn Độ (năm tài chính 1990, chiếm 25,1% tổng giá trị xuất 

khẩu gỗ của Myanmar, năm tài chính 2010 là 59,83,% và chiếm 40,77% tổng kim 

ngạch xuất khẩu Myanmar - Ấn Độ) [99; tr.274-276].  
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Theo thời gian, biểu đồ 3.1 cho thấy, ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 

Myanmar - Ấn Độ cũng đã tăng liên tục. Dù mức tăng trưởng không đều qua các năm 

nhưng Ấn Độ dần trở thành thị trường cung cấp hàng hóa quan trọng cho Myanmar. 

Nếu năm tài chính 1990, Ấn Độ chỉ là thị trường nhập khẩu lớn thứ 14 của Myanmar 

thì đến năm tài chính 2005, nước này trở thành thị trường nhập khẩu lớn thứ 8 và năm 

tài chính 2010 là thị trường nhập khẩu lớn thứ 7 của Myanmar (chiếm 3,05% tổng 

kim ngạch nhập khẩu của Myanmar) [99; tr.291-293]. Myanmar nhập khẩu từ Ấn Độ 

nhiều mặt hàng mà Ấn Độ đã khẳng định được thế mạnh trong khu vực, trong đó, các 

mặt hàng như dược phẩm, sắt thép, máy móc và thiết bị điện thường đóng góp khoảng 

2/3 tổng nhập khẩu của Myanmar từ Ấn Độ [97; tr.54].  

Biểu đồ 3.1 cũng cho thấy Ấn Độ là thị trường Myanmar có thặng dư thương 

mại. Myanmar thường xuất siêu sang Ấn Độ với tỷ lệ khá lớn so với nhập khẩu 

(thường trên 20%). Cụ thể như hai năm tài chính 2005 và 2009 Myanmar xuất khẩu 

sang Ấn Độ lần lượt cao gấp hơn 6 lần và hơn 5 lần so với nhập khẩu từ thị trường 

này. Do đó, trong suốt giai đoạn 1991 - 2010, Ấn Độ luôn là thị trường thặng dư 

thương mại lớn thứ 3 của Myanmar (sau Thái Lan, Hồng Kông) [99; tr.281-291]. 

Năm tài chính 2009, Myanmar đạt thặng dư thương mại lớn nhất với Ấn Độ trong 

giai đoạn 1990 - 2010 (đạt 819,62 triệu USD, chiếm 24,06% tổng thặng dư thương 

mại của Myanmar), nguyên nhân là do Ấn Độ có nhu cầu nhập khẩu lớn về đậu lăng 

và gỗ của Myanmar.  

* Thương mại biên giới  

Mặc dù đường biên giới giữa Myanmar - Ấn Độ dài 1643 km nhưng thương mại 

biên giới15 giữa hai nước giai đoạn này không mấy phát triển. Kim ngạch thương mại 

biên giới Myanmar - Ấn Độ khá thấp so với tổng kim ngạch thương mại biên giới của 

Myanmar với các nước láng giềng. Sau khi Hiệp định thương mại biên giới Myanmar 

- Ấn Độ được ký kết vào ngày 21/1/1994, thương mại biên giới giữa hai nước đã 

chính thức được hợp pháp hóa với 22 mặt hàng thương mại được thỏa thuận trao đổi 

(Phụ lục 7). Có thể nói, việc mở cửa khẩu thương mại biên giới Moreh - Tamu (tháng 

4/1995) và Zowkhathar - Rhi (tháng 1/2004) là nỗ lực lớn trong việc thúc đẩy thương 

                                                           
15 Thương mại biên giới ở Myanmar có thể được chia thành bốn loại: Thương mại hợp pháp có giấy tờ, 

thương mại hợp pháp không có giấy tờ, thương mại không có giấy tờ (bất hợp pháp) nhưng được thừa nhận, 

thương mại không có giấy tờ và không được thừa nhận.  
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mại biên giới giữa hai nước phát triển [90; tr.163]. Kể từ đó, trao đổi thương mại biên 

giới giữa hai nước vẫn chủ yếu diễn ra tại hai cửa khẩu này. Tuy nhiên, do sự chậm 

trễ trong việc thực hiện các dự án kết nối giao thông và cơ sở hạ tầng cần thiết tại biên 

giới Zokhawthar - Rhi, thương mại biên giới Ấn Độ - Myanmar chủ yếu diễn ra ở biên 

giới Moreh - Tamu và giao dịch tại cửa khẩu này chiếm đến 99% kim ngạch thương 

mại biên giới Myanmar - Ấn Độ. 

Theo số liệu từ phía Myanmar, thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ trong 

giai đoạn 1997 - 2010 chỉ đạt 301,32 triệu USD  nên chiếm thị phần không đáng kể 

trong tổng kim ngạch thương mại biên giới của Myanmar (Phụ lục 16). Trung bình cả 

giai đoạn này, kim ngạch thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ chiếm 4,03% tổng 

kim ngạch thương mại biên giới của Myanmar. Xuất khẩu của Ấn Độ sang Myanmar 

qua biên giới tại cửa khẩu Moreh chủ yếu bao gồm các mặt hàng thực phẩm như thịt 

trâu, đậu nành, sữa bột tách kem, bột mì và nhập khẩu từ Myanmar bao gồm các sản 

phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp như cau, gừng khô, cây ba gạc (hay cây rễ rắn), 

gỗ… Điều này phản ánh phạm vi tham gia của hai nước vào thương mại biên giới với 

nhau còn hết sức hạn chế. 

Sở dĩ trao đổi thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ giai đoạn này khá thấp 

hơn là do: 

Thứ nhất, các mặt hàng trao đổi chỉ được giới hạn ở 22 mặt hàng, chủ yếu là 

sản phẩm nông nghiệp (được thỏa thuận trao đổi theo hình thức thương mại hàng đổi 

hàng)16 với giá trị được hạn mức tối đa là 20.000 USD, dẫn đến tình trạng dù có 

nhiều mặt hàng phía Ấn Độ có sẵn và phía Myanmar có nhu cầu rất cao nhưng 

không thể trao đổi [159].  

Thứ hai, cả hai bên biên giới gặp nhiều rào cản để phát triển thương mại biên 

giới do một số nơi hệ thống giao thông, thông tin liên lạc thiếu hụt; hệ thống cung 

cấp nước và điện kém; các cơ sở hạ tầng cơ bản như kho bãi, kho lạnh cho đồ dễ 

hỏng, phòng thí nghiệm… không có sẵn; quy trình xử lý hàng hóa trao đổi thủ công; 

công cụ tài chính thương mại hạn chế; tỷ giá hối đoái không thân thiện; tình trạng 

                                                           
16 Thương mại đối lưu hay còn gọi là thương mại đối lưu là một phương thức giao dịch hàng hóa, trong đó 

xuất khẩu kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời là người mua, lượng hàng giao đi có giá trị 

tương xứng với lượng hàng nhận về. Mục đích của giao dịch không phải nhằm để thu ngoại tệ mà nhằm để 

thu về một hàng hóa khác có giá trị tương đương. Việc thông qua cơ chế hàng đổi hàng trong thương mại biên 

giới có thể là do thiếu các công cụ tài chính thích hợp giữa các vùng biên giới. 
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tham nhũng17… làm tăng tỷ lệ giao dịch không chính thức [176; tr.7-10]. 

Thứ ba, sự tràn ngập của hàng hóa đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, 

Hàn Quốc giá thành thấp hơn so với hàng hóa có nguồn gốc từ Ấn Độ làm cho hàng 

hóa Ấn Độ khó cạnh tranh [159].  

Thứ tư, vấn đề an ninh cũng gây cản trở cho thương mại biên giới. Mâu thuẫn 

sắc tộc, tranh chấp biên giới lãnh thổ giữa các bang đông bắc Ấn Độ, nhập cư bất 

hợp pháp, các cuộc phong tỏa thường xuyên bởi các nhóm sắc tộc trên các tuyến 

đường cao tốc, đặc biệt là Quốc lộ 39 - con đường duy nhất ra khỏi bang Manipur 

đến phần còn lại của Ấn Độ khiến cho trao đổi hàng hóa gặp khó khăn [176; tr.10]. 

Cuối cùng, khu vực đông bắc Ấn Độ và Myanmar có sự tương tự địa hình và 

thời tiết làm cho hai bên có sự tương đồng về cơ cấu hàng hóa trao đổi [159]. 

Tóm lại, so với giai đoạn 1948 - 1991, quan hệ thương mại Myanmar - Ấn Độ 

giai đoạn 1991 - 2010 đã có những bước phát triển, thể hiện ở chỗ giá trị kim ngạch 

thương mại song phương tăng lên; thương mại biên giới được hợp thức hóa; Ấn Độ 

là thị trường xuất khẩu lớn của Myanmar nhưng vị thế lại sụt giảm do sự cạnh tranh 

mạnh mẽ từ Trung Quốc; cơ cấu hàng hóa trao đổi được đa dạng hơn. Đồng thời, 

kim ngạch thương mại song phương Myanmar - Ấn Độ đã chiếm thị phần đáng kể 

trong tổng kim ngạch thương mại của Myanmar (trung bình giai đoạn 1991 - 2010, 

kim ngạch thương mại Myanmar - Ấn Độ chiếm thị phần 8,85% tổng kim ngạch 

thương mại của Myanmar) (Phụ lục 4).  

Ở chiều ngược lại, Myanmar chưa phải là đối tác thương mại lớn của Ấn Độ. Cụ 

thể như, năm tài chính 2010, kim ngạch thương mại Ấn Độ - Myanmar mới chỉ chiếm 

thị phần 0,22% tổng kim ngạch thương mại với bên ngoài của Ấn Độ [110; tr.180]. 

3.1.1.2. Với Trung Quốc 

* Kim ngạch thương mại và cơ cấu hàng hóa 

Trên cơ sở quan hệ kinh tế được thiết lập trong giai đoạn 1948 - 1991, quan hệ 

thương mại Myanmar - Trung Quốc đã có sự phát triển vượt bậc. Bằng chứng là, 

trong vòng 14 năm, từ năm 1974 đến năm 1988, tổng giá trị thương mại song 

phương giữa hai nước chỉ đạt khoảng 495 triệu USD. Trong khi đó, kể từ năm tài 

chính 2006, giá trị kim ngạch thương mại song phương Myanmar - Trung Quốc đã 

                                                           
17 Các sản phẩm trị giá hơn 10 triệu rupee được giao dịch hàng ngày chỉ qua Cổng số 2 ở phía Ấn Độ và 

thương nhân có thể sẽ phải trả cho các nhân viên hải quan từ 30.000 đến 50.000 rupee mỗi ngày. 
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vượt mốc 1 tỷ USD.  

Qua biểu đồ 3.2, có thể thấy, giai đoạn 1991 - 2010, giá trị thương mại song 

phương Myanmar - Trung Quốc về cơ bản tăng liên tục. Quy mô kim ngạch thương 

mại song phương đã mở rộng hơn 13 lần (từ 257,70 triệu USD năm tài chính 1990 

lên 3372,08 triệu USD năm tài chính 2010) (Phụ lục 10). Đặc biệt, năm tài chính 

2010, kim ngạch thương mại song phương tăng vọt là do Myanmar có nhu cầu nhập 

khẩu lớn các mặt hàng như vật liệu xây dựng, máy móc, nguyên liệu thô để phục vụ 

một số dự án lớn mà các Trung Quốc đầu tư tại Myanmar.  

 

Biểu đồ 3.2. Kim ngạch thương mại Myanmar - Trung Quốc giai đoạn 

1991 - 2010 (từ năm tài chính 1990 đến năm tài chính 2010) 

Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2012), Myanmar Statistical Yearbook 

2011, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw. 

Trong giai đoạn này, xuất khẩu của Myanmar sang Trung Quốc tăng gần 19 lần 

và nhập khẩu của Myanmar từ Trung Quốc cũng tăng hơn 11 lần nên vị thế của Trung 

Quốc trong xếp hạng các đối tác xuất, nhập khẩu chính của Myanmar cũng đã có sự 

cải thiện. Nếu năm tài chính 1990, Trung Quốc mới chỉ là thị trường lớn thứ 3 của 

Myanmar thì đến năm tài chính 2010, Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ 2, chiếm 

13,58% tổng kim ngạch xuất khẩu của Myanmar. Trong khi đó, về nhập khẩu, nếu 

năm tài chính 1990, nhập khẩu từ Trung Quốc mới chỉ chiếm 21,28% tổng nhập khẩu 
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của Myanmar thì đến năm tài chính 2010, con số này đã tăng lên đến 33,82%. Đồng 

thời, kể từ năm tài chính 2007, Trung Quốc cũng đã vượt Singapore trở thành thị 

trường cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Myanmar (Phụ lục 19). Tính chung, kể từ năm 

tài chính 2005, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Myanmar 

sau Thái Lan. Và đến năm tài chính 2010, Trung Quốc đã thay thế Thái Lan trở thành 

đối tác thương mại lớn nhất của Myanmar (Phụ lục 19).  

Thị phần kim ngạch thương mại song phương Myanmar - Trung Quốc trong tổng 

thương mại của Myanmar hàng năm khá lớn, do đó, Trung Quốc chiếm một vị trí quan 

trọng trong thương mại với bên ngoài của Myanmar. Từ năm tài chính 1990 đến năm 

tài chính 2010, kim ngạch thương mại với Trung Quốc trung bình xấp xỉ 16% tổng 

thương mại của Myanmar, là đối tác thương mại chủ yếu của quốc gia này. Nếu tính cả 

thị trường thương mại phi chính thức (rất phát triển với những mặt hàng bất hợp pháp 

và trốn thuế như vũ khí, ma túy, gỗ, ngọc bích và các loài sinh vật có nguy cơ tuyệt 

chủng) thì kim ngạch thương mại hai nước còn cao hơn nhiều vì thương mại phi chính 

thức ước tính đạt mức bằng 105% thương mại chính thức năm 1990, khoảng 70% 

trong nửa cuối của thập niên 90 và khoảng 50% năm 2005 [83; tr.10].  

Quan hệ thương mại Myanmar - Trung Quốc giai đoạn này phát triển khá 

mạnh mẽ là do giao thông giữa Trung Quốc và Myanmar ngày càng thuận tiện hơn. 

Mặt khác, nhiều sản phẩm của Trung Quốc phù hợp cho mọi tầng lớp dân cư ở 

Myanmar, đồng thời, Trung Quốc cũng có những cơ hội lớn cho phát triển công 

nghiệp của Myanmar vì gần như tất cả nguyên vật liệu thô cho công nghiệp của 

Myanmar có thể tìm kiếm tại thị trường Trung Quốc với việc giải quyết tiền tệ thuận 

tiện hơn với các đối tác khác [94; tr.179]. Ngoài ra, chính sách cắt giảm thuế thương 

mại xuất khẩu mới của Myanmar cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho trao đổi 

thương mại giữa hai nước. Không chỉ vậy, trong giai đoạn này, mặc dù quan hệ 

thương mại Myanmar - Ấn Độ đã được thúc đẩy nhưng thực chất thị trường Ấn Độ 

vẫn chưa thể đáp ứng được những nhu cầu ngày càng lớn của Myanmar, cộng thêm 

việc Myanmar bị Mỹ, phương Tây cấm vận và trừng phạt kinh tế, thương mại quốc 

tế của Myanmar gặp nhiều khó khăn nên Trung Quốc đã có cơ hội để lấp đầy 

khoảng trống này.  

Về cơ cấu hàng hóa trao đổi giữa hai nước, trong giai đoạn này, Myanmar xuất 

khẩu sang Trung Quốc chủ yếu các mặt hàng gỗ, đá quý, hoa quả, các loại đậu, đỗ, tôm, 
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cá và cao su, trong đó gỗ là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Myanmar sang Trung 

Quốc. Gỗ được xuất khẩu chủ yếu dưới dạng thô chưa chế biến như gỗ tròn nguyên 

khối hay gỗ đã được đẽo vuông không cần nhiều nhân lực và không có các thông tin kỹ 

thuật. Thị phần của mặt hàng này chiếm khoảng 70% tổng giá trị các mặt hàng xuất 

khẩu của Myanmar sang Trung Quốc trong giai đoạn 2000 - 2007 [103; tr.91]. Theo 

thống kê của Hải quan Trung Quốc, giai đoạn 1997 - 2002, gần 90% gỗ từ Myanmar 

được Trung Quốc nhập khẩu qua tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) [152]. Tuy nhiên, việc 

phụ thuộc nhiều vào gỗ xuất khẩu sang Trung Quốc đã đặt ra một vấn đề nghiêm trọng 

trong quan hệ thương mại lâu dài Myanmar - Trung Quốc vì nguồn tài nguyên này ngày 

một cạn kiệt. Đồng thời, khai thác gỗ và xuất khẩu ở dạng thô dường như không tạo ra 

những tác động tích cực đối với sự phát triển một số ngành kinh tế của Myanmar vì 

xuất khẩu mặt hàng này không mang lại hiệu quả tốt hơn cho việc sử dụng các yếu tố 

sản xuất hiện có cũng như mở rộng, thúc đẩy các liên kết kinh tế [152].  

Trong khi đó, về hàng hóa nhập khẩu, Myanmar nhập khẩu từ Trung Quốc chủ 

yếu là hàng hóa tiêu dùng, trong đó hàng dệt may, dược phẩm, thuốc lá, bia chiếm 

khoảng hơn 40% tổng giá trị hàng nhập khẩu của Myanmar từ Trung Quốc trong 

những năm 1990. Sang những năm 2000, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của 

Myanmar từ Trung Quốc có sự điều chỉnh. Theo đó, Myanmar nhập khẩu khá lớn 

các hàng hóa trung gian và tư liệu sản xuất để phục vụ cho ngành công nghiệp thay 

thế nhập khẩu như máy móc, thiết bị máy móc, phụ liệu may mặc, vật liệu xây dựng, 

hàng điện tử, các mặt hàng điện…[93; tr.11]. 

Biểu đồ 3.2 cũng cho thấy, cán cân thương mại Myanmar - Trung Quốc ngày 

càng nghiêng theo hướng bất lợi cho Myanmar và có lợi cho Trung Quốc. Nhập siêu 

của Myanmar từ Trung Quốc năm tài chính 2010 là 964,96 triệu USD (gấp gần 9 lần 

so với 109,13 triệu USD của năm tài chính 2000). Myanmar ngày càng phụ thuộc 

lớn hơn vào Trung Quốc về nhập khẩu là do Myanmar bị trừng phạt và cô lập nên 

thiếu hàng hóa giá rẻ (hàng tiêu dùng chiếm 42% tổng kim ngạch nhập khẩu của 

Myanmar từ Trung Quốc), đồng thời, Trung Quốc sẵn sàng cung cấp nhiều khoản 

vay thương mại cho Myanmar. Không chỉ vậy, tình trạng nhập siêu của Myanmar 

trong quan hệ thương mại với Trung Quốc còn do Myanmar chủ yếu xuất khẩu sang 

Trung Quốc các mặt hàng mới được gia công bước đầu (nguyên liệu, nông sản, gia 

súc, thủy sản, và lâm sản), trong khi lại nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều mặt hàng đã 
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qua chế biến (thực phẩm, hàng tiêu dùng đến máy móc, đồ điện tử) [94; tr.156]. Như 

vậy, chính cơ cấu này phần nào lý giải về mức độ thâm hụt thương mại của 

Myanmar với Trung Quốc. 

Ở chiều ngược lại, Myanmar không phải là một đối tác thương mại đáng kể 

của Trung Quốc. Tính chung, giai đoạn 2000 - 2011, tổng kim ngạch thương mại với 

Myanmar trung bình chỉ chiếm 1,2 % tổng thương mại với bên ngoài hàng năm của 

Trung Quốc. Dù vậy, các cảng Myanmar lại rất quan trọng trong việc trở thành điểm 

trung chuyển hàng xuất khẩu của Trung Quốc đến phần còn lại của thế giới, nhất là 

đối với các quốc gia kém phát triển hơn [64; tr.258]. 

* Thương mại biên giới 

Kim ngạch thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc đã tăng lên hơn 10 

lần trong giai đoạn 1991 - 2010 (từ 106,99 triệu USD năm tài chính 1991 lên 1800,3 

triệu USD năm tài chính 2010) (Phụ lục 14 và 16). Do đó, quy mô kim ngạch 

thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc nước không ngừng được mở rộng 

trong giai đoạn này. 

Thật ra, quan hệ thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc đã trải qua nhiều 

thăng trầm, nó không chỉ phản ánh tình hình thị trường mà còn phản ánh những điều 

kiện về chính trị, an ninh, kinh tế vĩ mô theo nghĩa rộng hơn. Đôi khi thương mại biên 

giới cũng trở thành miếng mồi béo bở cho các doanh nghiệp kinh doanh bất hợp pháp, 

nạn tham nhũng và những cuộc tranh giành quyền lực ở Myanmar [103; tr.95]. Tuy 

nhiên, bất chấp những thăng trầm, thương mại biên giới giữa hai nước luôn được thúc 

đẩy do hai bên đã ban hành nhiều chính sách thuận như:  

Một là, quy tắc và thể chế hóa các giao dịch xuyên biên giới: Chính phủ 

Myanmar và Trung Quốc đã ký kết Thỏa thuận thương mại biên giới vào tháng 

8/1994; thành lập Văn phòng thương mại biên giới tại Muse vào tháng 8/1995 (sau đó 

vào tháng 8/1996, được nâng cấp thành Cục Thương mại biên giới thuộc Bộ Thương 

mại) và tháng 1/1998, “Dịch vụ một cửa” (“one-stop” services) được giới thiệu và vận 

hành thử nghiệm; Myanmar áp dụng “Chính sách xuất khẩu là trên hết” cho thương 

mại biên giới cũng như thương mại đường biển vào tháng 07/1997; từ tháng 11/2000, 

chính sách cho phép sử dụng cả đồng kyat (Myanmar) và đồng nhân dân tệ (Trung 

Quốc) làm tiền tệ giao dịch thương mại biên giới bên cạnh đồng USD (tháng 11/1997, 

Myanmar quy định, tất cả các giao dịch biên giới phải sử dụng đồng USD) tạo điều 
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kiện thuận lợi hơn nữa cho thương mại biên giới giữa hai nước. Không chỉ vậy, từ 

tháng 1/2001, Lực lượng kiểm soát quân biên giới (Na Sa Kha) bắt đầu giám sát và 

thực hiện các hoạt động thương mại biên giới nhằm thúc đẩy thương mại biên giới 

một cách có hệ thống [129; tr.278].  

Hai là, hệ thống giao thông đường bộ kết nối giữa hai nước được cải thiện 

cũng góp phần không nhỏ vào sự phát triển thương mại biên giới hai nước. Tuyến 

đường chính của thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc là đường bộ dài 460 

km nối từ Ruili (Thụy Lệ) ở tỉnh Vân Nam tới thị trấn lớn thứ hai ở miền trung 

Myanmar là Mandalay. Tuyến đường đã được trải nhựa và mở rộng cho xe tải đi lại 

vào năm 1998 dựa vào vốn FDI từ Trung Quốc. Trước khi con đường này hoàn 

thành, để đi từ Mandalay đến Muse (gần Ruili ở tỉnh Vân Nam) thường phải mất 

một vài ngày và thậm chí là cả tuần trong mùa mưa nhưng hiện chỉ mất 12-16 giờ đi 

bằng xe hơi [128; tr.13]. 

Ba là, hoà bình và an ninh ở khu vực biên giới được phục hồi và duy trì. Sau khi 

các thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Myanmar với nhóm nổi dậy sắc tộc chính 

đạt được vào năm 1997 đã tạo môi trường ổn định hơn dọc biên giới Myanmar - 

Trung Quốc cho các giao dịch thương mại biên giới [129; tr.266]. Có thể khẳng định, 

nếu không có các thỏa thuận ngừng bắn này thì thương mại biên giới giữa hai nước sẽ 

không bao giờ phát triển (kể từ năm 1988) bởi các nhóm vũ trang sắc tộc ở phía bắc 

Myanmar kiểm soát hầu hết khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc.  

Kim ngạch thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc luôn chiếm tỷ trọng 

lớn trong tổng kim ngạch thương mại biên giới của Myanmar (Phụ lục 14). Điểm nổi 

bật trong quan hệ thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc là các hoạt động 

trao đổi hàng hóa chủ yếu thông qua tỉnh Vân Nam18. Tỉnh Vân Nam chiếm khoảng 

40% hàng xuất khẩu của Myanmar sang Trung Quốc và khoảng 80% hàng nhập 

khẩu của Myanmar từ Trung Quốc [94; tr.156]; thị phần kim ngạch thương mại này 

chiếm 73% tổng thương mại biên giới của Myanmar, trong khi đó với Thái Lan chỉ 

là 14% trong năm tài chính 2003 [103; tr.95]. Thương mại biên giới không chỉ quan 

trọng đối với Myanmar, mà còn rất quan trọng đối với tỉnh Vân Nam của Trung 

Quốc. Thương mại với Myanmar chiếm hơn 3/4 tổng thương mại biên giới Vân 

Nam và 12,2% thương mại với nước ngoài hàng năm của Vân Nam [154].  

                                                           
18 Đường biên giới Myanmar - Trung Quốc dài 2185 km, trong đó biên giới Vân Nam - Myanmar dài 1997 km. 
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Tuy chính phủ Myanmar đã khuyến khích tất cả các hoạt động thương mại biên 

giới với Thái Lan, Ấn Độ, Bangladesh để bù đắp cho các biện pháp trừng phạt kinh tế 

được áp đặt bởi phương Tây, nhưng thương mại biên giới với Trung Quốc lại có sự 

phát triển mạnh mẽ nhất. Có thể thấy, nhờ quan hệ thương mại biên giới với Trung 

Quốc phát triển, chính phủ Myanmar đã có được nguồn thu ngoại tệ lớn hơn; thu hút 

được nhiều vốn và các dự án đầu tư hơn vào các khu vực biên giới kém phát triển; tạo 

được môi trường an ninh thuận lợi hơn cho hợp tác, trao đổi văn hóa - thông tin giữa 

Myanmar và Trung Quốc. Do đó, thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc được 

xem là “đòn bẩy” thúc đẩy sự phát triển KT - XH tại khu vực có đường biên giới dài 

nhất của Myanmar. Bởi thế, không quá khi nhận định thương mại biên giới Myanmar 

- Trung Quốc trở thành “huyết mạch”, “xương sống” của nền kinh tế Myanmar trong 

giai đoạn 1991 - 2010 [129; tr.279].  

Tuy nhiên, có một bức tranh khác về quan hệ thương mại giữa hai nước trong 

giai đoạn này. Theo thống kê của Trung Quốc thì kim ngạch thương mại biên giới 

Myanmar - Trung Quốc lớn hơn nhiều so với thống kê từ phía Myanmar và Myanmar 

hoàn toàn chịu thâm hụt thương mại với Trung Quốc, nhưng theo thống kê của 

Myanmar, giai đoạn 1999 - 2008, Myanmar có thặng dư thương mại biên giới với 

Trung Quốc (Phụ lục 14, 15). Yếu tố đầu tiên có thể lý giải cho sự chênh lệch này 

giữa hai nước chính là buôn lậu. Yếu tố khác nữa là do tình trạng tham nhũng phổ 

biến trong các cơ quan thương mạị, hải quan biên giới của Myanmar [93; tr. 7].  

Như vậy, trên cơ sở kế thừa quan hệ thương mại của giai đoạn trước đó và tận 

dụng được nhiều cơ hội mang lại nên quan hệ thương mại Myanmar - Trung Quốc 

giai đoạn 1991 - 2010 đã có sự phát triển mạnh mẽ. Trung Quốc có những lợi thế hơn 

hẳn Ấn Độ từ hàng hóa phong phú, giá cả cạnh tranh, cơ chế trao đổi hàng hóa thuận 

tiện… nên Ấn Độ cũng như nhiều đối tác thương mại khác của Myanmar đã không 

thể cạnh tranh cũng như cản bước Trung Quốc trong quá trình Trung Quốc vươn lên 

trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Myanmar.        

3.1.2. Lĩnh vực đầu tư  

3.1.2.1. Với Ấn Độ 

* Về quy mô vốn đầu tư 

Hoạt động đầu tư từ Ấn Độ vào Myanmar chỉ được bắt đầu từ sau khi nước 

này đẩy mạnh chính sách “Hướng Đông”, nhưng nguồn vốn đầu tư đó vẫn còn hết 
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sức nhỏ bé. Theo số liệu từ Tổng cục Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp Myanmar 

(DICA), cho đến năm tài chính 2005, vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar mới chỉ đạt 

4,5 triệu USD. Những năm sau đó, vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar được duy trì 

không thường xuyên (Bảng 3.1).  

Ấn Độ chỉ thực sự quan tâm đầu tư vào Myanmar khi nhu cầu nhập khẩu năng 

lượng ở trong nước không ngừng gia tăng và ảnh hưởng của Trung Quốc tại Myanmar 

ngày một lớn. Năm tài chính 2007, vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar có chuyển biến 

lớn, với ba đề xuất từ các công ty dầu khí nhà nước Ấn Độ trị giá 137 triệu USD đã 

được Myanmar phê duyệt, Ấn Độ đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại 

Myanmar (gấp hơn 2 lần số vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar giai đoạn 1988 - 2006 và 

chiếm 66,59% tổng vốn FDI mà Myanmar nhận được).  

Bảng 3.1. Vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar từ năm tài chính 1988 đến 

năm tài chính 2010  

(Đơn vị: ngàn USD, %) 

Năm tài chính Vốn FDI từ Ấn Độ 

vào Myanmar  

Tổng vốn FDI 

vào Myanmar 

Tỷ lệ Xếp 

hạng 

1988 đến 2003  4.500 7.593.095 0,06 22/29 

2004  - 158.283 - - 

2005  - 6.065.675 - - 

2006  47.500 719.702 6,60 4/5 

2007  137.000 205.720 66,59 1/7 

2008  - 984.764 - - 

2009  - 392.580 - - 

2010  - 19.998.965 - - 

Nguồn: Directorate of Investment and Company Administration (DICA), Myanmar 

(2016), “Yearly Approved Amount of Foreign Investment (By Country)”, https://www.dica. 

gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/2016_march_fdi_by_country.pdf 

Tuy nhiên, giai đoạn 2008 - 2010, số liệu từ DICA của Myanmar lại không ghi 

nhận bất cứ khoản đầu tư nào từ Ấn Độ đến Myanmar. Sở dĩ như vậy là do tình hình bất 

ổn tại Myanmar; Ấn Độ chưa thực sự quyết liệt trong cạnh tranh với Trung Quốc; phần 

khác còn do môi trường, chính sách đầu tư của Myanmar chưa ổn định, còn phức tạp, 
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nhiều rủi ro, chậm thu lợi nhuận.   

* Về cơ cấu, hình thức và địa bàn đầu tư 

Trong số các lĩnh vực đầu tư của Ấn Độ tại Myanmar, đầu tư vào năng lượng 

được đặc biệt quan tâm. Quá trình này được đẩy nhanh hơn khi Bangldesh có phản 

ứng tiêu cực liên quan đến xuất khẩu khí đốt sang Ấn Độ [92; tr.20]. Các công ty 

dầu khí hàng đầu của Ấn Độ như Công ty Dầu khí quốc gia Ấn Độ (OVL) và Công 

ty Khí đốt Ấn Độ (GAIL) đã tham gia vào lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu mỏ, 

khí đốt của Myanmar. 

Các công ty của Ấn Độ đã cùng với Tập đoàn Daewoo International của Hàn 

Quốc thăm dò và phát hiện ra các mỏ khí đốt tự nhiên Shwe, Shwe Phyu và Mya (gọi 

chung là mỏ khí Shwe nằm trong lô A-1 và A-3 ngoài khơi bờ biển Arakan phía tây 

bắc Myanmar thuộc vịnh Bengal) vào cuối năm 2003. Đây là mỏ khí có trữ lượng gần 

như lớn nhất châu Á (với tổng trữ lượng khoảng 9,1 nghìn tỷ feet khối (ft3)19 (khoảng 

260 km³), trong đó 4,5 tỷ feet khối dự trữ có thể khai thác được). Điều này làm dấy 

lên một cuộc chiến đấu thầu căng thẳng giữa Bangkok, Bắc Kinh và New Delhi vì họ 

đều tìm kiếm độc quyền nguồn khí đốt tự nhiên tiềm năng của Myanmar [130; tr.2]. 

Cơ cấu sở hữu cổ phần tại mỏ khí này là Daewoo International và KOGS (Hàn Quốc) 

lần lượt sở hữu 51% và 8% cổ phần, OVL và GAIL (Ấn Độ) lần lượt sở hữu 17%, và 

9%, MOGE (Công ty Dầu khí quốc gia Myanmar) 15%20 [142; tr.92]. 

Tháng 5/2005, Essar Oil Ltd (EOL) là công ty tư nhân đầu tiên của Ấn Độ đã 

ký kết hai Hợp đồng chia sẻ sản xuất (Production Sharing Contracts - PSCs) với 

Myanmar để thăm dò dầu khí ở hai lô - một lô ngoài khơi (Lô A-2) và lô trên bờ (Lô 

L). Các khối này đều nằm ở vị trí lý tưởng, dọc theo bờ biển phía đông bang 

Rakhine, gần phía nam của Bangladesh nên rất thuận lợi cho Ấn Độ trong việc cung 

cấp, hỗ trợ hậu cần [86; tr.8-9].  

Cũng trong năm 2005, Bộ trưởng Năng lượng của Myanmar, Ấn Độ và 

Bangladesh đã họp tại Yangon để ký kết Bản ghi nhớ về việc xây dựng một đường 

ống dẫn khí từ Shwe (Myanmar) ngang qua Bangladesh đến Kolkata (Ấn Độ). Thế 

nhưng, dự án này đã phải gác lại vì Ấn Độ không đáp ứng được yêu cầu của 

                                                           
19 1 feet khối bằng 0,02832 mét khối. 
20 Trước đó cơ cấu sở hữu ở hai mỏ khí này là Daewoo International và KOGS (Hàn Quốc) lần lượt sở hữu 

60% và 10% cổ phần, OVL và GAIL (Ấn Độ) lần lượt sở hữu 20%, và 10% ) [92; tr.21]. 
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Bangladesh khi cho đường ống quá cảnh. Ấn Độ vẫn hy vọng có thể khai thác được 

nguồn tài nguyên dồi dào của Myanmar nên đề nghị đưa khí đốt qua qua đường ống 

dài 1575 km từ cảng Sittwe của Myanmar đến Gaya (Bihar) ở Ấn Độ trị giá 3 đến 5 

tỷ USD. Thế nhưng, đàm phán này cũng thất bại vì nhiều lý do. Phần thì do giữa các 

bộ của Ấn Độ không có sự phối hợp thống nhất; tầm nhìn của Ấn Độ về Myanmar, 

Trung Quốc chưa mạnh mẽ; thiếu động lực tiếp cận liên tục với dự án này. Phần thì 

Myanmar cho rằng Ấn Độ không có nhiều ưu đãi trong các kế hoạch hợp tác. Trên 

thực tế, các công ty dầu khí Ấn Độ đã nhiều lần bị các công ty Trung Quốc qua mặt 

trả giá cao hơn trong cạnh tranh năng lượng tại Myanmar [121; tr.4]. Bởi thế, Ấn Độ 

đã không thể vượt qua Trung Quốc khi mua tài nguyên khí đốt ngoài khơi của 

Myanmar. Năm 2006, dù đàm phán Myanmar - Ấn Độ về hợp tác đầu tư trong lĩnh 

vực khí đốt vẫn đang diễn ra nhưng chính phủ Myanmar đã đột ngột quyết định bán 

khí đốt của Myanmar cho Trung Quốc [150].  

Mặt khác, vào tháng 12/2006, GAIL đã mua cổ phần của Lô A-7 ở khu vực 

ngoài khơi bờ biển Rakhine (Myanmar) với tư cách là một đối tác liên minh cùng 

với Silver Wave Energy. Tuy nhiên, vào tháng 7/2007, GAIL đã quyết định rút lui, 

không tham gia vào dự án này nữa vì họ cho rằng Lô A-7 không thuộc danh mục 

đầu tư thăm dò và sản xuất của công ty. 

Như vậy, việc các công ty của Ấn Độ chưa sẵn sàng đầu tư trong lĩnh vực khí 

đốt ở Myanmar và việc Ấn Độ đã để mất một hợp đồng khí đốt với trữ lượng lớn 

khiến Ấn Độ không chỉ mất đi nguồn nhập năng lượng từ Myanmar mà còn mất cả 

quyền nhập cảnh, quá cảnh lĩnh vực năng lượng với Myanmar, khiến cho mục tiêu 

đưa dầu mỏ, khí đốt đến khu vực đông bắc kém phát triển không thực hiện được. 

Điều đó tất yếu tác động tiêu cực đến việc đảm bảo an ninh năng lượng hiện tại của 

Ấn Độ và “Ấn Độ đã mất đi một sáng kiến ngoại giao quan trọng trong nỗ lực để 

chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở Myanmar và điều này cũng chứng minh cho 

chiều sâu của mối quan hệ hiện có giữa Trung Quốc và Myanmar” [153].   

Sự thất bại này cũng cho thấy Ấn Độ chưa đủ khả năng đáp ứng trong cạnh 

tranh với Trung Quốc. Các công ty thuộc sở hữu của chính phủ Ấn Độ đã không 

được chuẩn bị tốt để đấu thầu trong môi trường cạnh tranh quốc tế ở Myanmar; quá 

trình điều phối chính sách và ra quyết định của Ấn Độ thường mất khá nhiều thời 
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gian; thiếu kinh phí của nhà nước cho dự án.  

Tuy nhiên, để cải thiện tình hình, sau đó Ấn Độ vẫn tiếp tục nỗ lực tăng cường 

đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tại Myanmar. Do đó, tháng 9/2007, Bộ trưởng Dầu 

khí Ấn Độ Murli Deora đã thăm Myanmar và thảo luận với Bộ trưởng Bộ Năng 

lượng Myanmar Lun Thi về hợp tác năng lượng giữa hai nước [98; tr.11]. Kết quả là 

hai bên đã ký thỏa thuận cho phép Ấn Độ đầu tư khai thác 3 lô khí (AD-2, AD-3 và 

AD-9) ngoài khơi bờ biển Rakhine của Myanmar cũng như xúc tiến thảo luận về 

một dự án thăm dò đồng và một dự án thủy điện trên sông Chindwin [92; tr.22]. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Ấn Độ cũng quan tâm đầu tư vào lĩnh vực thủy 

điện tại Myanmar. Năm 2004, Ấn Độ đã ký thỏa thuận xây dựng Dự án đập thủy điện 

Tamanthi (1200 megawatts) trên sông Chindwin (Myanmar) gần biên giới Ấn Độ - 

Myanmar nhưng dự án này đã không được tiến hành suôn sẻ như kế hoạch [171]. Sau 

đó, vào ngày 29/10/2007, Ngân hàng Xuất nhập khẩu của Ấn Độ đã ký Thỏa thuận tín 

dụng trị giá 60 triệu USD với Ngân hàng Ngoại thương Myanmar (MFTB) để xây 

dựng dự án thủy điện Thathay Chaung tại bang Rakhine [98; tr.11]; ngày 16/9/2008, 

Tập đoàn Thủy điện quốc gia Ấn Độ (NHPC) cũng đã ký một Bản ghi nhớ với 

Myanmar để liên doanh tại lưu vực sông Chindwin (chúng bao gồm hai dự án - một 

dự án tái khởi động đập thủy điện Tamanthi và một dự án đập thủy điện mới công suất 

600 megawatts tại Shwezaye). Đồng thời, một đường truyền sẽ được lắp đặt để đưa 

điện do hai nhà máy tạo ra đến bang Manipur của Ấn Độ [86; tr.10].  

Mặt khác, Ấn Độ cũng tăng cường đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông tại 

Myanmar để tạo điều kiện thuận lợi cho sự kết nối hai nước. Tháng 5/2001, tuyến 

đường quốc lộ Tamu - Kalewa - Kalemyo (hay còn gọi là Con đường hữu nghị 

Myanmar - Ấn Độ) dài 160km với chi phí khoảng 27,28 triệu USD do chính phủ Ấn Độ 

đầu tư đã hoàn thành và chính phủ Ấn Độ cũng cam kết sẽ chịu trách nhiệm bảo trì con 

đường này  [70; tr.139], [89; tr.139]. Năm 2004, Ấn Độ cũng đã đầu tư nâng cấp tuyến 

đường sắt Yangon - Mandalay, cung cấp nhiều máy móc thiết bị đường sắt cho 

Myanmar và cùng Myanmar tham gia dự án Mạng lưới đường sắt xuyên Á [86; tr.13]. 

Trong số các dự án mà Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải tại Myanmar 

không thể không kể đến Dự án Đường cao tốc Ấn Độ - Myanmar - Thái Lan. Đầu năm 

2005, giai đoạn 1 của dự án này được tiến hành. Đây sẽ là tuyến đường bộ đầu tiên nối 

Ấn Độ với khu vực ĐNA với chiều dài 3200 km, đoạn nối Ấn Độ với Myanmar dài 
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1360 km [70; tr.138]. Ngoài ra, Ấn Độ đầu tư nâng cấp nhiều cây cầu cũ tại Myanmar 

nhằm đảm bảo các phương tiện đi lại trên tuyến đường cao tốc ba bên được an toàn.  

Như vậy, có thể thấy, trong giai đoạn 1991 - 2010, quan hệ trên lĩnh vực đầu tư 

đã được Myanmar và Ấn Độ quan tâm thúc đẩy nhưng kết quả vẫn còn hết sức nhỏ 

bé vì giá trị vốn đầu tư còn thấp và các lĩnh vực, địa bàn đầu tư còn hạn chế. Nguyên 

nhân của kết quả này phần do chủ quan từ phía Ấn Độ, phần khác do khách quan từ 

sự cạnh tranh gay gắt của Trung Quốc.  

3.1.2.2. Với Trung Quốc 

* Về quy mô vốn đầu tư 

Để có thể đảm bảo nguồn cung cho nhiều loại tài nguyên, giai đoạn 1991 - 

2010, Trung Quốc đã từng bước đẩy mạnh đầu tư vào Myanmar. Qua bảng 3.2 có 

thể thấy, đến năm tài chính 2007, tổng vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar mới 

chỉ đạt hơn 475,4 triệu USD. Thế nhưng, những năm sau đó, giá trị vốn FDI từ 

Trung Quốc vào Myanmar đã tăng nhanh chóng lên. Giai đoạn 2008 - 2010, vốn 

FDI từ Trung Quốc vào Myanmar đạt hơn 9,1 tỷ USD. 

Bảng 3.2. Vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar từ năm tài chính 1988 -  

đến năm tài chính 2010  

(Đơn vị: ngàn USD, %) 

Năm tài chính Vốn FDI từ Trung Quốc 

vào Myanmar  

Tổng vốn FDI 

vào Myanmar 

Tỷ lệ Xếp 

hạng 

1988 đến 2003  66.971 7.593.095 0,88 15/29 

2004  126.550 158.283 79,95 1/3 

2005  700 6.065.675 0,01 3/3 

2006  281.222 719.702 39,07 1/5 

2007  - 205.720 - - 

2008  855.996 984.764 86,92 1/6 

2009  2.500 392.580 0,64 7/7 

2010  8.269.229 19.998.965 41,35 1/8 

Nguồn: Directorate of Investment and Company Administration (DICA), Myanmar 

(2016), “Yearly Approved Amount of Foreign Investment (By Country)”, https://www.dica. 

gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/2016_march_fdi_by_country.pdf 

Thậm chí, số vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar trong 4 tháng của năm 
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2010 (từ tháng 4 đến tháng 8/2010) bằng 2/3 số vốn FDI mà nước này cung cấp cho 

Myanmar trong hai thập niên trước đó. Các công ty Trung Quốc đã đầu tư 8,17 tỷ 

USD vào Myanmar chỉ riêng trong tháng 3/2010 [55]. Giá trị vốn FDI từ Trung Quốc 

vào Myanmar tăng vọt là do từ năm 2008 đến năm 2011, Trung Quốc đẩy mạnh đầu 

tư khai thác các nguồn tài nguyên của Myanmar. Có thể thấy, Trung Quốc đã khá 

mạo hiểm khi tăng cường đầu tư vào Myanmar vì tình hình chính trị, an ninh và kinh 

tế của Myanmar còn nhiều bất ổn và khó khăn, thậm chí các quốc gia khác còn 

không muốn đầu tư vào nước này. Tuy nhiên, sự mạo hiểm của Trung Quốc lại tỏ ra 

phù hợp và mang lại cho họ những lợi ích to lớn.  

Như vậy, khi vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar tăng qua các năm, vị thế 

của Trung Quốc trong số các đối tác đầu tư vào Myanmar cũng đã có sự thay đổi. 

Trong nhiều năm, Trung Quốc đã vượt qua các quốc gia và vũng lãnh thổ khác, trở 

thành nhà đầu tư lớn nhất tại Myanmar (Bảng 3.2). 

* Về cơ cấu, hình thức và địa bàn đầu tư 

Trung Quốc đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Myanmar. 

Tuy nhiên, vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar có sự ưu tiên khác nhau qua từng 

giai đoạn. Giai đoạn 1989 - 2005, vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar khá đa 

dạng, trong đó phân bố trên nhiều lĩnh vực như dầu khí; công nghiệp nhẹ; cơ sở hạ 

tầng (giao thông, nhà máy, bệnh viện…); công nghệ. Trung Quốc đại lục là nhà đầu 

tư lớn thứ ba (sau Hồng Kông, Hàn Quốc) vào lĩnh vực hàng may mặc của Myanmar 

với số vốn hơn 80 triệu USD và là nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất với 

1284 triệu USD, gần gấp đôi giá trị đầu tư của nhà đầu tư lớn thứ hai của Myanmar 

là Nhật Bản (727 triệu USD) [172; tr.35]. Tuy nhiên, khi nhu cầu tiêu thụ năng 

lượng của Trung Quốc ngày càng tăng, kể từ giữa những năm 2000, Trung Quốc đã 

thu hẹp các lĩnh vực đầu tư của họ tại Myanmar, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực 

như thủy điện, dầu khí, khai thác mỏ.  

Năm 2001, Tổng công ty dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) bắt đầu đầu tư 

vào mỏ dầu trên bờ Pyay của Myanmar. Năm 2004, CNPC và MOGE đã ký thỏa 

thuận phân chia sản phẩm khai thác mỏ dầu trên bờ gần Kyauk Phyu. Tiếp đó, từ 

tháng 10/2004 đến tháng 1/2005, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc 

(CNOOC) đã ký 6 hợp đồng hợp đồng phân chia sản phẩm với MOGE và CNPC. 

CNOOC cùng với công ty con là Chinnery Assets đã được trao quyền nâng cấp 4 
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mỏ dầu cũ ở miền trung Myanmar. Năm 2007, CNPC cũng đã ký hợp đồng với 

MOGE về phân chia sản phẩm cho 3 dự án thăm dò dầu thô và khí đốt tự nhiên 

ngoài khơi bờ biển Rakhine của Myanmar. 

Tuy nhiên, trong lĩnh vực dầu mỏ, dự án hợp tác đáng kể nhất là việc hai nước 

ký thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn dầu vào tháng 6/2009 để vận chuyển dầu thô 

từ Trung Đông về Trung Quốc trị giá 1,5 tỷ USD [175]. Đường ống này dài 2402 km 

(phần đi qua Myanmar dài 771 km và qua Trung Quốc dài 1631 km) nối từ cảng 

Kyauk Phyu thuộc miền Tây Myanmar, qua lãnh thổ Myanmar đến thành phố biên 

giới Thụy Lệ (Ruili), tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, sau đó dầu sẽ được đưa đến Quý 

Châu và điểm đến cuối cùng là Trùng Khánh. Đường ống này dự kiến chuyển 22 triệu 

tấn dầu thô mỗi năm, chiếm khoảng 10% dầu tổng nhập khẩu của Trung Quốc trong 

năm 2010 [142; tr.94]. Đường ống bắt đầu khởi công từ tháng 6/2010. CNPC và 

MOGE cùng đầu tư và xây dựng đường ống dẫn này với cổ phần CNPC sở hữu 

50,9% và còn lại MOGE sở hữu 49,1% [167; tr.31]. Theo thỏa thuận giữa hai nước 

thì Trung Quốc sẽ phụ trách phần xây dựng và vận hành đường ống còn Myanmar sẽ 

đảm bảo an ninh để đường ống được hoàn thành. Theo nghiên cứu của Earthrights 

International có ít nhất 28 tiểu đoàn của Myanmar đóng tại khu vực xây dựng những 

đường ống này và 3 tiểu đoàn đóng tại Kyaukpyu [149]. 

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng tăng cường đầu tư vào lĩnh vực khí đốt tự nhiên 

tại Myanmar thông qua dự án khai thác trữ lượng khí đốt tự nhiên từ mỏ khí Shwe và 

dự án xây dựng một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Myanmar đến Trung Quốc. 

Ngày 11/1/2006, Bộ Năng lượng Myanmar đã ký một biên bản ghi nhớ với 

PetroChina về việc bán 6,5 nghìn tỷ ft3 khí cho Trung Quốc trong 30 năm. Trung 

Quốc đã mua quyền khai thác các khối khí có diện tích hơn 9,56 triệu ha [130; tr.2]. 

Đây là chiến thắng đáng kể của Trung Quốc trước Ấn Độ trong cuộc đua cạnh tranh 

để tiếp cận các nguồn năng lượng ở châu Á.  

Tháng 11/2008, hợp đồng xây dựng Đường ống dẫn khí Myanmar - Trung 

Quốc trị giá 1,04 tỷ USD đã được hai nước thông qua và tháng 3/2009, thỏa thuận 

xây dựng đường ống được ký kết [175]. Đường ống này sẽ chạy song song với 

đường ống dẫn dầu. Cùng với đường ống, một cảng nước sâu và một nhà ga khí đốt 

trên đảo Maday cũng như các cơ sở lưu trữ trên bờ sẽ được xây dựng [71; tr.58]. 

CNPC là nhà điều hành đường ống dẫn khí và chịu trách nhiệm xây dựng, sở hữu 
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51% vốn trong dự án. Quyền sở hữu còn lại của đường ống được phân chia cho 

Daewoo International (25%), OVL (9%), GAIL (4%), KOGAS (4%) và MOGE 

(7%) [78]. Đường ống này dài 2520 km (phần qua Myanmar là 793 km), bắt đầu từ 

cảng Kyaukpyu, băng qua bang Rakhine, Magway, Mandalay, Shan (Myanmar) rồi 

vào lãnh thổ Trung Quốc tại thành phố biên giới Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam và khí đốt 

sẽ được chuyển đến Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây [53; tr.951]. Đường ống này bắt đầu 

xây dựng vào tháng 10/2009. 

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực thủy điện của Myanmar. Giai 

đoạn 1990 - 2002, Liên đoàn Phát triển Điện lực Vân Nam (YMEC) đã tham gia đầu 

tư xây dựng 20 trạm thủy điện ở Myanmar [64; tr.190]. Đáng chú ý, dự án thủy điện 

Paunglaung ở miền trung Myanmar với tổng vốn đầu tư chi phí của dự án 160 triệu 

USD cho thấy rõ khả năng tài chính, năng lực quản lý và kỹ thuật của các công ty 

Trung Quốc trong lĩnh vực này. Dự án này được hoàn thành bởi Tổng công ty Xuất 

nhập khẩu máy móc Vân Nam (YMIEC) vào tháng 3/2005 với công suất phát điện 

là 280 megawatts, vượt qua dự án Baluchaung (168 megawatts) - dự án đã cung cấp 

nguồn điện lớn nhất tại Myanmar do các công ty Nhật Bản xây dựng [103; tr.99]. 

Sau đó, Bộ Điện lực Myanmar 1 và YMEC cũng đã ký Biên bản ghi nhớ về sự phát 

triển của lưu vực sông Nmai Hka, sông Malikha (tháng 12/2005) và  Biên bản ghi nhớ 

xây dựng nhà máy thủy điện trên sông Shweli theo mô hình đầu tư BOT (Xây dựng - 

Khai thác - Chuyển giao) (tháng 12/2006) [93; tr.18].  

Đặc biệt, năm 2007, Công ty Đầu tư năng lượng Trung Quốc (CPIC) đã ký một 

thỏa thuận với chính quyền Myanmar để đầu tư vào 7 nhà máy thủy điện tại bang 

Kachin với tổng công suất 16560 megawatts. Trong số 7 nhà máy thủy điện này, dự 

án đập thủy điện lớn nhất là Dự án đập Myitsone trị giá 3,6 tỷ USD với công suất là 

13360 megawatts và CPIC là nhà đầu tư chính của dự án [95; tr.34].  

Có thể thấy, Trung Quốc không chỉ xây dựng nhiều đập tại Myanmar mà còn 

cung cấp phần lớn thiết bị cho các nhà máy thủy điện của Myanmar như máy phát 

điện hoàn chỉnh,các loại phụ tùng, dịch vụ kỹ thuật. Ngoài ra, việc bảo trì các thiết 

bị cho các nhà máy thủy điện tại Myanmar cũng do Trung Quốc đảm nhiệm. Do đó, 

Trung Quốc có ảnh hưởng khá lớn đến ngành điện lực Myanmar.  

Theo thống kê của Đại sứ quán Myanmar tại Trung Quốc giai đoạn này, đầu tư 

vào lĩnh vực thủy điện chiếm 63% tổng vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar, còn 

http://www.idsa.in/backgrounder/myanmar-in-chinas-push-into-the-indian-ocean_jmpaul_120316
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các lĩnh vực như dầu khí và khai thác mỏ lần lượt là 25% và 11%. Như vậy, đầu tư 

vào ba lĩnh vực này chiếm đến 99% tổng vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar [60; 

tr.7]. Do bản chất của các lĩnh vực nói trên nên một đặc điểm nổi bật của các công ty 

Trung Quốc đầu tư tại Myanmar đều là các công ty nhà nước [60; tr.7].  

Cùng với năng lượng, Trung Quốc cũng quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng giao 

thông ở Myanmar, cả đường sắt, đường bộ và các cầu cảng. Trong đó đáng chú ý là 

Dự án Giao thông vận tải Ayeyawaddy để kết nối từ Vân Nam (Trung Quốc) đến 

cảng Thilawa gần Yangon (Myanmar) [103; tr.99]. 

Như vậy, quan hệ đầu tư Myanmar - Trung Quốc phát triển vượt bậc trong giai 

đoạn 1991 - 2010. Trung Quốc nhiều năm liền duy trì vị trí là nhà đầu tư lớn nhất của 

Myanmar. Các doanh nghiệp Trung Quốc gần như độc quyền khai thác những ngành 

sinh lời lớn nhất của nền kinh tế Myanmar là thủy điện, dầu khí và khoáng sản.  

Tóm lại, do Mỹ và phương Tây thực hiện chính sách cấm vận, trừng phạt kinh 

tế đối với Myanmar nên giai đoạn 1991 - 2010, nguồn vốn FDI mà Myanmar có 

được chủ yếu đến từ các láng giềng và các nước châu Á khác nhưng do Ấn Độ chưa 

đủ sức cạnh tranh với Trung Quốc tại Myanmar nên vốn FDI từ Trung Quốc vào 

Myanmar tăng nhanh, chiếm ưu thế hơn hẳn vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar. Sự 

chậm trễ của Ấn Độ đã góp phần đưa Trung Quốc trở thành đối tác cung cấp FDI 

lớn nhất cho Myanmar trong nhiều năm. 

3.2. Trong giai đoạn 2011 - 2016 

3.2.1. Lĩnh vực thương mại  

3.2.1.1. Với Ấn Độ 

* Kim ngạch thương mại và cơ cấu hàng hóa 

Trong giai đoạn 2011 - 2016, giá trị thương mại song phương Myanmar - Ấn 

Độ có sự biến động liên tục khi tăng, giảm thất thường (Biểu đồ 3.3). Năm tài chính 

2014, kim ngạch thương mại Myanmar - Ấn Độ giảm mạnh là do Myanmar hạn chế 

xuất khẩu gỗ thô (mặt hàng này giảm mạnh từ 564,28 triệu USD năm tài chính 2013 

xuống chỉ còn 12,9 triệu USD năm tài chính 2014) (Phụ lục 7).  

Nhìn chung, so với giai với giai đoạn 1991 - 2010, kim ngạch thương mại giữa 

hai nước giai đoạn 2011 - 2016 vẫn có sự gia tăng đáng kể. Trong vòng 5 năm (từ năm 

tài chính 2011 đến năm tài chính 2015), kim ngạch thương mại Myanmar - Ấn Độ đã 

tăng thêm 340,15 triệu USD, tăng từ 1371,36 triệu USD lên 1711,52 triệu USD). Tuy 
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nhiên, so với giai đoạn 1991 - 2010, quan hệ thương mại Myanmar - Ấn Độ giai đoạn 

này đã có sự đảo chiều. Xuất khẩu của Myanmar sang Ấn Độ có chiều hướng giảm dần 

(giảm từ 1045,98 triệu USD năm tài chính 2011 xuống còn 904,16 triệu USD năm tài 

chính 2015). Trong khi đó, ở chiều ngược lại, kể từ năm tài chính 2012, nhập khẩu của 

Myanmar có chiều hướng tăng liên tục (tăng từ 301,70 triệu USD năm tài chính 2012 

lên 807,35 triệu USD năm tài chính 2015, tăng gần 3 lần [100; tr.414]. 

 

Biểu đồ 3.3. Kim ngạch thương mại Myanmar - Ấn Độ giai đoạn 2011 - 

2016 (từ năm tài chính 2011 đến năm tài chính 2015) 

 Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2012), Myanmar Statistical Yearbook 

2011, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw và Ministry of Planning And Finance 

(2017), Myanmar Statistical Yearbook 2017, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw. 

Về cơ cấu hàng hóa, giai đoạn này, Myanmar nhập khẩu từ Ấn Độ các sản 

phẩm dược phẩm, máy móc, dụng cụ, thiết bị điện và điện tử, thức ăn gia súc, sắt 

thép (chiếm tới 57% trong tổng xuất khẩu của Ấn Độ sang Myanmar năm tài chính 

2013) [68; tr.41]; về xuất khẩu, có điểm khác biệt ở chỗ là số lượng và giá trị xuất 

khẩu gỗ của Myanmar sang Ấn Độ đã giảm rất mạnh (như đã đề cập). Mặc dù vậy, 

Ấn Độ vẫn là thị trường xuất khẩu chủ yếu cho mặt hàng này của Myanmar (năm tài 

chính 2015, xuất khẩu gỗ của Myanmar sang Ấn Độ đạt 42,58 triệu USD, chiếm 

41,70% tổng giá trị xuất khẩu gỗ của Myanmar và chiếm 4,71% kim ngạch xuất 

khẩu của Myanmar đến Ấn Độ) [100; tr.414]. 

Như vậy, so với giai đoạn trước, thặng dư thương mại của Myanmar với Ấn 
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Độ có chiều hướng giảm do xuất khẩu sang Ấn Độ có chiều hướng giảm (phần lớn 

là do chính phủ Myanmar hạn chế xuất khẩu gỗ tròn nguyên khối như đã đề cập), 

trong khi nhập khẩu của Myanmar từ thị trường này có chiều hướng tăng lên, nhất là 

các mặt hàng máy móc và phụ tùng. Thặng dư thương mại của Myanmar với Ấn Độ 

đã giảm xuống còn hai con số. Từ năm tài chính 2011 đến năm tài chính 2015, thặng 

dư thương mại của Myanmar với Ấn Độ đã giảm hơn 7 lần (từ 720,60 triệu USD 

xuống còn 96,81 triệu USD) (Phụ lục 5). Đồng thời, thị phần kim ngạch thương mại 

Myanmar - Ấn Độ giai đoạn 2011 - 2016 trong tổng kim ngạch thương mại của 

Myanmar với bên ngoài đã không được cải thiện so với giai đoạn trước (trung bình 

giai đoạn này, kim ngạch thương mại Myanmar - Ấn Độ chiếm thị phần 6,44% tổng 

kim ngạch thương mại của Myanmar). Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, kim ngạch 

thương mại Ấn Độ - Myanmar đã chiếm thị phần lớn hơn trong tổng kim  ngạch 

thương mại của Ấn Độ (năm tài chính chính 2015, kim ngạch thương mại Ấn Độ - 

Myanmar chiếm 0,32% tổng kim ngạch thương mại của Ấn Độ) [110; tr.180]. 

* Thương mại biên giới 

Kim ngạch thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ giai đoạn 2011 - 2016 cũng 

tăng lên (từ 15,40 triệu USD năm tài chính 2011 lên 71,64 triệu USD năm tài chính 

2015). Từ chỗ chiếm thị phần không đáng kể trong tổng thương mại song phương 

Myanmar - Ấn Độ và trong tổng thương mại biên giới của Myanmar. Giai đoạn này, 

thị phần của thương mai biên giới Myanmar - Ấn Độ cũng đã được cải thiện khá rõ. 

Nếu năm tài chính 2011, thị phần thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ chỉ chiếm 

1,12% tổng thương mại song phương Myanmar - Ấn Độ thì năm tài chính 2015, con 

số này là 4,19%. Tương tự, thị phần thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ chỉ 

chiếm 0,46% trong tổng thương mại biên giới của Myanmar năm tài chính 2011 thì 

con số này đã tăng lên 1% năm tài chính 2015 (Phụ lục 5).  

Đồng thời, so với giai đoạn 1991 - 2010, cơ cấu hàng hóa thương mại biên giới 

Myanmar - Ấn Độ ngày càng phong phú hơn vì năm 2012, nhiều mặt hàng mới đã được 

bổ sung vào danh mục các mặt hàng trao được phép trao đổi trong thương mại biên giới 

Myanmar - Ấn Độ. Các mặt hàng mới được thêm vào gồm các công cụ nông nghiệp, xe 

đạp, than đá, hàng may mặc, dầu ăn, thiết bị điện, sản phẩm thép, trà, đồ uống, xe mô tô 

và phụ tùng, đá bán quý, máy may, xe ba bánh, xe dưới 100cc [68; tr.42].  
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Có thể lý giải cho sự chuyển biến tích cực này trong quan hệ thương mại biên 

giới Myanmar - Ấn Độ bởi các nguyên do sau: Một, sau chuyến thăm Myanmar của 

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (tháng 5/2012) nhiều cản trở đã được gỡ bỏ (như 

Ngân hàng Thống nhất Ấn Độ mở văn phòng đại diện tại Yangon (Myanmar); lần đầu 

tiên chính phủ Ấn Độ cho phép nhập khẩu gạo nội địa từ Myanmar) [114; tr.88]. Hai, 

chính phủ Ấn Độ đã nỗ lực tăng cường hạ tầng giao thông biên giới. Ba, vào tháng 

11/2012, Myanmar và Ấn Độ đã mở rộng danh sách các mặt hàng có thể được giao 

dịch song phương qua biên giới đất liền thành 62 mặt hàng [107; tr.12]. Bốn, vào 

tháng 12/2015, Ấn Độ đã có sự thay đổi quan trọng trong chính sách thương mại biên 

giới, đó là nước này chuyển từ giao dịch hàng đổi hàng sang giao dịch bình thường 

đối với các nước láng giềng [107; tr.13]. Điều này hết sức thuận lợi cho thương mại 

biên giới hai nước tiếp tục phát triển. Mặc dù giá trị thương mại biên giới Myanmar - 

Ấn Độ còn rất nhỏ bé so với tổng kim ngạch thương mại biên giới của Myanmar, 

nhưng không thể phủ nhận, các hoạt động thương mại biên giới Ấn Độ - Myanmar đã 

tạo ra một số lượng đáng kể cơ hội việc làm cho những người hoạt động kinh tế sống 

cả hai bên biên giới của họ. 

Như vậy, so với giai đoạn 1991 - 2010, quan hệ thương mại Myanmar - Ấn Độ 

giai đoạn 2011 - 2016 có sự chuyển biến khá tích cực, kim ngạch thương mại song 

phương tăng nhanh hơn; cơ cấu hàng hóa cũng trở nên đa dạng hơn. Tuy nhiên, do 

giá trị xuất khẩu của Myanmar sang Ấn Độ ngày càng giảm so với giá trị hàng hóa 

nhập khẩu của Myanmar từ Ấn Độ nên thặng dư thương mại của Myanmar với Ấn 

Độ từng bước mất đi. Đồng thời, trung bình giai đoạn 2011 - 2016, thị phần kim 

ngạch thương mại Myanmar - Ấn Độ tổng kim ngạch thương mại của Myanmar 

hàng năm đã giảm xuống chỉ còn 6,44 % (Phụ lục 5). Điều này cho thấy ảnh hưởng 

của Ấn Độ đến nền kinh tế Myanmar chưa thực sự mạnh mẽ.  

Tóm lại, trong lĩnh vực thương mại, trong suốt giai đoạn 1991 - 2016, với sự 

cạnh tranh mạnh mẽ của Trung Quốc, vị thế của Ấn Độ trong xếp hạng các đối tác 

xuất, nhập khẩu chính của Myanmar đã có sự thay đổi. Vị thế của Ấn Độ trong số các 

tác xuất khẩu hàng đầu của Myanmar đã giảm xuống (từ đối tác xuất khẩu lớn thứ 2 

của Myanmar giai đoạn 1991 - 2010, Ấn Độ đã giảm xuống đứng ở vị trí thứ 3 giai 

đoạn 2011 - 2016 (Phụ lục 19). Trong khi đó, vị thế của Ấn Độ trong số các đối tác 
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nhập khẩu chính của Myanmar lại tăng lên (trong giai đoạn 1991 - 2010, Ấn Độ chưa 

nằm trong Top 5 đối tác nhập khẩu hàng đầu của Myanmar thì sang giai đoạn 2011 - 

2015, Ấn Độ đã trở thành đối tác nhập khẩu lớn thứ 5 của Myanmar) (Phụ lục 19). 

Tính chung, trong suốt giai đoạn 1991 - 2016, Ấn Độ luôn nằm trong Top 5 đối tác 

thương mại hàng đầu của Myanmar (Phụ lục 19). Ở chiều ngược lại, giai đoạn 1991 - 

2016, Myanmar chưa phải là đối tác thương mại lớn của Ấn Độ. Vì vậy, mối quan hệ 

này còn nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa. Với quyết tâm đẩy mạnh chính sách 

Hành động Hướng Đông, Ấn Độ tiếp tục khẳng định Myanmar là một đối tác thương 

mại quan trọng. Đồng thời, Myanmar đã và đang thực hiện các biện pháp mở rộng các 

tuyến đường hàng không, đường bộ, đường biển để tăng cường liên kết thương mại 

với Ấn Độ. Do đó, hai bên đặt mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song 

phương lên 10 tỷ USD vào năm 2020 [56].  

3.2.1.2. Với Trung Quốc 

* Kim ngạch thương mại và cơ cấu hàng hóa 

Biểu đồ 3.4 cho thấy, kim ngạch thương mại song phương Myanmar - Trung 

Quốc giai đoạn 2011 - 2016 vẫn tiếp tục tăng trưởng khá ấn tượng, trong đó tăng 

nhanh và ổn định kể từ sau năm tài chính 2012. Trong giai đoạn này, giá trị thương 

mại song phương giữa hai nước đã tăng thêm gần 6 tỷ USD (Phụ lục 11). Do đó, thị 

phần kim ngạch thương mại Myanmar - Trung Quốc trong tổng kim ngạch thương 

mại của Myanmar ngày càng lớn hơn (tăng từ 27,53% năm tài chính 2011 lên đến 

39,66% năm tài chính 2015). Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại 

lớn nhất của Myanmar (Phụ lục 19). 

So với giai đoạn 1991 - 2010, kim ngạch xuất khẩu Myanmar - Trung Quốc 

giai đoạn này vẫn tiếp tục tăng lên (tăng thêm 2,38 tỷ USD từ năm tài chính 2011 

đến năm tài chính 2016) nên kim ngạch xuất khẩu của Myanmar sang Trung Quốc 

tăng hơn 2,08 lần (Phụ lục 11). Năm tài chính 2014, giá trị xuất khẩu hàng hóa của 

Myanmar sang Trung Quốc tăng vọt, với tốc độ tăng trưởng đạt 61,05% so với năm 

tài chính 2013 là do dự án Đường ống dẫn khí Myanmar - Trung Quốc đã đi vào 

hoạt động. Đến năm tài chính 2015, Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn 

nhất của Myanmar, chiếm 44,28% tổng kim ngạch xuất khẩu của Myanmar (Phụ lục 

19). Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, Myanmar xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là 
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khoáng sản, các sản phẩm nông nghiệp và nhập khẩu là vật liệu xây dựng, thiết bị 

máy móc, hàng tiêu dùng. Trong đó, kim loại cơ bản, quần áo, đậu lăng, gỗ, gạo là 

những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Myanmar sang Trung Quốc (trong năm tài 

chính 2015, kim loại cơ bản và quần áo chiếm 69,06% tổng kim ngạch xuất khẩu 

trong thương mại bình thường của Myanmar với Trung Quốc) (Phụ lục 13).  

 

Biểu đồ 3.4. Kim ngạch thương mại Myanmar - Trung Quốc giai đoạn 

2011 - 2016 (từ năm tài chính 2011 đến năm tài chính 2016) 

Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2017), Myanmar Statistical Yearbook 

2017, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw. 

Cùng với sự gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Myanmar sang Trung 

Quốc, giá trị hàng hóa nhập khẩu của Myanmar từ thị trường này cũng tăng lên 

(tăng thêm 3,61 tỷ USD từ năm tài chính 2011 đến năm tài chính 2016), do đó, nhập 

khẩu của Myanmar từ Trung Quốc tăng lên 2,23 lần. Về cơ cấu hàng nhập khẩu, so 

với giai đoạn 1991 - 2010, giai đoạn này, những mặt hàng nhập khẩu chủ lực của 

Myanmar từ Trung Quốc đã có sự điều chỉnh. Nếu như trước đó, Myanmar nhập 

khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị máy móc, phụ liệu may mặc, vật liệu xây dựng, 

hàng điện tử, các mặt hàng điện và hàng tiêu dùng thì giai đoạn 2011 - 2016, các 

mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Myanmar từ Trung Quốc là phương tiện giao 

thông, các kim loại cơ bản, các sản phẩm từ kim loại. Cụ thể như năm tài chính 

2015, các mặt hàng này chiếm 50,67% tổng kim ngạch nhập khẩu của Myanmar với 

Trung Quốc [160]. Sở dĩ có sự thay đổi như vậy là do các doanh nghiệp Trung Quốc 
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khi đầu tư tại Myanmar đã nhập khẩu những mặt hàng này từ Trung Quốc để thực 

hiện các dự án đầu tư của họ.  

Về cán cân thương mại, Myanmar tiếp tục chịu thâm hụt thương mại với Trung 

Quốc (Biểu đồ 3.4). Thậm chí, một số năm tài chính như 2013, 2015, mức nhập siêu 

tăng vọt. Năm tài chính 2015, nhập siêu của Myanmar từ Trung Quốc đạt mức kỷ 

lục, gần 1,80 tỷ USD nên thâm hụt thương mại của Myanmar với Trung Quốc chiếm 

1/3 tổng thâm hụt thương mại của Myanmar (năm tài chính 2015, tổng thâm hụt 

thương mại của Myanmar là 5,44 tỷ USD). Chính việc Myanmar có thâm hụt 

thương mại lớn với Trung Quốc đã góp phần làm thay đổi cán cân thương mại của 

Myanmar (từ một quốc gia thặng dư thương mại, Myanmar đã bị thâm hụt thương 

mại vào năm tài chính 2012) (Phụ lục 18). 

Nguyên nhân của tình trạng mất cân bằng thương mại Myanmar - Trung Quốc 

và Myanmar luôn ở vị trí thâm hụt là do cơ cấu hàng hóa xuất, nhập khẩu Myanmar 

về cơ bản vẫn chưa được điều chỉnh. Giống như giai đoạn trước, Myanmar chủ yếu 

xuất khẩu sang Trung Quốc các mặt hàng mới được gia công bước đầu như gỗ, nông 

sản, thủy sản, đồ trang sức, trong khi lại nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều mặt hàng 

đã qua chế biến như các sản phẩm cơ khí, điện tử, thực phẩm, hàng tiêu dùng. Điều 

này đòi hỏi Myanmar cần đẩy mạnh xuất khẩu nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng 

hơn để làm tăng giá trị xuất khẩu, chẳng hạn thay vì xuất khẩu gỗ tròn nguyên khối, 

Myanmar cần tạo ra những sản phẩm giá trị gia tăng như đồ nội thất gỗ. 

* Thương mại biên giới 

Kim ngạch thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc giai đoạn 2011 - 2016 

tăng vọt (tăng thêm 2,96 tỷ USD, gấp hơn 3 lần mức tăng của giai đoạn 1991 - 2010) 

(Phụ lục 11 và Phụ lục 14). Rõ ràng, những cải cách chính trị, kinh tế của Myanmar 

năm 2011 đã có những tác động trực tiếp và to lớn quan hệ thương mại biên giới 

Myanmar - Trung Quốc theo chiều hướng tích cực.   

Tính đến hết năm tài chính 2015, trong số 16 cửa khẩu thương mại biên giới 

của Myanmar với các nước láng giềng, Myanmar có 4 cửa khẩu trên đường biên giới 

với Trung Quốc (Muse, Lwejel, Chinshwehaw và Kanpitetee). Trong số 4 cửa khẩu 

này, hàng hóa trao đổi qua cửa khẩu Muse (Myanmar) - Ruili (Trung Quốc) chiếm 

75,17% tổng kim ngạch thương mại qua biên giới của Myanmar năm tài chính 2015 
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nên nó đã làm lu mờ hoạt động thương mại tại các cửa khẩu khác (Phụ lục 17). Điều 

này cũng có nghĩa là trao đổi thương mại biên giới ở các cửa khẩu của Myanmar với 

các nước láng giềng không đều, chênh lệch lớn. 

Như vậy, trong giai đoạn 2011 - 2016, dù Myanmar đẩy mạnh cải cách kinh tế, đa 

dạng hóa các thị trường xuất, nhập khẩu và kim ngạch thương mại của Myanmar với 

các đối tác khác đã gia tăng nhưng vị trí của Trung Quốc trong hồ sơ thương mại của 

Myanmar vẫn không thay đổi và xét cho cùng, Trung Quốc vẫn là đối tác quan trọng 

nhất của Myanmar trong giai đoạn này. Vậy nên, những biến đổi nội bộ của Myanmar 

không hoàn toàn tạo ra mối đe dọa cho quan hệ thương mại Myanmar - Trung Quốc, 

ngược lại còn tạo những cơ hội cho quan hệ thương mại song phương phát triển, nhất là 

thương mại biên giới giữa hai nước. Vì thế, giai đoạn 1991 - 2016, quan hệ thương mại 

Myanmar - Trung Quốc có những chuyển biến nhanh chóng từ giá trị kim ngạch 

thương mại cho đến các mặt hàng xuất, nhập khẩu. Sự phát triển đó đã khẳng định 

Trung Quốc là đối tác thương mại hết sức quan trọng đối với Myanmar.  

3.2.2. Lĩnh vực đầu tư  

3.2.2.1. Với Ấn Độ 

* Về quy mô vốn đầu tư 

Giai đoạn 2011 - 2016, Ấn Độ đã đẩy mạnh đầu tư vào Myanmar vì không muốn 

mất thị trường này vào tay các đối tác khác. Thuận lợi cho Ấn Độ để phát triển hơn các 

hoạt động đầu tư tại Myanmar trong giai đoạn này một phần do tác nhân Trung Quốc. 

Chính tâm lý chống Trung Quốc gia tăng trong các cộng đồng dân cư tại Myanmar, 

nhất là những nơi có các dự án đầu tư lớn của Trung Quốc và sự hoài nghi của chính 

phủ Myanmar cũng gia tăng khi nhiều công ty Trung Quốc có những hành vi kinh 

doanh phi đạo đức đã tạo ra cho Ấn Độ cơ hội tận dụng những điểm mạnh của mình 

để có thể phát huy lợi thế so sánh trong cạnh tranh với Trung Quốc tại Myanmar. Do 

vậy, vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar giai đoạn này đã được duy trì thường xuyên hơn 

so với giai đoạn 1991 - 2010.  

Tuy vậy, phải đến khi Ấn Độ có chính phủ mới vào năm 2014 và Ấn Độ điều 

chỉnh chính sách Hướng Đông sang Hành động Hướng Đông mới thực sự tạo ra “cú 

hích” cho quan hệ đầu tư Ấn Độ - Myanmar vì vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar có sự 

gia tăng cả về số dự án và giá trị vốn.  
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Bảng 3.3. Vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar giai đoạn 2011 - 2016 (từ năm 

tài chính 2011 đến năm tài chính 2015)  

(Đơn vị: ngàn USD, %) 

Năm tài chính Vốn FDI từ Ấn 

Độ vào Myanmar  

Tổng vốn FDI 

vào Myanmar  

Tỷ lệ Xếp 

hạng 

2011  73.000 4.644.460 1,57 3/8 

2012  11.500 1.419.467 0,81 8/13 

2013  26.040 4.107.055 0,63 10/17 

2014  208.886 8.010.533 2,61 7/28 

2015  224.223 9.481.275 2,36 7/27 

Tổng vốn FDI tính 

lũy kế đến ngày 

31/03/2016 

732.649 

 

63.718.574 1,15 9/45 

Nguồn: Directorate of Investment and Company Administration (DICA), Myanmar 

(2016), “Yearly Approved Amount of Foreign Investment (By Country)”, https://www.dica. 

gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/2016_march_fdi_by_country.pdf 

Trong vòng 5 năm (từ năm tài chính 2011 đến năm tài chính 2015), tổng vốn FDI 

từ Ấn Độ vào Myanmar đạt 543,6 triệu USD, gấp gần 3 lần tổng giá trị vốn giai đoạn 

trước đó. Bảng 3.3 cho thấy tính lũy kế đến ngày 31/3/2016, Ấn Độ là nhà đầu tư lớn 

thứ 9 của Myanmar với 23 dự án và tổng số vốn đạt hơn 732,6 triệu USD, chiếm 1,15% 

tổng vốn FDI mà Myanmar nhận được (Phụ lục 20). 

Như vậy, giai đoạn 2011 - 2015, giá trị vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar có xu 

hướng tăng lên và tăng mạnh sau năm tài chính 2013. Trong khi đó, theo Báo cáo 

đầu tư ASEAN năm 2017, nguồn vốn FDI từ Ấn Độ vào ASEAN giai đoạn 2013 - 

2015 giảm khá mạnh (mạnh từ 7,3 tỷ USD tỷ USD năm 2012 xuống còn hơn 1 tỷ 

USD năm 2015). Do đó, FDI từ Ấn Độ vào Myanmar chiếm khoảng hơn 1/5 FDI từ 

Ấn Độ vào ASEAN năm 2015 [124; tr.75]. 

* Về cơ cấu, hình thức và địa bàn đầu tư 

Trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Thein Sein (tháng 10/2011), hai nước 

đã nhất trí về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt tự nhiên. Do đó, 
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bên cạnh các công ty nhà nước Ấn Độ, các doanh nghiệp tư nhân như Essar, RIL và 

một số doanh nghiệp cỡ trung cũng đã tăng cường đầu tư vào lĩnh vực dầu khí tại 

Myanmar [179]. OVL và GAIL đã lần lượt sở hữu 8,4% và 4,1% quyền cổ phần của 

dự án đường ống dầu, khí đốt khí Myanmar - Trung Quốc [142; tr.104]. Đồng thời, 

Punj Lloyd Ltd, một nhà thầu Ấn Độ đã thực hiện một phần của Dự án Đường ống 

dẫn dầu và khí đốt Myanmar - Trung Quốc. 

Sau khi được thành lập, chính phủ mới của Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên 

bố vấn đề kết nối là ưu tiên của chính sách đối ngoại [157]. Vì thế, vị thế của Myanmar 

trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ đã được nâng lên. Ấn Độ đẩy nhanh tiến độ 

triển khai các dự án mà Ấn Độ đã cam kết đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông 

tại Myanmar như Dự án Giao thông vận tải quá cảnh đa phương thức Kaladan và Dự 

án Đường cao tốc Ấn Độ - Myanmar - Thái Lan. Với dự án Giao thông vận tải quá 

cảnh đa phương thức Kaladan Ấn Độ cam kết đầu tư 150 triệu USD [122; tr.7]. Đây là 

một dự án đầy tham vọng nhằm giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào Hành lang Siliguri. 

Nó liên quan cả đến lợi ích kinh tế, chính trị, an ninh của Ấn Độ bởi nếu tuyến đường 

này được khai thông, Ấn Độ sẽ có cơ hội lớn giải quyết thành công bài toán phát triển 

kinh tế của khu vực đông bắc; xâm nhập thẳng vào thị trường ĐNA. Đồng thời, đây 

cũng là một phần cấu thành của chính sách Hướng Đông, nhằm thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, gia tăng ảnh hưởng chính trị thông qua việc phát triển quan hệ với các nước 

láng giềng. Như vậy, việc Ấn Độ đẩy nhanh và mạnh các dự án hợp tác với Myanmar 

có sự tác động không nhỏ từ nhân tố Trung Quốc bởi nếu Ấn Độ không thúc đẩy việc 

kết nối vùng đông bắc của nước này với khu vực ĐNA thông qua Myanmar thì đây sẽ 

là “lỗ hổng” mà Trung Quốc có thể tiếp cận đe dọa đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ 

cũng như sẽ chặn đứng “cửa ngõ” vào ĐNA của Ấn Độ. Trong khi đó, với Myanmar, 

dự án này có thể giúp họ khắc phục được một số khó khăn trong phát triển kinh tế. Dự 

án này sẽ hình thành một tuyến đường dài khoảng 539 km, nối cảng Kolkata (Ấn Độ) 

với cảng Sittwe (Myanmar) bằng đường biển (qua vịnh Bengal), sau đó từ cảng Sittwe 

đến Paletwa (Myanmar) bằng đường sông và từ Paletwa đến Mirozam (bang ở đông 

bắc Ấn Độ) [120; tr.188]. Để hoàn thành dự án này, các nhà đầu tư Ấn Độ phải hoàn 

thành rất nhiều các dự án có liên quan như: Dự án phát triển cảng Sittwe (Ấn Độ đầu 

tư 100 triệu USD) để tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn khoảng 20.000 tấn (tăng từ 
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2.000 đến 3.000 tấn so với các tàu có trọng tải lớn hiện nay); Dự án nạo vét sông 

Kaladan từ Sittwe đến Paletwa (chiều dài khoảng 158 km) để tăng khả năng thông 

thuỷ của tàu thuyền; Dự án xây dựng một cảng nội địa tại Paletwa nơi mà hàng hóa sẽ 

được chuyển từ sà lan sang các phương tiện vận tải đường bộ (xe tải) và xây dựng một 

đường cao tốc có chiều dài 129 km nối thành phố Paletwa (Myanmar) đến biên giới 

Ấn Độ [120; tr.188]. Với dự án Đường cao tốc Ấn Độ - Myanmar - Thái Lan, do 

chậm tiến độ nên tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Tư vấn chung Ấn Độ - Myanmar 

(tháng 7/2015), hai bên cam kết đẩy nhanh tiến độ để dự án này hoàn thành vào năm 

2016 [109; tr.150]. Tuy nhiên, dự án này một lần nữa không thể hoàn thành theo kế 

hoạch đề ra. Hai bên cũng đã đưa ra hạn chót mới để hoàn thành đường cao tốc này 

là năm 2020 với sự giám sát trực tiếp của Bộ Ngoại giao Ấn Độ [173]. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Ấn Độ cũng không ngừng nỗ lực để đa dạng hóa 

các lĩnh vực đầu tư tại Myanmar. Tập đoàn Tata Motors đã chuyển giao công nghệ sang 

nhà máy lắp ráp xe tải ở Magway (Myanmar) với khả năng cung cấp 1000 xe mỗi năm. 

Vào năm 2013, Tata Motors đã mở phòng trưng bày bán hàng, dịch vụ và phụ tùng đầu 

tiên tại Yangon. Ngoài ra, trong lĩnh vực dược phẩm, Zydus Cadilla đã đầu tư 20 triệu 

USD để thành lập nhà máy tại đặc khu kinh tế Thilawa vào năm 2016 [62; tr.7]. 

Ngoài ra, trong lĩnh vực chế biến gỗ, do việc xuất khẩu gỗ tròn nguyên khối đã bị 

Myanmar cấm từ tháng 4/2014 nên một số công ty Ấn Độ như Centuryply, Greenply 

Industries, MAK Plywood, B.S Progressive và Fine Ply đã thành lập các nhà máy gỗ 

của họ tại Yangon với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 35 triệu USD [62; tr.9]. Trong 

lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng lớn của Ấn Độ như: Ngân hàng Thống nhất, 

Ngân hàng Ấn Độ, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ đều có sự hiện diện ở Myanmar.  

Tựu trung, phân theo lĩnh vực đầu tư, tính đến tháng 12/2015, phần lớn đầu tư 

của Ấn Độ ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất (chiếm gần 76,67%), tiếp theo là nông 

nghiệp và khai mỏ (chiếm 11,26%), còn lại là trong các lĩnh vực khác [113, tr.36].  

Giống như nhiều đối tác đầu tư lớn của Myanmar, các nhà đầu tư Ấn Độ đa số 

lựa chọn hình thức Xây dựng - Khai thác - Chuyển giao (BOT) với 100% vốn nước 

ngoài, còn các dự án thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và hình 

thức liên doanh chiếm số lượng không đáng kể.  

Ấn Độ đầu tư chủ yếu vào những vùng Myanmar có trữ lượng dầu mỏ, khí đốt 
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lớn và những khu vực giáp biên giới Ấn Độ. Do đó, địa bàn đầu tư của Ấn Độ tại 

Myanmar còn hạn chế. Điều này cũng gây ra tình trạng mất cân đối về cơ cấu đầu tư 

giữa các địa phương của Myanmar. 

Myanmar còn rất nhiều lĩnh vực tiềm năng mà Ấn Độ có thể đầu tư như điện, 

năng lượng tái tạo, kinh doanh nông nghiệp, chế biến thực phẩm, xây dựng bệnh 

viện và phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, giáo dục, nhà máy lọc 

dầu, phân bón, dược phẩm, sắt và thép… Do đó, để có thể thu hút được đầu tư của 

Ấn Độ, Myanmar cần có chính sách quy hoạch hợp lý và điều chỉnh cơ cấu đầu tư 

theo hướng phát huy triệt để thế mạnh từng vùng.  

Theo đánh giá của chính phủ Myanmar, các dự án đầu tư của doanh nghiệp Ấn 

Độ tại nước này khi hoàn thành về cơ bản đảm bảo chất lượng nhưng bên cạnh đó 

vẫn còn một số dự án chưa đảm bảo tiến độ. Khách quan nhìn nhận, nhiều doanh 

nghiệp Ấn Độ đầu tư tại Myanmar còn yếu về tiềm lực vốn và chưa thực sự tạo được 

chỗ đứng vững chắc tại thị trường Myanmar. Đầu tư của Ấn Độ vào Myanmar dù 

đang được đa dạng hóa nhưng về cơ bản những dự án đầu tư lớn vẫn chủ yếu tập 

trung vào lĩnh vực năng lượng và hạ tầng giao thông do những ngành này có thể thu 

hồi vốn nhanh và có lợi nhuận cao. Về phía Myanmar, các thủ tục hành chính kéo 

dài, chậm cấp giấy phép đầu tư cũng cản trở doanh nghiệp Ấn Độ trong việc chiếm 

lĩnh và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Myanmar. Không chỉ vậy, cơ sở hạ 

tầng của Myanmar vẫn còn lạc hậu, cước viễn thông tại Myanmar cao, nguồn nhân 

lực chưa đảm bảo chất lượng tốt... là những trở ngại rất lớn cho một quá trình đầu tư 

dài hạn. Các ngành chế biến nông sản và thực phẩm là thế mạnh của Myanmar song 

rất ít công ty của Ấn Độ đầu tư vào. Bên cạnh đó, các lĩnh vực cần thiết như văn 

hóa, giáo dục, y tế,… cũng chưa thu hút được nhiều các dự án FDI của Ấn Độ. Hơn 

nữa, do Myanmar là thị trường có nhiều tiềm năng, từng bước mở cửa mạnh mẽ nên 

còn nhiều cơ hội bỏ ngỏ nên các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư sang Myanmar cũng 

phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với rất các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc 

gia, nhiều vùng lãnh thổ khác trên thế giới.  

Mặc dù rất nỗ lực trong đầu tư tại Myanmar, song một số dự án đầu tư của Ấn Độ 

tại Myanmar vẫn vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động xã hội và cộng đồng địa 

phương. Cụ thể như với Dự án Giao thông vận tải quá cảnh đa phương thức Kaladan, 
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Ấn Độ đã bị chỉ trích, phản đối về nhiều vấn đề như: Khả năng thực hiện dự án (dự án 

được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2014 nhưng đến tháng 4/2016 mới chỉ hoàn 

thành được 66%); không tôn trọng cộng đồng địa phương nơi dự án đi qua (người dân 

địa phương không được tham khảo ý kiến nên vị trí của cảng biển sâu Tway-tway được 

chọn trái với ý muốn của họ); gây tác động xấu đến môi trường (các hoạt động nạo vét 

sông Kaladan gây xói lở bờ sông nghiêm trọng); người dân địa phương phải chịu nhiều 

tác động tiêu cực từ dự án (người dân đảo Thae Hkhun bị buộc phải di dời do sự xói 

mòn của bờ biển Thae Hkun nhưng không được bồi thường từ những người thực hiện 

dự án); phân biệt đối xử về tiền lương đối với công nhân địa phương (khi xây dựng 

cảng biển nước sâu Tway-tway, công nhân địa phương Myanmar chỉ được nhận 78-137 

USD mỗi tháng, trong khi công nhân từ Ấn Độ làm được trả 700-800 USD mỗi tháng. 

Sự phân biệt đối xử này đã làm số lượng công nhân địa phương giảm nhanh, từ 170 

người xuống còn 50 người trong năm 2014) [174]. 

Tóm lại, so với giai đoạn 1991 - 2010, quan hệ hợp tác trên lĩnh vực đầu tư 

giữa Myanmar và Ấn Độ giai đoạn 2011 - 2016 đã phát triển hơn thể hiện trước hết 

ở giá trị vốn FDI mà Myanmar nhận được từ Ấn Độ đã tăng lên, thời gian đầu tư 

được duy trì thường xuyên hơn và các lĩnh vực đầu tư cũng được đa dạng hơn. 

Nguồn vốn FDI từ Ấn Độ đã góp phần tích cực trong việc bổ sung nguồn vốn cho 

quá trình phát triển KT - XH của Myanmar, đa dạng hóa các đối tác đầu tư của 

Myanmar, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, góp phần bù đắp sự thiếu hụt về 

ngoại tệ cho Myanmar. Tuy nhiên, lượng vốn FDI mà Ấn Độ đầu tư vào Myanmar 

chỉ chiếm phần nhỏ so với tổng vốn FDI mà Ấn Độ đầu tư ra bên ngoài (đầu còn rất 

nhỏ so với tiềm năng đầu tư ra bên ngoài của Ấn Độ (giai đoạn 2011 - 2016, tổng 

vốn FDI mà Ấn Độ đầu tư ra bên ngoài dao động ở mức từ 5,1 tỷ USD đến 12,5 tỷ 

USD nên đầu tư sang Myanmar chỉ chiếm một phần không đáng kể) [132; tr.224]. 

Ở chiều ngược lại, FDI từ Myanmar vào Ấn Độ là không có. Theo thống kê 

của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) trong Báo 

cáo Đầu tư Thế giới năm 2016, Myanmar không cung cấp bất cứ khoản đầu tư FDI 

nào ra bên ngoài trong giai đoạn 2011 - 2016 [132; tr.223].  

3.2.2.2. Với Trung Quốc 

* Về quy mô vốn đầu tư 
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Kể từ khi Myanmar tiến hành cải cách (tháng 3/2011), những biến đổi kinh tế - 

chính trị tại Myanmar; làn sóng phản đối các công ty Trung Quốc đầu tư tại 

Myanmar; các quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ gia tăng cạnh tranh đầu tư với Trung 

Quốc tại Myanmar đã trực tiếp làm thay đổi đầu tư từ Trung Quốc vào Myanmar.  

Bảng 3.4. Vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar giai đoạn 2011 - 2016 (từ 

năm tài chính 2011 đến năm tài chính 2015)  

(Đơn vị: ngàn USD, %) 

Năm tài chính Vốn FDI từ Trung 

Quốc vào Myanmar  

Tổng vốn FDI 

vào Myanmar 

Tỷ lệ Xếp 

hạng 

2011  4.345.728 4.644.460 93,57 1/8 

2012  231.773 1.419.467 16,33 4/13 

2013  56.160 4.107.055 1,37 7/17 

2014  511.415 8.010.533 6,38 4/28 

2015  3.323.853 9.481.275 35,06 2/27 

Tổng FDI tính 

lũy kế đến ngày 

31/03/2016 

18.072.098 63.718.574 28,36 1/45 

Nguồn: Directorate of Investment and Company Administration (DICA), Myanmar 

(2016), “Yearly Approved Amount of Foreign Investment (By Country)”, https://www.dica. 

gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/2016_march_fdi_by_country.pdf 

Với việc Chính phủ Myanmar quyết định đình chỉ một số dự án đầu tư trọng 

điểm của Trung Quốc tại Myanmar như dự án Đập Myitsone trị giá 3,6 tỷ USD (tháng 

10/2011) và dự án mỏ đồng Letpadaung trị giá 1 tỷ USD [95; tr.39] làm cho giá trị 

vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar sụt giảm rõ rệt. Tính đến tháng 12/2011, vốn 

FDI từ Trung Quốc vào Myanmar tính lũy kế đạt 13,95 tỷ USD. Tuy nhiên, 10 tháng 

sau đó (đến tháng 9/2012), số vốn FDI này chỉ tăng thêm 190 triệu USD (đạt 14,14 tỷ 

USD), giảm mạnh so với trung bình cộng hàng tháng của tài chính năm 2010 [138; 

tr.64]. Thậm chí năm tài chính 2013, vốn cam kết đầu tư của Trung Quốc tại 

Myanmar chỉ chưa bằng 1/77 so với năm tài chính 2011 (Bảng 3.4). Bên cạnh đó, giai 

đoạn 2013 - 2014, trong số 47 công ty được Myanmar trao quyền khai thác 36 lô dầu 
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và khí, không có bất kỳ công ty nào của Trung Quốc [36] dù đến năm 2012, các công 

ty Trung Quốc vẫn là những nhà đầu tư kiểm soát lĩnh vực dầu khí của Myanmar. 

Sự sụt giảm vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar đã khiến tổng vốn FDI mà 

Myanmar thu hút giảm đáng kể. Nếu năm tài chính 2010, tổng vốn FDI vào 

Myanmar đạt gần 20 tỷ USD thì năm tài chính 2011 giảm xuống 4,64 tỷ USD và 

năm tài chính 2012 chỉ còn 1,42 tỷ USD [151]. 

Như vậy, có thể thấy, quan hệ đầu tư Myanmar - Trung Quốc là lĩnh vực chịu tác 

động mạnh nhất và phải đối mặt với những bất ổn sâu sắc nhất so với các lĩnh vực khác 

trong quan hệ Myanmar - Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc trong giai đoạn này 

không còn nhiều lợi thế và dễ dàng thu lợi tại thị trường Myanmar như dưới chính 

quyền quân sự nên chính phủ Trung Quốc cũng đã quyết liệt thu hẹp đầu tư tại 

Myanmar. Giai đoạn 2012 - 2016, Trung Quốc không còn là nhà đầu tư lớn nhất tại 

Myanmar (Singapore đã vượt Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Myanmar). 

Dù gặp nhiều thách thức, song cả hai nước đều nỗ lực để vượt qua. Trong 

Thông cáo chung Myanmar - Trung Quốc (được thông qua tháng 4/2013), hai nước 

khẳng định sẽ “giải quyết vấn đề một cách phù hợp bằng cách hợp tác và thúc đẩy 

thực hiện suôn sẻ các dự án hợp tác trọng điểm” [164]. Thực tế, Trung Quốc vẫn 

nhìn thấy chính họ là “nhân tố cuối cùng không thể thiếu đối với tương lai của 

Myanmar vì nguồn tài chính phong phú, vùng lân cận địa lý và các lợi thế khác mà 

Trung Quốc có được” [138; tr.72]. Đồng thời, việc chính phủ Myanmar đình chỉ một 

số dự án FDI từ Trung Quốc vào Myanmar, nhất là dự án đập Myitsone không phải 

là điểm chệch hướng của quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc và không có nghĩa 

Myanmar sẽ xa lánh Trung Quốc hoàn toàn, không còn hợp tác với Trung Quốc 

trong lĩnh vực kinh tế [73; tr.189]. Chính phủ Myanmar vẫn chào đón đầu tư từ tất 

cả các quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc. Từ tài chính 2015, nguồn vốn FDI từ 

Trung Quốc vào đã tăng trở lại. Tính lũy kế đến ngày 31/3/2016, Trung Quốc vẫn là 

đối tác cung cấp FDI lớn nhất trong số 45 đối tác của Myanmar, với tổng vốn FDI 

đạt 18,07 tỷ USD, chiếm 28,36% tổng vốn FDI mà Myanmar nhận được (Bảng 3.4). 

Đồng thời, quy mô bình quân vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar giai đoạn này 

là 136,91 triệu/dự án, cao hơn nhiều hơn so với quy mô trung bình của một dự án 

FDI vào Myanmar (57,51 triệu USD/dự án) (Phụ lục 20).  
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* Về cơ cấu, hình thức và địa bàn đầu tư 

So với giai đoạn 1991 - 2010, giá trị vốn FDI của Trung Quốc vào Myanmar 

giai đoạn 2011 - 2016 sụt giảm mạnh nhưng danh mục các lĩnh vực mà Trung Quốc 

đầu tư vào Myanmar lại đa dạng hơn. Các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục hoàn 

thành các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, trong đó đáng chú ý nhất là Dự án 

Đường ống dẫn dầu và Dự án Đường ống dẫn khí đốt Myanmar - Trung Quốc.  

Ngày 12/6/2013, Đường ống dẫn khí đốt Myanmar - Trung Quốc chính thức 

hoàn tất với công suất vận chuyển lên tới 12 tỷ mét khối khí mỗi năm (khoảng 25% 

tổng lượng khí đốt Trung Quốc nhập khẩu hàng năm) [61; tr.7]. Năm 2013, CNPC đã 

bắt đầu nhập khẩu khí đốt từ Myanmar. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, tổng 

khối lượng nhập khẩu từ nguồn này trong năm 2016 là 2,86 triệu tấn, chiếm 5% tổng 

kim ngạch nhập khẩu khí đốt của Trung Quốc [40]. Sau đó, ngày 28/1/2015, Đường 

ống dẫn dầu Myanmar - Trung Quốc cũng đã được đưa vào hoạt động thử nghiệm. 

Tuy nhiên, sau đợt vận hành thử nghiệm, mọi việc lại bị đình do chính phủ Myanmar 

chưa chấp thuận về chính sách thu phí quá cảnh. Sự trì hoãn này gây tốn kém cho 

Petro China vì họ phải chịu chi phí thuê tàu mỗi ngày khoảng 20.000 USD, chưa bao 

gồm chi phí nhiên liệu và thủy thủ đoàn; nó cũng nối dài sự chờ đợi của nhà máy lọc 

dầu ở Vân Nam, vốn được xây dựng để “đón đầu” đường ống này [45]. Trải qua 

nhiều lần thương lượng, cuối cùng chính phủ Myanmar đã đồng ý giảm phí dẫn dầu 

qua đường ống cho Trung Quốc.  

Với những kế hoạch đầy tham vọng này, có thể thấy, Trung Quốc đang hoàn tất 

bước đột phá năng lượng từ Ấn Độ Dương qua Myanmar trong bối cảnh Mỹ, Nhật 

Bản, EU tìm mọi cách hạn chế những ảnh hưởng của Trung Quốc tại Myanmar cũng 

như trong khu vực. Tính đến cuối năm 2016, Trung Quốc đã tham gia khoảng 90 các 

dự án năng lượng khác nhau ở Myanmar [51; tr.25]. Nỗ lực này góp phần không nhỏ 

đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn cho Trung Quốc và đóng góp thúc đẩy sự phát 

triển KT - XH của Myanmar, nhất là tại những bang biên giới giáp Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực 

khác tại Myanmar. Cụ thể như:  

Tháng 5/2011, Bộ Giao thông Myanmar và Tập đoàn Kỹ thuật Đường sắt Trung 

Quốc (CREC) đã ký Bản ghi nhớ xây dựng tuyến đường sắt dài 1215 km nối từ cảng 
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Kyaukpyu đến thành phố Côn Minh lên tới 20 tỷ USD [36]. Đoạn từ Lashio đến Muse 

trị giá 1,6 tỷ USD đã được triển khai xây dựng [118]. Tuyến đường này sẽ chạy qua các 

bang Rakhine, Shan và các vùng Magway, Mandalay của Myanmar. Thế nhưng, vào 

tháng 7/2013, Myanmar đã tuyên bố hủy dự án, một phần là để đáp ứng mong muốn 

của người dân, phần khác là do sự khác biệt giữa dự án thực tế và Bản ghi nhớ ký năm 

2011. Do thời gian BOT quá dài (lên tới 50 năm) khiến Myanmar lo lắng về sự xuống 

cấp chất lượng của đường sắt và giá trị của dự án lúc bàn giao lại cho Myanmar [36]. 

 Tháng 12/2015, Tổ hợp liên doanh do CITIC Group (một công ty đầu tư lớn 

và mạnh nhất thuộc sở hữu nhà nước) của Trung Quốc dẫn đầu trúng thầu dự án xây 

dựng Đặc khu kinh tế Kyaukpyu trên đảo Ramree (bang Rakhine) của Myanmar, 

trong đó gồm kế hoạch xây cảng nước sâu Kyaukpyu. Tổng đầu tư từ Trung Quốc 

cho đặc khu này khoảng 10 tỷ USD. Tổ hợp liên doanh này sẽ có quyền phát triển và 

vận hành dự án trong 50 năm với khả năng gia hạn thêm 25 năm nữa [184]. Đây là 

dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Myanmar. Với cảng nước sâu Kyaukpyu, Trung 

Quốc sẽ mở ra cho mình một hành lang thương mại trực tiếp từ tây nam của nước 

này đến Ấn Độ Dương thông qua Myanmar. Vì thế, Trung Quốc có thể không cần 

phải vận chuyển hàng hóa thông qua eo biển Malacca, thậm chí cảng nước sâu này 

còn có thể trở thành điểm kết nối Biển Đông với Ấn Độ Dương khi cần thiết. Do đó, 

cảng nước sâu Kyaukpyu được coi là một phần trong chiến lược “chuỗi ngọc trai” 

mà Trung Quốc đang nhằm vào để kiềm chế Ấn Độ. 

Hay Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc hợp tác với Bộ Điện lực Myanmar để phát 

triển trang trại điện gió (tháng 3/2016). Đồng thời, Myanmar cấp giấy phép ngân hàng 

cho Ngân hàng Công thương Trung Quốc (tháng 10/2014) (chỉ một số ít các ngân 

hàng quốc tế có được quyền này) [51; tr.25] hoạt động tại Myanmar. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng nỗ lực để gia tăng đầu tư trong lĩnh vực nông 

nghiệp ở Myanmar. Trung Quốc đã đầu tư vào các dự án thuộc kế hoạch thay thế 

cây thuốc phiện dọc theo khu vực biên giới Trung Quốc - Myanmar như bang Shan 

(bao gồm Vùng đặc biệt Kokang và Wa) và bang Kachin. Các doanh nghiệp Trung 

Quốc đầu tư tập trung vào trồng mía, cao su, trái cây và chủ yếu được thực hiện bởi 

các công ty tư nhân từ tỉnh Vân Nam, với một vài doanh nghiệp nhà nước tỉnh Vân 

Nam tham gia. Đầu tư của Trung Quốc vào du lịch và chế biến nông sản ở Myanmar 
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còn hạn chế (Phụ lục 21). 

Nhìn chung, đến cuối năm 2015, trong số các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư 

vào Myanmar, các doanh nghiệp kỹ thuật và xây dựng chiếm số lượng lớn nhất 

(17,7%), sau đó là các doanh nghiệp may mặc (16,9%), khai khoáng (16,5%), bán 

hàng (14,9%), nông nghiệp (12,9%)…[161; tr.36]. 

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, có 27 trong tổng số 34 tỉnh hoặc tương 

đương cấp tỉnh của Trung Quốc tham gia đầu tư ở Myanmar, trong đó Vân Nam là 

địa phương cung cấp FDI cho Myanmar lớn nhất (chiếm 18%), tiếp theo là các công 

ty quốc gia và các doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu của chính phủ (chiếm 17%). 

Tính đến năm 2013, chỉ 20% dự án FDI mà Trung Quốc đầu tư tại Myanmar được 

triển khai thực hiện trước năm 2008, trong khi 80% dự án còn lại được tiến hành 

trong giai đoạn 2009 - 2013 [172; tr.36]. Địa bàn đầu tư của Trung Quốc tại 

Myanmar tuy được mở rộng, song vẫn chủ yếu vẫn tập trung tại các địa phương có 

điều kiện cơ sở hạ tầng thiếu thốn nhưng lại giàu tài nguyên thiên nhiên. 

Về hình thức đầu tư của Trung Quốc tại Myanmar, theo Luật Đầu tư nước 

ngoài mới của Myanmar, một khoản đầu tư có thể được thực hiện theo một trong hai 

cách sau: a) với tư cách là một thực thể 100% vốn nước ngoài; b) bằng cách liên 

doanh với công dân Myanmar hoặc Chính phủ Myanmar. Cả hai hình thức đều tồn 

tại cho các khoản đầu tư của Trung Quốc, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước của 

Trung Quốc đều thành lập các dự án liên doanh với các công ty lớn của Myanmar, 

trong khi các công ty tư nhân thường có xu hướng đầu tư một mình hoặc hợp tác với 

các công ty địa phương của Myanmar [60; tr.7]. 

Tuy giá trị vốn đầu từ Trung Quốc vào Myanmar còn nhỏ so với tiềm năng đầu 

tư của Trung Quốc (giai đoạn 2011 - 2016, tổng vốn FDI mà Trung Quốc đầu tư ra 

bên ngoài dao động ở mức từ 74,6 tỷ USD đến 183 tỷ USD nên đầu tư sang 

Myanmar chỉ chiếm một phần không đáng kể) [157; tr.223] nhưng sự đầu tư này 

mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Trung Quốc do lao động giá rẻ, nguyên liệu 

thô, chi phí sản xuất, vận chuyển thấp và nhất là do ngành công nghiệp hỗ trợ của 

Myanmar chưa phát triển nên các doanh nghiệp Trung Quốc khi đầu tư tại Myanmar 

đã nhập khẩu nhiều sản phẩm, linh kiện để phục vụ cho các dự án mà họ triển khai tại 

Myanmar. Vĩ lẽ đó, Myanmar dường như lại trở thành một nhà sản xuất hàng hóa bán 
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thành phẩm và thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Trung Quốc [93; tr.38]. 

Nguồn vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar tồn tại không ít mặt trái. Hầu hết 

các dự án đầu tư lớn của Trung Quốc tại Myanmar ít quan tâm đến sự phát triển bền 

vững, tạo việc làm hoặc chuyển giao công nghệ cho Myanmar. Nhiều dự án còn tồn 

tại tình trạng phân phối lợi ích không công bằng. Đồng thời, chúng cũng để lại nhiều 

tác động xấu đến môi trường cũng như những tác hại đến nền văn hóa truyền thống 

của các cộng đồng địa phương Myanmar.  

Cụ thể như, Dự án mỏ đồng Letpadaung theo hợp đồng ký kết ban đầu, Tập 

đoàn Wanbao của Trung Quốc sở hữu đến 51% cổ phần, nắm quyền điều hành chính 

của dự án nhưng không có bất cứ điều khoản nào về trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp cũng như chi phí dành cho Sáng kiến bảo vệ môi trường (chính phủ 

Myanmar chỉ sở hữu 4% cổ phần, Liên đoàn kinh tế Myanmar (UMEHL) - một công 

ty của quân đội Myanmar sở hữu 45% cổ phần) [154; tr.53]. Để thực hiện dự án này, 

hơn 8000 hecta đất nông nghiệp đã bị tịch thu để thực hiện dự án nhưng không được 

bồi thường hợp lý (chủ đầu tư chỉ bồi thường 550000 kyat cho một hecta khi thu hồi 

đất và thiếu một chương trình tái định cư phù hợp). Vì vậy, sau khi Ủy ban điều tra 

của chính phủ Myanmar công bố một số kết quả sai phạm thì chủ đầu tư đồng ý trả trợ 

cấp thêm từ 700000 đến 1,25 triệu kyat cho một hecta và hợp đồng đã được đàm phán 

lại với các điều khoản được cải thiện cho chính phủ Myanmar (chính phủ Myanmar 

sở hữu 51% cổ phần, UMEHL 19% và Wanbao 30%) [95; tr.48].  

Trường hợp khác, Dự án Đường ống dẫn dầu và Đường ống dẫn khí đốt 

Myanmar - Trung Quốc dù đã đi vào hoạt động nhưng nhiều người dân địa phương 

nơi đường ống đi qua vẫn sống trong tình trạng thiếu điện, thiếu việc làm, tiền bồi 

thường đất không thỏa đáng và chịu cảnh đất đai bị xói mòn, rừng bị tàn phá, môi 

trường ô nhiễm nghiêm trọng nên nhiều người dân phải rời bỏ quê hương đi nơi 

khác kiếm sống [142; tr.90-103]. Hay trường hợp khác nữa, là Dự án đập thủy điện 

Myitsone. Đây là một dự án khổng lồ, với một hồ rộng 26238 ha. Khi con đập được 

xây dựng, lòng hồ sẽ nhấn chìm 63 ngôi làng lâu đời trên tổng diện tích gần 77000 

ha, biến một trong những trung tâm văn hóa cổ xưa của Myanmar, nơi giao thoa của 

các dòng sông N’Mai và Mali thành biển nước [41]. Dự án đập Myitsone sẽ di dời 

lên đến 15000 nông - ngư dân, những người sẽ mất sinh kế; làm thay đổi môi 
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trường, sinh thái, đa dạng sinh học của khu vực, bao gồm cả chính bản thân dòng 

sông, gây ảnh hưởng đến nghề cá, dòng chảy trầm tích và sinh kế của người dân 

hàng trăm ki-lô-mét về phía hạ lưu (Phụ lục 22).  

Ngoài ra, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (IDE-JETRO) cho biết, khi 

các công ty Trung Quốc đầu tư tại Myanmar thuê lao động địa phương thì tiền công 

chi trả ở mức rất thấp, chỉ bằng 13% tiền lương của một công nhân Trung Quốc tại 

Trung Quốc vào năm 2012 [75; tr.38]. Nghiêm trọng hơn, một số dự án đầu tư của 

Trung Quốc còn gây ra những thiệt hại về người. Đó là dự án khai thác các mỏ ngọc 

bích ở Hpakant thuộc bang Kachin. Những vụ lở đất do đất đá thải ra trong khai thác 

chất thành đống đã làm chết nhiều người dân và hủy hoại các khu dân cư gần kề, bao 

gồm cả thảm họa ngày 22/11/2015 khiến hơn 100 người thiệt mạng [81; tr.10].  

Có thể nói, mặt trái của nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc tại Myanmar càng 

khoét sâu thêm tâm lý tiêu cực của người dân Myanmar với các khoản đầu tư từ 

Trung Quốc. Do đó, trước tiếng nói phản đối mạnh mẽ của người dân, Chính phủ 

Myanmar phải đàm phán lại và thậm chí là hủy bỏ các hợp đồng của Trung Quốc. 

Như vậy, trong bối cảnh Myanmar tiến hành cải cách, để có thể tiếp tục thắng 

thầu các dự án đầu tư ở Myanmar, các doanh nghiệp Trung Quốc tất yếu cần phải 

tạo ra sự cân bằng giữa những lợi ích kinh tế và những rủi ro chính trị; cần phối hợp 

lợi ích của tất cả các bên liên quan; tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Myanmar; xử lý 

hợp lý mối quan hệ giữa phát triển với bảo vệ môi trường; tôn trọng nhu cầu của 

người dân địa phương. Hơn nữa, Trung Quốc cũng buộc phải đa dạng hóa cơ cấu 

đầu tư tại Myanmar, không nên giới hạn trong khu vực tài nguyên thiên nhiên mà 

nên mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực khác mà chính phủ Myanmar. 

Ở chiều ngược lại, Myanmar không có bất cứ khoản đầu tư nào tại Trung Quốc 

trong giai đoạn này. 

Tóm lại, trong giai đoạn 2011 - 2016, vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar được duy 

trì thường xuyên hơn so với giai đoạn trước nhưng quy mô vẫn còn khá khiêm tốn so 

với các nhà đầu tư khác. Cùng thời gian đó, vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar sụt 

giảm khá lớn nhưng nước này vẫn là một trong số các nước cung cấp FDI quan trọng 

cho Myanmar. Dù đầu tư của Ấn Độ và Trung Quốc đã góp phần thúc đẩy sự phát triển 

KT - XH của Myanmar nhưng các hoạt động đầu tư này cũng còn không ít hạn chế.  
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* Tiểu kết chương 3 

Từ tiến trình quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai 

đoạn 1991 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2016 cho thấy, các mối quan hệ này đã có sự 

chuyển biến. Về cơ bản, trên lĩnh vực thương mại, giá trị kim ngạch thương mại 

Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc đã liên tục gia tăng và cơ cấu hàng hóa 

xuất, nhập khẩu của Myanmar với hai thị trường này cũng đã được đa dạng hơn. Tuy 

nhiên, trên lĩnh vực đầu tư lại có xu hướng phát triển trái ngược nhau. Giai đoạn 1991 

- 2011 vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar tăng nhanh chóng thì nguồn vốn này từ 

Ấn Độ lại không đáng kể. Ngược lại, trong giai đoạn 2011 - 2016, vốn FDI từ Trung 

Quốc vào Myanmar giảm mạnh thì FDI từ Ấn Độ vào Myanmar lại có xu hướng tăng 

lên. Như vậy, trong suốt giai đoạn 1991 - 2016, quan hệ thương mại của Myanmar với 

Ấn Độ và Trung Quốc đã có những thay đổi từ phương diện cơ chế, giá trị kim ngạch 

thương mại đến cơ cấu các mặt hàng xuất, nhập khẩu. Đồng thời, quan hệ đầu tư của 

Myanmar với hai nước này cũng đã có bước tiến vượt bậc. Quy mô vốn FDI từ Ấn Độ 

và Trung Quốc vào Myanmar đều tăng; các lĩnh vực đầu tư cũng từng bước được mở 

rộng nhưng giá trị vốn đầu tư vẫn tập trung chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng và cơ 

sở hạ tầng.  

Tuy nhiên, sự phát triển quan hệ thương mại, đầu tư giữa Myanmar với Ấn Độ, 

Trung Quốc lại không đồng đều về quy mô và tầng nấc. Myanmar có thặng dư thương 

mại với Ấn Độ nhưng mức thặng dư có xu hướng giảm đi, trong khi đó, cán cân 

thương mại Myanmar - Trung Quốc theo hướng bất lợi cho Myanmar về cơ bản chưa 

thể cải thiện, thậm chí mức thâm hụt còn tăng cao hơn. Một số dự án FDI mà Ấn Độ 

và Trung Quốc đầu tư tại Myanmar đã để lại những tác động xấu đến môi trường, gây 

ra nhiều vấn đề văn hóa - xã hội cho Myanmar… Rõ ràng, do cơ sở quan hệ kinh tế 

Myanmar - Trung Quốc được tạo dựng tốt hơn so với quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn 

Độ trước năm 1991; sự hỗ trợ của Trung Quốc cho chính quyền quân sự Myanmar có 

thể đứng vững trước sự trừng phạt, cấm vận của Mỹ, phương Tây; hàng hóa Trung 

Quốc có tính cạnh tranh cao hơn tại thị trường Myanmar do giá rẻ; các doanh nghiệp 

Trung Quốc sở hữu nguồn vốn FDI lớn hơn… đã mang lại quan hệ kinh tế Myanmar - 

Trung Quốc có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển và đạt được kết quả lớn 

hơn so với quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ trong giai đoạn 1991 - 2016.    
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CHƯƠNG 4. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUAN HỆ  KINH TẾ CỦA 

MYANMAR VỚI ẤN ĐỘ VÀ TRUNG QUỐC (1991 - 2016) 

  

Tiến trình quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 

1991 - 2016 cho thấy các mối quan hệ này đã đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn 

còn không ít hạn chế. Do quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - Trung 

Quốc (1991 - 2016) có sự giống nhau về một số cơ sở và nhân tố tác động nên giữa 

chúng cũng đã có những điểm tương đồng. Song việc Myanmar và Ấn Độ, 

Myanmar và Trung Quốc lại có phạm vi và mức độ khác nhau trong việc ứng xử với 

những cơ sở và những nhân tố tác động lên mỗi mối quan hệ kinh tế song phương 

này mà quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc (1991 - 2016) 

cũng có không ít khác biệt. Đồng thời, quan hệ kinh tế của Myanmar với hai nước 

láng giềng này đã mang lại những tác động nhất định đến chính mỗi nước cũng như 

đối với tình hình khu vực.  

4.1. Những thành tựu và hạn chế cơ bản 

4.1.1. Những thành tựu 

Thứ nhất, kim ngạch thương mại Myanmar - Ấn Độ, kim ngạch thương mại 

Myanmar - Trung Quốc tăng lên nhanh trong giai đoạn 1991 - 2016, do đó, Ấn Độ 

và Trung Quốc đã trở thành những đối tác thương mại quan trọng của Myanmar. 

Trong 25 năm (1991 - 2016), tổng kim ngạch thương mại Myanmar - Ấn Độ 

tăng 19 lần, trong đó xuất khẩu của Myanmar sang Ấn Độ tăng gần 11 lần, còn nhập 

khẩu của Myanmar từ Ấn Độ tăng gần 135 lần (Phụ lục 18). Nhờ sự phát triển này 

mà Ấn Độ đã luôn duy trì vị trí nằm trong nhóm 3 đối tác xuất khẩu hàng đầu của 

Myanmar (Phụ lục 19). Ở chiều ngược lại, Ấn Độ từ chỗ không nằm trong số các 

đối tác  đối tác nhập khẩu chính của Myanmar cũng đã cải thiện vị trí của mình, trở 

thành đối tác nhập khẩu lớn thứ 5 của Myanmar (Phụ lục 19). Tính chung, trong giai 

đoạn 1991 - 2016, Ấn Độ luôn duy trì là đối tác thương mại nhằm trong nhóm 5 đối 

tác thương mại chủ yếu của Myanmar (Phụ lục 19). Mặc dù Ấn Độ chỉ chiếm 1% 

tổng kim ngạch thương mại biên giới của Myanmar nhưng trong giai đoạn 1991 - 

2016, xuất, nhập khẩu biên giới Myanmar - Ấn Độ cũng đã có những bước chuyển 

biến đáng kể. Kim ngạch thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ đã tăng lên hơn 12 

lần từ năm tài chính 1997 đến năm tài chính 2015 (Phụ lục 16). 
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Trong khi đó, trong cùng thời gian này, tổng kim ngạch thương mại Myanmar - 

Trung Quốc đã tăng gấp hơn 42 lần, trong đó xuất khẩu của Myanmar sang Trung 

Quốc tăng hơn 72 lần, còn nhập khẩu của Myanmar từ Trung Quốc tăng 33 lần (Phụ 

lục 18). Nhờ kết quả này, vị thế của Trung Quốc trong số các đối xuất khẩu, nhập 

khẩu của Myanmar trong giai đoạn 1991 - 2016 đã được nâng lên. Từ chỗ chỉ là đối 

tác xuất khẩu lớn thứ ba của Myanmar, Trung Quốc đã trở thành đối tác xuất khẩu 

hàng đầu của Myanmar (Phụ lục 19). Tương tự như vậy, về nhập khẩu, Trung Quốc 

cũng đã trở thành đối tác nhập khẩu hàng đầu của Myanmar (Phụ lục 19). Tính 

chung, Trung Quốc đã vượt qua các đối tác thương mại lớn khác của Myanmar như 

Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của 

Myanmar. Đáng chú ý là thị phần kim ngạch thương mại Myanmar - Trung Quốc 

trong tổng kim ngạch thương mại của Myanmar có xu hướng ngày càng gia tăng, bỏ 

xa thị phần kim ngạch thương mại của Myanmar với các đối tác khác (Phụ lục 19). 

Bên cạnh đó, giai đoạn 1991 - 2016, quan hệ thương mại biên giới Myanmar - Trung 

Quốc cũng đã có sự phát triển nhanh chóng. Tổng kim ngạch thương mại biên giới 

Myanmar - Trung Quốc đã tăng hơn 40 lần từ năm tài chính 1997 đến năm tài chính 

2015 và Trung Quốc cũng là đối tác thương mại biên giới quan trọng nhất của 

Myanmar, thường chiếm phần lớn trong các giao dịch biên giới của Myanmar với 

các nước láng giềng (Phụ lục 16). 

Tựu trung lại, thị phần kim ngạch thương mại của Myanmar với cả Ấn Độ và 

Trung Quốc cũng đã có sự gia tăng đáng kể. Nếu năm tài chính 1990, hai nước này 

chiếm 31,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, 22,5% tổng kim ngạch nhập khẩu và 25,5% 

tổng kim ngạch thương mại của Myanmar thì đến năm tài chính 2015, con số này đã 

tăng lên, đạt mức lần lượt là 45,9%, 43,5% và 45,8% (Phụ lục 18). Với quy mô này, 

có thể khẳng định Ấn Độ, Trung Quốc là hai đối tác thương mại lớn và quan trọng 

của Myanmar. 

Thứ hai, cùng với sự gia tăng về quy mô kim ngạch thương mại, cơ cấu hàng 

hóa trong quan hệ thương mại Myanmar - Ấn Độ, Myanmar - Trung Quốc cũng 

ngày càng đa dạng và phong phú hơn. 

Về cơ cấu hàng xuất khẩu, từ chỗ Myanmar chỉ xuất khẩu sang thị trường Ấn 

Độ, Trung Quốc các mặt hàng nông, lâm, thủy sản không nằm trong danh mục cấm 
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xuất khẩu21 như đậu hạt, gỗ, hoa quả, tôm, cá; sau năm 2011, các mặt hàng xuất 

khẩu sang hai thị trường này đã được bổ sung thêm dầu mỏ, khí đốt và các mặt hàng 

mà trước đó chính quyền quân sự cấm xuất khẩu như gạo, đường, sản phẩm động 

vật. Về cơ cấu hàng nhập khẩu, trước năm 2011, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu 

của Myanmar từ thị trường Ấn Độ, Trung Quốc là vật liệu xây dựng, thiết bị máy 

móc, hàng tiêu dùng; sau đó, nhiều mặt hàng nhập khẩu đã được bổ sung như 

phương tiện giao thông, kim loại cơ bản, thiết bị điện, dược phẩm, dụng cụ khoa 

học… (Phụ lục 7, 13). Một minh chứng rất rõ nữa cho sự đa dạng, phong phú của cơ 

cấu hàng hóa giữa Myanmar với hai thị trường lớn này chính là việc bổ sung danh 

sách các mặt hàng trong trao đổi thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ (từ 22 mặt 

hàng lên 62 mặt hàng) (Phụ lục 8).  

Như vậy, kim ngạch xuất khẩu của Myanmar sang thị trường Ấn Độ và Trung 

Quốc tăng là do Chính phủ Myanmar đã miễn thuế thương mại đối với một số mặt hàng 

xuất khẩu như gạo, đậu, đậu, ngô, vừng, cao su, nước ngọt và các sản phẩm nước mặn 

và các sản phẩm động vật (trừ các sản phẩm bị cấm) cũng như các sản phẩm có giá trị 

gia tăng từ gỗ và tre [89; tr.35]. Nhập khẩu của Myanmar từ Ấn Độ và Trung Quốc gia 

tăng cũng là do chính sách tự do hóa nhập khẩu của Myanmar ngày càng được nới lỏng, 

sự mở rộng nhanh chóng về số lượng và tổng giá trị của các dự án đầu tư Ấn Độ và 

Trung Quốc trong lĩnh vực dầu khí, điện, khai thác mỏ và cơ sở hạ tầng nên nhu cầu 

nhập khẩu hàng hóa liên quan đến các lĩnh vực này cũng gia tăng [68; tr.35]. 

Sự phát triển này đã khẳng định vị trí quan trọng của Ấn Độ và Trung Quốc 

trong hồ sơ thương mại của Myanmar. Có thể khẳng định, nếu không có dòng chảy 

lớn của các sản phẩm từ Ấn Độ và Trung Quốc, nền kinh tế Myanmar phải chịu sự 

thiếu hụt nghiêm trọng hàng hóa trong giai đoạn bị cấm vận kinh tế. Và, nếu không có 

sự mở cửa thị trường của Ấn Độ và Trung Quốc tiếp nhận hàng xuất khẩu của 

Myanmar, nước này cũng không thể giải quyết được sự thiếu hụt ngoại tệ trầm trọng. 

Thứ ba, quan hệ đầu tư giữa Myanmar với hai nước láng giềng lớn này cũng 

                                                           
21 Chính quyền quân sự Myanmar cấm xuất khẩu các mặt hàng như gạo, dầu ăn, lạc, đường, động vật và sản 

phẩm động vật… để đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm “chủ lực” cho tiêu dùng trong nước với giá ổn định. 

Danh sách này cũng thường xuyên được bổ sung (ví dụ, năm 2006, hành tây được thêm vào danh mục hàng 

cấm xuất khẩu) để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt cục bộ ở trong nước. Đồng thời, các mặt hàng cấm nhập 

khẩu là rượu, bia, thuốc lá, bột ngọt, trái cây tươi, nước trái cây, mì khô, bánh quy. Danh sách nhập khẩu bị 

cấm cũng có thể được sửa đổi thường xuyên tùy thuộc vào nhu cầu trong nước. Mục đích của cấm nhập khẩu 

các mặt hàng này là để bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất trong nước (cả tư nhân và nhà nước) khỏi sự cạnh 

tranh của nước ngoài. 
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có sự phát triển vượt bậc, nhất là đối với Trung Quốc khi giá trị vốn FDI từ họ vào 

Myanmar tăng nhanh. 

Từ chỗ kết thúc năm tài chính 2005, vốn FDI mà Ấn Độ đầu tư tại Myanmar 

tính lũy kế chỉ đạt 4,5 triệu USD thì kết thúc năm tài chính 2015, số vốn tính lũy kế 

này đã tăng thêm hơn 728 triệu USD, tức là đã tăng lên 162 lần. Trong khi đó, cùng  

khoảng thời gian này, vốn FDI mà Trung Quốc đầu tư vào Myanmar đã tăng thêm 

17,68 tỷ USD, tức là tăng lên 92 lần (tăng từ 194,2 triệu USD lên 17,88 tỷ USD). 

Vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar chiếm gần ¼ tổng vốn FDI vào Myanmar 

(Phụ lục 20). Với đà tăng trưởng đó, Ấn Độ khẳng định vị thế là nước cung cấp vốn 

FDI lớn thứ 9 cho Myanmar còn Trung Quốc là nước cung cấp nguồn vốn này lớn 

nhất cho Myanmar. Tính chung, kết thúc giai đoạn 1991 - 2016, vốn FDI từ Ấn Độ 

và Trung Quốc vào Myanmar chiếm đến 30% nguồn vốn FDI vào Myanmar.  

Thứ tư, cơ cấu và địa bàn đầu tư trong quan hệ đầu tư giữa Myanmar với Ấn 

Độ và giữa Myanmar với Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016 từng bước được đa 

dạng và mở rộng. 

Từ việc nguồn vốn FDI từ Ấn Độ và Trung Quốc vào Myanmar chủ yếu được 

đẩy mạnh trong các lĩnh vực là dầu mỏ, khí đốt, khai mỏ và xây dựng hạ tầng giao 

thông, thì theo thời gian, nguồn vốn này từng bước trải dài trong nhiểu lĩnh vực khác 

như nông nghiệp, tài chính, ngân hàng... Do đó, cũng với sự đa dạng hóa các lĩnh vực 

đầu tư, địa bàn đầu tư tại Myanmar của Ấn Độ và Trung Quốc cũng dần được mở 

rộng ra nhiều địa phương khác nhau của Myanmar. Chúng không còn chủ yếu tập 

trung tại những khu vực biên giới giàu tài nguyên mà nhiều số dự án đã được triển 

khai tại các khu vực có các ngành công nghiệp phát triển, thậm chí có những dự án 

còn có quy mô lớn, phạm vi mở rộng trên nhiều vùng lãnh thổ của Myanmar.  

Như vậy, trong suốt giai đoạn 1991 - 2016, vốn FDI mà Ấn Độ và Trung Quốc 

đầu tư vào Myanmar đã mang lại lợi ích cho cả ba nước. Đối với Myanmar, nguồn 

vốn này đóng góp đáng kể vào sự phát triển KT - XH. Việc thu hút và sử dụng 

nguồn vốn FDI từ Ấn Độ và Trung Quốc góp phần giải quyết sự thiếu hụt nghiêm 

trọng về vốn của Myanmar trong bối cảnh nước này bị Mỹ và phương Tây cấm vận 

và trừng phạt kinh tế. Bên cạnh đó, nguồn vốn FDI từ Ấn Độ và Trung Quốc đổ vào 

Myanmar trong giai đoạn này đã tác động thúc đẩy sự chuyển dịch, cơ cấu lại nền 
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kinh tế Myanmar cũng như đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia, ngành, sản phẩm, dịch vụ; thúc đẩy cải cách thể chế, chính sách kinh 

tế, môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác và hội 

nhập quốc tế của Myanmar. Không những thế, thu hút FDI, nhất là trong xây dựng cơ 

sở hạ tầng còn giúp cải thiện và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, tăng cường sự 

kiểm soát của chính quyền trung ương Myanmar đối với các khu vực biên giới. 

Ngược lại, đối với Ấn Độ và Trung Quốc, đầu tư vào Myanmar đã giúp họ mở 

rộng thị trường, tăng doanh thu, có cơ hội tiếp cận các nguồn lực của Myanmar, nhất 

là nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú khi mà cả hai đều có nhu cầu cao về các 

nguồn lực này. Đồng thời, đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tại Myanmar không chỉ 

đơn thuần là đa dạng hóa nguồn cung, mà còn góp phần giúp Ấn Độ và Trung Quốc 

giải quyết những khó khăn liên quan đến các tuyến vận tải và phương tiện vận tải 

năng lượng, tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển năng lượng… Sâu xa hơn, 

thúc đẩy hợp tác năng lượng với Myanmar còn có ý nghĩa chiến lược trong cục diện 

khu vực của hai nước, nhất là đối với Trung Quốc khi mà các nước lớn khác không 

ngừng gia tăng và gây sức ép với họ.  

4.1.2. Những hạn chế 

Cách đây nhiều thập niên, khi nói về sự phụ thuộc của những chủ thể trong quan 

hệ quốc tế, những người theo quan điểm của Chủ nghĩa tự do cho rằng sự phụ thuộc lẫn 

nhau là không cân đối và thường các mối quan hệ như thương mại, an ninh, hoặc đầu 

tư, nhìn chung là bất đối xứng. Có thể nói, quan điểm này vẫn còn nguyên giá trị khi 

nghiên cứu quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc (1991 - 2016). 

Thứ nhất, kim ngạch thương mại Myanmar - Ấn Độ, Myanmar - Trung Quốc  

chiếm thị phần không đáng kể trong tổng kim ngạch thương mại của Ấn Độ và 

Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016. 

Như đã trình bày ở chương 3, trong khi Ấn Độ và Trung Quốc là những đối tác 

thương mại quan trọng của Myanmar thì Myanmar lại không phải là đối tác thương 

mại đáng kể của Ấn Độ và Trung Quốc. Kim ngạch thương mại của Myanmar - Ấn 

Độ và Myanmar - Trung Quốc tính trung bình trong suốt giai đoạn 1991 - 2016 chỉ 

chiếm trên dưới 1% tổng kim ngạch thương mại của mỗi nước này. 

Thứ hai, quan hệ thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ chưa phát huy hết 

tiềm năng, trong khi đó cán cân thương mại Myanmar - Trung Quốc hết sức bất lợi 
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cho Myanmar.  

Tuy có những lợi thế như sự gần gũi về mặt địa lý, mối quan hệ văn hoá - xã 

hội và sắc tộc nhưng thương mại biên giới Ấn Độ - Myanmar vẫn bị giới hạn bởi các 

yếu tố như hạ tầng giao thông nghèo nàn; khung chính sách thương mại biên giới 

cứng nhắc và phức tạp trong bố trí kinh doanh, trao đổi thương mại chỉ được phép 

trong một số lượng hạn chế các mặt hàng được sản xuất tại địa phương; có đường 

biên giới dài nhưng Myanmar và Ấn Độ mới chỉ có 2 trạm thương mại biên giới và 

đồng tiền kyat của Myanmar thường được định giá cao so với tỷ giá chính thức 

[122; tr.7]. Do đó, dù quan hệ thương mại Myanmar - Ấn Độ giai đoạn 1991 - 2016 

đã có những chuyển biến nhanh chóng nhưng thương mại biên giới vẫn chưa xứng 

tầm với tiềm năng của hai nước nên Ấn Độ cũng chưa thể cạnh tranh vị thế là đối tác 

thương mại biên giới quan trọng của Myanmar so với các nước láng giềng khác của 

Myanmar, nhất là Trung Quốc và Thái Lan.  

Cán cân thương mại Myanmar - Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016 về cơ bản 

luôn nghiêng theo hướng bất lợi cho Myanmar. Myanmar luôn nhập siêu trong quan 

hệ thương mại với Trung Quốc và điều này đã trực tiếp khiến Myanmar từ một nước 

thặng dư thương mại trở thành một nước thâm hụt thương mại khá lớn. Nhập siêu 

của Myanmar từ Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục trong giai đoạn 1991 - 2016 là gần 

1,8 tỷ USD vào năm tài chính 2015. Đó là chỉ tính theo những thống kê chính thức 

của Myanmar, còn nếu tính cả các con số phi chính thức (buôn lậu) hoặc nếu theo 

thống kê của Trung Quốc hay các tổ chức quốc tế có uy tín, thì mức thâm hụt 

thương mại của Myanmar còn lớn hơn nhiều. Cụ thể như, năm 2010, theo thống kê 

của Trung Quốc, chỉ thâm hụt thương mại biên giới của Myanmar với Trung Quốc 

đã vượt mức 2 tỷ USD, trong khi theo thống kê của Myanmar, thâm hụt thương mại 

tính chung (bao gồm cả thâm hụt thương mại biên giới) chưa đến 1 tỷ USD)  (Phụ 

lục 10, 12). Hay theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2015, thâm hụt 

thương mại của Myanmar với Trung Quốc đạt đến mức 4,2 tỷ USD [182]. Nền kinh 

tế Myanmar với quy mô chỉ chừng 65,8 tỷ USD (năm tài chính 2015) nhưng giá trị 

hàng hoá xuất nhập khẩu của Myanmar với Trung Quốc lại chiếm gần 16,7% GDP 

của nước này [100; tr.241]. Bởi thế, Trung Quốc đã khẳng định được vị thế là đối tác 

thương mại không thể thay thế được của Myanmar trong giai đoạn này. Có thể nói, 

cùng với thời gian, hiện trạng này đang trở thành một mối lo thực sự khi mức độ phụ 
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thuộc của Myanmar vào Trung Quốc trong quan hệ thương mại ngày càng lớn hơn. 

Thứ ba, về tổng thể, quy mô vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar còn nhỏ bé, một số 

dự án do Ấn Độ đầu tư chậm tiến độ; nguồn vốn FDI từ Ấn Độ, nhất là từ Trung Quốc 

vào Myanmar có sự mất cân đối về ngành nghề, địa bàn và tồn tại không ít mặt trái. 

FDI từ Ấn Độ vào Myanmar giai 1991 - 2016 tuy có tăng trưởng về số dự án 

và giá trị vốn nhưng vẫn còn khá khiêm tốn. Thậm chí, nguồn vốn này có giai đoạn 

đạt hiệu quả triển khai rất thấp (đến tháng 3/2009, vốn FDI thực tế từ Ấn Độ vào 

Myanmar chỉ đạt 200.000 USD, nhỏ hơn nhiều so với 189 triệu USD đã được phê 

duyệt đầu tư [79; tr.38]). Không chỉ vậy, đầu tư của Ấn Độ tại Myanmar diễn ra thất 

thường, không liên tục. Nguồn vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar chỉ thực sự được 

duy trì thường xuyên từ sau năm tài chính 2011 nhưng quy mô nguồn vốn còn nhỏ 

bé so với các nhà đầu tư nước ngoài khác tại Myanmar. Tính lũy kế trong giai đoạn 

1991 - 2016, FDI từ Ấn Độ vào Myanmar mới chỉ chiếm 1,15% tổng vốn FDI vào 

Myanmar (Phụ lục 20). 

 Thêm nữa, Ấn Độ còn hạn chế trong việc triển khai các dự án đầu tư tại 

Myanmar, nhất là các dự án đầu tư vào xây dựng hạ tầng giao thông. Ấn Độ nhiều lần 

chậm tiến độ so với kế hoạch, trong đó tiêu biểu là Dự án Giao thông vận tải đa 

phương thức Kaladan. Ý tưởng đầu tư dự án này được đưa ra năm 2003. Thế nhưng, 

Ấn Độ phải mất 5 năm mới đạt được Thỏa thuận khung với Myanmar và phải đến 

năm 2010, công việc xây dựng mới bắt đầu. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 

7/2013 nhưng đến cuối năm 2016 dự án vẫn chưa hoàn thành. Tình trạng này do nhiều 

nguyên nhân như: Các doanh nghiệp đầu tư của Ấn Độ tại Myanmar có hạn chế về 

nguồn vốn; sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan thực hiện các dự án giữa hai nước 

cũng như sự giám sát lỏng lẻo cũng là thách thức cho các dự án đầu tư của Ấn Độ tại 

Myanmar; một số doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Myanmar đã thiếu sót trong việc 

nghiên cứu tính khả thi, đánh giá những rủi ro (đặc biệt là do địa hình khó khăn, vấn 

đề an toàn và an ninh cho các dự án khi nằm trong vùng có các cuộc nổi loạn của 

những nhóm vũ trang sắc tộc) nên tác động đến việc triển khai các dự án và cản trở 

tiến độ của các dự án (Sự chậm trễ trên gây ra nhiều hệ lụy cho Ấn Độ vì chi phí đầu 

vào tăng lên, phát sinh các chi phí bổ sung, kéo dài thời gian triển khai và làm giảm 

uy tín của Ấn Độ ở Myanmar) [173]; những nhược điểm cố hữu của nền kinh tế đang 

chuyển đổi của Myanmar cũng đã cản trở doanh nghiệp Ấn Độ trong việc chiếm lĩnh 
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và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Myanmar. Do đó, quan hệ đầu tư giữa 

Myanmar với Ấn Độ chưa thực sự đạt hiệu quả cao. 

Trong khi đó, nguồn vốn FDI từ Ấn Độ và nhất là Trung Quốc vào Myanmar 

có sự mất cân đối lớn về ngành nghề và địa bàn. Trung Quốc có rất nhiều các dự án 

FDI quy mô lớn tại Myanmar và các dự án lớn đó thường tập trung trong lĩnh vực 

như thủy điện, dầu mỏ, khí đốt và hạ tầng giao thông. Đây là những lĩnh vực vừa có 

tỷ suất lợi nhuận cao, vừa có trọng tâm chiến lược. Do đó, phần lớn các dự án FDI 

mà Trung Quốc đầu tư tại Myanmar thường tập trung ở những địa phương có trữ 

lượng dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản và một số vùng biên giới nơi mà cơ sở hạ tầng 

chưa phát triển. Tuy nhiên, một số dự án FDI của Trung Quốc tại Myanmar sau khi 

được triển khai và đưa vào sử dụng chưa đạt hiểu quả cao. Chẳng hạn như, Dự án 

Đường ống dẫn khí đốt Myanmar - Trung Quốc sau khi đưa vào sử dụng, xuất khẩu 

khí đốt của Myanmar sang Trung Quốc cũng đã không diễn ra như dự kiến ban đầu là 

12 tỷ m3 khí đốt tự nhiên mỗi năm mà thực tế chỉ đạt 1,8 tỷ m3 nên nguồn thu xuất 

khẩu của Myanmar cũng không như mong muốn [46]. Ngoài ra, cũng không ít dự án 

FDI mà Trung Quốc triển khai tại Myanmar đã gây ra tình trạng xói mòn đất đai; phá 

rừng; gây ô nhiễm môi trường; cạn kiệt tài nguyên; cải thiện nhưng không đáng kể 

cuộc sống của các cộng đồng dân cư địa phương. Do đó, nhiều người dân địa phương 

Myanmar phải rời bỏ quê hương đi nơi khác kiếm sống [41].  

Không chỉ vậy, khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ và Myanmar đa dạng hóa chính 

sách đầu tư, càng có nhiều đối tác khác nhau đầu tư vào Myanmar làm cho các công 

ty Trung Quốc phải đối mặt với nhược điểm cố hữu về chất lượng công nghệ nên khả 

năng cạnh tranh càng kém hơn. Điển hình như, Trung Quốc bị mất hợp đồng đường 

sắt cao tốc Yangon - Nay Pyi Taw vào tay các công ty Nhật Bản vì Nay Pyi Taw mất 

niềm tin vào công nghệ Trung Quốc sau sự va chạm đường sắt cao tốc Ôn Châu 

(Wenzhou) vào tháng 7/2011 [138; tr.60]. Vấn đề chuyển giao công nghệ thông qua 

đầu tư tuy đã có tác dụng nhất định, song vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triên bền 

vững của Myanmar. Một số nhà đầu tư Trung Quốc lợi dụng sự yếu kém trong quản 

lý kinh tế của Myanmar đã đưa vào Myanmar nhiều máy móc, thiết bị lạc hậu. 

Thứ tư, ở chiều ngược lại, đầu tư từ Myanmar sang Ấn Độ và Trung Quốc 

trong suốt giai đoạn 1991 - 2016 đã không được triển khai. Điều này phản ánh trình 

độ phát triển thấp của nền kinh tế Myanmar, sự hạn chế tiềm lực tài chính, khoa học 
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và công nghệ của Myanmar đã không giúp họ có bất cứ khoản đầu tư nào tại hai 

nước láng giềng lớn này. 

Như vậy, từ những thành tựu và hạn chế trong tiến trình quan hệ kinh tế của 

Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016 như đã đề cập ở trên, 

theo lý thuyết Trò chơi tam giác chiến lược của Dittmer22, mặc dù mối quan hệ kinh 

tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc tuy chưa đảm bảo đủ các điều kiện để 

hình thành một tam giác chiến lược nhưng nếu dựa vào khung lý thuyết này, có thể 

thấy, thực chất đã tồn tại mối quan hệ “tay 3” giữa Myanmar, Ấn Độ và Trung 

Quốc. Trong mối quan hệ “tay 3” này, Ấn Độ hoặc Trung Quốc trong mối quan hệ 

song phương với Myanmar hay Myanmar trong mối quan hệ song phương với Ấn 

Độ hoặc Trung Quốc luôn tính đến nhân tố quốc gia còn lại. Tức là, quan hệ kinh tế 

Myanmar - Ấn Độ đã có những tác động đến quan hệ kinh tế Myanmar - Trung 

Quốc và ngược lại. Ngoài ra, mô hình quan hệ tam giác của Dittmer cũng đã giúp 

cho việc nhìn nhận những thuận lợi hay những thách thức mà Myanmar hoặc Ấn Độ 

hoặc Trung Quốc có được hoặc gặp phải trong thúc đẩy quan hệ kinh tế với nhau 

được rõ hơn.   

4.2. Những tương đồng và khác biệt trong quan hệ  

4.2.1. Những tương đồng  

Myanmar từng được ví như một “nữ hoàng vũ hội” mà cả Trung Quốc, Ấn Độ 

đều muốn “nhảy cùng” [108; tr.244] vì cả hai có nhiều lợi ích trong mối quan hệ với 

Myanmar. Là láng giềng của cả Ấn Độ và Trung Quốc, nguồn tài nguyên thiên 

nhiên phong phú, nằm ở vị trí địa lý thuận lợi như một ngã tư đường về biển, đất liền 

nên Myanmar có vị trí địa - chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Ấn Độ và Trung 

Quốc. Với Ấn Độ, Myanmar là nước ĐNA duy nhất có chung đường biên giới nên 

qua con đường Myanmar sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Ấn Độ xích lại gần hơn với 

ĐNA. Với Trung Quốc, Myanmar là cây cầu lớn thông tới Ấn Độ Dương. Do đó, 

đối với Ấn Độ và Trung Quốc, việc tăng cường quan hệ với Myanmar đều có ý 

nghĩa kinh tế, chiến lược và an ninh quân sự và là chìa khóa để hai nước chiếm ưu 

thế ở khu vực ĐNA và Ấn Độ Dương. Bên cạnh tầm quan trọng chiến lược của 

Myanmar đối với Ấn Độ và Trung Quốc, các nhân tố khác như những xu thế phát 

                                                           
22 Xem thêm Lowell Dittmer (1981), “The Strategic Triangle: An Elementary Game-Theoretical Analysis”, 

World Politics, Vol. 33, No. 4, pp.485-515. 
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triển mới của thế giới; mục tiêu trở thành cường quốc thế giới của Trung Quốc, Ấn 

Độ; những tác động từ tình hình trong nước của Myanmar và sự tăng cường cạnh 

tranh của các nước lớn khác, nhất là Mỹ, Nhật Bản tại Myanmar cũng làm cho quan 

hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng. 

Về thương mại, đó là: 

Thứ nhất, trao đổi thương mại song phương Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - 

Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016 liên tục được củng cố, gia tăng và Ấn Độ, Trung 

Quốc đều khẳng định được vị thế là hai đối tác thương mại lớn của Myanmar.   

Qua hai biểu đồ 4.1 và 4.2 có thể thấy, dù tăng trưởng thương mại Myanmar - 

Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc không đều qua các năm, có năm kim ngạch 

thương mại song phương của Myanmar với hai nước này tăng thêm nhiều so với 

năm trước đó, nhưng có năm tăng không đáng kể, thậm chí có năm kim ngạch 

thương mại Myanmar - Ấn Độ còn giảm so với năm trước đó. Thế nhưng, nhìn 

chung trong suốt giai đoạn 1991 - 2016, kim ngạch thương mại song phương của 

Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc đều có xu hướng được củng cố và gia tăng. 

  

Biểu đồ 4.1. Kim ngạch thương 

mại Myanmar - Ấn Độ giai đoạn 1991 

- 2016 (từ năm tài chính 1990 đến 

năm tài chính 2015) 

Biểu đồ 4.2. Kim ngạch thương mại 

Myanmar - Trung Quốc giai đoạn  1991 

- 2016 (từ năm tài chính 1990 đến năm tài 

chính 2015) 

Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2012), Myanmar Statistical Yearbook 

2011, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw và Ministry of Planning And Finance 

(2017), Myanmar Statistical Yearbook 2017, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw. 

Trong giai đoạn này, thương mại hàng hóa song phương Myanmar - Ấn Độ và 

thương mại hàng hóa song phương Myanmar - Trung Quốc luôn đạt tỷ trọng khá lớn 
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trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Myanmar hàng năm (kim ngạch thương 

mại Myanmar - Ấn Độ đã đạt từ 4,60% đến 10,94% tổng kim ngạch thương mại của 

Myanmar (Phụ lục 4 và 5); còn với Trung Quốc con số này đạt từ 10,61% đến 

39,66% (Phụ lục 10 và 11). Như vậy, với sự gia tăng này, Ấn Độ khẳng định vị thế 

là đối tác thương mại lớn thứ 5 và Trung Quốc là đối tác thương mại thứ 1 của 

Myanmar trên toàn thế giới. 

Thứ hai, ở mức độ nào đó, cơ cấu hàng hóa trong quan hệ Myanmar - Ấn Độ và 

quan hệ thương mại Myanmar - Trung Quốc có sự tương đồng nhất định (Phụ lục 7, 

13). Chẳng hạn, gỗ và các sản phẩm gỗ là những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của 

Myanmar sang cả hai thị trường Ấn Độ và Trung Quốc. Cụ thể như, năm tài chính 

2013, xuất khẩu mặt hàng này sang Ấn Độ, Trung Quốc đạt mức cao nhất trong giai 

đoạn 1991 - 2016, cả về khối lượng và giá trị. Theo đó, Trung Quốc chiếm 37% và Ấn 

Độ chiếm 45% thị phần xuất khẩu gỗ của Myanmar, thậm chí mặt hàng này còn 

chiếm đến 49,22% tổng kim ngạch xuất khẩu Myanmar - Ấn Độ (Phụ lục 7). Bên 

cạnh gỗ và các sản phẩm từ gỗ thì đậu lăng, quần áo, cá... cũng là những mặt hàng 

chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu hàng hóa mà Myanmar xuất khẩu sang Ấn Độ và 

Trung Quốc. Ngược lại, Myanmar nhập khẩu khá lớn từ Ấn Độ và Trung Quốc các 

mặt hàng như kim loại cơ bản, máy móc, thiết bị điện... (thường chiếm từ 20 - 60% 

tổng kim ngạch nhập khẩu của Myanmar (Phụ lục 7 và 13). 

Thứ ba, thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ và thương mại biên giới 

Myanmar - Trung Quốc đều được thúc đẩy để thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế 

song phương cũng như góp phần giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, phát 

triển của các khu vực biên giới của cả Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc.  

Dù thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ tăng trưởng không ổn định như 

thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc nhưng trong suốt giai đoạn 1991 - 

2016, kim ngạch thương mại song phương của Myanmar với hai nước láng giềng 

lớn này đều đã gia tăng về quy mô, giá trị kim ngạch thương mại biên giới Myanmar 

- Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc ngày càng lớn hơn (Phụ lục 16).  

Về đầu tư, bao gồm: 

Một là, Myanmar luôn có nhu cầu lớn thu hút FDI từ Ấn Độ, Trung Quốc và 

luôn ủng hộ hoạt động đầu tư này để bù đắp sự thiếu hụt về vốn ngoại tệ của mình. 

Đồng thời, Ấn Độ và Trung Quốc cũng có mục tiêu khá tương đồng khi xúc tiến và 
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triển khai các dự án FDI của họ tại Myanmar, đó là góp phần thúc đẩy sự phát triển 

KT - XH cho chính Ấn Độ và Trung Quốc. 

Do là nước có nền kinh tế còn phát triển thấp nên Myanmar luôn có nhu cầu 

lớn về nguồn vốn FDI, nhất là trong giai đoạn 1991 - 2010, nhu cầu vốn FDI của 

Myanmar từ Ấn Độ và Trung Quốc lại càng lớn do Myanmar bị Mỹ và phương Tây  

trừng phạt kinh tế, cô lập chính trị. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB),  

GDP của Myanmar từ năm 2000 đến năm 2016 đã tăng lên đáng kể (từ 8,91 tỷ USD 

lên 63,25 tỷ USD [181]), nhưng Myanmar vẫn là nước có thu nhập thấp so với nhiều 

quốc gia khác trong ASEAN. Vì thu nhập thấp nên tiết kiệm của Myanmar đương 

nhiên cũng thấp. Hơn nữa, thu nhập từ hoạt động xuất khẩu về cơ bản cũng không 

đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ vì thặng dư thương mại của Myanmar không lớn, thậm 

chí từ năm 2012 đến năm 2016 Myanmar đã trở thành quốc gia thâm hụt thương 

mại. Do đó, thu hút FDI từ Ấn Độ và Trung Quốc đã góp phần khá quan trọng bù 

đắp sự thiếu hụt về vốn ngoại tệ của Myanmar, giúp cho nước này thực hiện được 

nhiều mục tiêu phát triển KT - XH quan trọng của đất nước.  

Trong khi đó, Ấn Độ và Trung Quốc khi cung cấp FDI cho Myanmar, ngoài 

việc mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp đầu tư thì cả hai nước còn có những mục 

tiêu khác, kể cả mục tiêu chiến lược. Có thể thấy, “chính mối quan tâm an ninh năng 

lượng của Ấn Độ và Trung Quốc xác định mối quan hệ của họ với Myanmar” [54; 

tr.625], vì thế, Ấn Độ và Trung Quốc thường dành sự ưu tiên cao cho các dự án đầu 

tư vào lĩnh vực năng lượng tại Myanmar. Myanmar trở thành sự lựa chọn khá tối ưu 

cho Ấn Độ và Trung Quốc để giải quyết bài toán an ninh năng lượng. Bên cạnh đó, 

Ấn Độ, Trung Quốc về cơ bản “không có sự khác biệt về các mục tiêu trong việc tiếp 

cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên và xây dựng các tuyến đường chiến lược trong 

hoặc đi qua Myanmar” [173] nên nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng 

giao thông cũng đã được cả Ấn Độ và Trung Quốc triển khai trong giai đoạn 1991 - 

2016. Trong khi Ấn Độ chi ra hàng triệu USD để nâng cấp các tuyến đường giao 

thông vận tải của Myanmar thì Trung Quốc cũng rót hàng tỷ USD vào các dự án cơ 

sở hạ tầng của Myanmar. Việc xây dựng các tuyến đường kết nối với Myanmar đều 

nằm trong danh sách ưu tiên của Ấn Độ, Trung Quốc vì chúng giúp cả hai kết nối tốt 

hơn với khu vực ĐNA, chẳng hạn như, ngay khi Trung Quốc có kế hoạch xây dựng 

tuyến “Đường sắt xuyên Á”, Ấn Độ cũng tuyên bố sẽ hợp tác với ASEAN để xây 
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dựng một tuyến đường sắt từ New Delhi tới Hà Nội (đi qua Myanmar, Thái Lan, Lào 

và Campuchia).  

Như vậy, nhu cầu lớn về thu hút FDI vào Myanmar kết hợp với nhu cầu mở 

rộng cung cấp FDI ra bên ngoài của Ấn Độ, Trung Quốc đã tạo điều kiện cho quan 

hệ đầu tư giữa Myanmar với hai nước này ngày càng đa dạng về ngành nghề đầu tư, 

địa bàn và doanh nghiệp tham gia đầu tư.  

Hai là, các dự án FDI có số vốn lớn của Ấn Độ và Trung Quốc tại Myanmar 

thường tập trung vào các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng khiến cho cơ cấu đầu tư 

của Ấn Độ và Trung Quốc tại Myanmar cũng có một số điểm tương đồng. Cụ thể như, 

Ấn Độ đã đầu tư: 150 triệu USD để khai thác 3 lô khí (AD-2, AD-3 và AD-9) ngoài 

khơi bờ biển Rakhine của Myanmar [92; tr.22]; 250 triệu USD vào Đường ống dẫn dầu 

và Đường ống dần khí đốt Myanmar - Trung Quốc (OVL đầu tư 167,8 triệu USD và 

GAIL đầu tư 83,8 triệu USD) [47]; 150 triệu USD vào dự án Dự án Giao thông vận tải 

quá cảnh đa phương thức Kaladan. Đối với Trung Quốc, nước này đã đầu tư: 2,54 tỷ 

USD vào Dự án Đường ống dẫn dầu và Đường ống dẫn khí đốt Myanmar - Trung Quốc 

[175]; 10 tỷ USD vào Đặc khu kinh tế Kyaukpyu (Myanmar) [184]…  

Ba là, quan hệ đầu tư Myanmar - Ấn Độ và quan hệ đầu tư Myanmar - Trung 

Quốc chỉ mang tính chất một chiều. Tức là Myanmar là nước tiếp nhận FDI, Ấn Độ 

và Trung Quốc là nước cung cấp nguồn vốn này. Còn ở chiều ngược lại, Myanmar 

không có bất kỳ dự án FDI nào tại Ấn Độ và Trung Quốc. 

Bốn là, một số dự án FDI lớn mà Ấn Độ và Trung Quốc đầu tư tại Myanmar đều 

vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động xã hội và cộng đồng địa phương (yêu 

cầu phải điều chỉnh các điều khoản đã ký kết, thậm chí là đình chỉ, hủy một số dự án 

đang tiến hành). Cụ thể như: Dự án Giao thông vận tải quá cảnh đa phương thức 

Kaladan do Ấn Độ đầu tư; Dự án Đập Myitsone do Trung Quốc đầu tư... Do đó, Ấn 

Độ, Trung Quốc đều phải đối mặt với vấn đề an toàn cho một số dự án đầu tư trong 

lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng tại Myanmar cũng như chi phí đầu tư của hai nước 

này cũng phải tăng lên để đối phó với vấn đề an ninh cho các dự án hợp tác. 

4.2.2. Những khác biệt  

Về thương mại: 

Thứ nhất, tốc độ phát triển và quy mô hợp tác của quan hệ thương mại 

Myanmar - Trung Quốc đều vượt xa so với quan hệ thương mại Myanmar - Ấn Độ. 
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Kim ngạch thương mại Myanmar - Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016 tăng 

nhanh chóng, tăng gần 43 lần từ năm tài chính 1990 đến năm tài chính 2015. Trong 

khi đó, cùng khoảng thời gian này, kim ngạch thương mại Myanmar - Ấn Độ chỉ 

tăng hơn 19 lần (Phụ lục 18). Do đó, so với kim ngạch thương mại Myanmar - 

Trung Quốc, kim ngạch thương mại Myanmar - Ấn Độ còn khá khiếm tốn. Sự khác 

biệt về tốc độ và quy mô của chúng thể hiện khá rõ qua biểu đồ 4.3. 

  

Biểu đồ 4.3. Kim ngạch thương mại, cán cân thương mại Myanmar - Ấn Độ và 

kim ngạch thương mại, cán cân thương mại Myanmar - Trung Quốc giai đoạn 1991 - 

2016 (từ năm tài chính 1990 đến năm tài chính 2015) 

Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2012), Myanmar Statistical Yearbook 

2011, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw và Ministry of Planning And Finance 

(2017), Myanmar Statistical Yearbook 2017, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw. 
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Rõ ràng, do có nhiều cơ sở, nhân tố tác động thuận lợi hơn nên quan hệ thương 

mại Myanmar - Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ hơn so với quan hệ thương mại 

Myanmar - Ấn Độ trong giai đoạn 1991 - 2016. Với khi thế vững chắc đã được thiết 

lập nên dù Myanmar tiến hành cải cách kinh tế năm 2011, đẩy nhanh quá trình đa 

dạng hóa các đối tác hợp tác kinh tế thì các đối tác khác của Myanmar như Thái 

Lan, Singapore, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, EU vẫn không thể thay thế được Trung 

Quốc để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Myanmar. Giai đoạn 1991 - 

2010, kim ngạch thương mại Myanmar - Ấn Độ thường bằng khoảng từ 1/2 đến 3/4 

kim ngạch thương mại Myanmar - Trung Quốc. Tuy nhiên, sang giai đoạn 2011 - 

2016, mức này đã giảm đi đáng kể (chỉ còn bằng khoảng từ 1/6 đến 1/3).  

Thứ hai, cán cân thương mại của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc là trái 

ngược nhau.  

Tuy đều có sự mất cân bằng thương mại nhưng cán cân thương mại Myanmar - 

Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc là trái ngược nhau. Myanmar luôn thặng dư 

thương mại với Ấn Độ nhưng lại luôn thâm hụt thương mại với Trung Quốc (Biểu 

đồ 4.3). Đồng thời, thặng dư thương mại của Myanmar với Ấn Độ có xu hướng 

giảm dần trong khi thâm hụt thương mại của nước này với Trung Quốc lại có chiều 

hướng tăng lên. Có một thực tế trong quan hệ thương mại của Myanmar với bên 

ngoài giai đoạn 1991 - 2016, đó là, Myanmar luôn phải dùng thặng dư thương mại 

với nhiều nước, trong đó gồm cả Ấn Độ, để bù đắp cho phần thâm hụt nặng nề mà 

họ phải chịu trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. 

 Thứ ba, cơ cấu hàng hóa nhập khẩu chính của Myanmar từ thị trường Ấn Độ, 

Trung Quốc có sự khác biệt.  

Myanmar nhập khẩu với khối lượng và giá trị lớn những mặt hàng xuất khẩu 

thế mạnh của hai nền kinh tế này, chẳng hạn, với Ấn Độ, mặt hàng Myanmar nhập 

khẩu có giá trị lớn nhất là dược phẩm; với Trung Quốc, mặt hàng đó lại là phương 

tiện giao thông (Phụ lục 7, 13). 

Thứ tư, kim ngạch thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc luôn chiếm tỉ 

trọng lớn trong tổng kim ngạch thương mại song phương Myanmar - Trung Quốc và 

tổng kim ngạch thương mại biên giới của Myanmar giai đoạn 1991 - 2016. Trong khi 

đó, kim ngạch thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ lại chiếm tỉ trọng không đáng kể.  
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Biểu đồ 4.4 đã thể hiện rất rõ sự khác biệt này. Kim ngạch thương mại biên 

giới Myanmar - Ấn Độ nhỏ bé hơn rất nhiều so với kim ngạch thương mại biên giới 

Myanmar - Trung Quốc. Đồng thời, kim ngạch thương mại biên giới Myanmar - 

Trung Quốc thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch thương mại song 

phương Myanmar - Trung Quốc cũng như trong tổng kim ngạch thương mại biên 

giới của Myanmar (trung bình giai đoạn 1997 - 2016 thường chiếm trên 50%). 

Trong khi đó, kim ngạch thương mại biên giới Myanmar - Ấn chiếm tỷ trọng không 

đáng kể cả trong tổng kim ngạch thương mại song phương Myanmar - Ấn Độ (trung 

bình giai đoạn 1997 - 2016 chỉ chiếm chưa đến 1%). 

 

Biểu đồ 4.4. Kim ngạch thương mại biên giới Myanmar - Ấn Độ và kim 

ngạch thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc so với tổng kim ngạch 

thương mại biên giới của Myanmar từ năm tài chính 1997 đến năm tài chính 2015 

 

 

 

 

Sở dĩ thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc phát triển hơn thương mại 

Nguồn: Yaw Zar Ling (2017), “An Analysis of the Effect of Border Trade Value on 

Myanmar Economic Growth”, Proceedings of the 11th Asia-Pacific Conference on 

Global Business, Economics, Finance and Business Management, Thailand và Ministry 

of Commerce, Myanmar (2018), National Trade Situation of Myanmar in 2011-2012 

Fical Year to 2017-2018 Fical Year, http://www.commerce.gov.mm/en/article/national-

trade-situation-myanmar-2011-2012-fical-year-2017-2018-fical-year-april-monthly.  
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biên giới Myanmar - Ấn Độ là do Trung Quốc có mục đích và động cơ rất lớn với các 

nhóm sắc tộc thiểu số ở Myanmar. Trung Quốc đã cung cấp hỗ trợ kinh tế, vũ khí và 

các tiện ích cơ bản (điện, nước và viễn thông) cho các nhóm sắc tộc tại các bang 

Kachin, Wa và Kokang dù cho chính quyền trung ương Myanmar không chấp nhận. 

Trung Quốc muốn duy trì mối quan hệ này không chỉ vì mục đích kinh tế, mà còn để 

ngăn chặn sự bất ổn nội bộ đối với các dân tộc thiểu số của chính Trung Quốc. 

Cuối cùng, có sự khác biệt về phương thức trao đổi giữa quan hệ thương 

Myanmar - Ấn Độ với quan hệ thương mại Myanmar - Trung Quốc. Trong khi hàng 

hóa Myanmar xuất, nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ chủ yếu thông qua đường biển, 

thì với thị trường Trung Quốc, Myanmar lại chủ yếu nhập, xuất khẩu hàng hóa của 

mình chủ yếu thông qua đường bộ [169; tr.7]. 

Về đầu tư: 

Thứ nhất, giá trị, quy mô vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar luôn lớn hơn 

so với Ấn Độ; vị thế của Trung Quốc luôn cao hơn và thời gian đầu tư của Trung 

Quốc cũng được duy trì liên tục hơn so với Ấn Độ.  

Ngay khi Myanmar vừa bị phương Tây cấm vận gắt gao, các doanh nghiệp 

Trung Quốc đã mở rộng đầu tư vào nước này nhằm khai thác nguồn tài nguyên giá 

rẻ tại đây thì Ấn Độ vẫn còn loay hoay và lưỡng lự trong chính sách “can dự” hay 

“xa lánh” đối với Myanmar. Không chỉ vậy, quá trình cải cách, mở cửa của Trung 

Quốc đã làm cho Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ hơn so với Ấn Độ. Vì thế, Trung 

Quốc có nguồn lực tốt, thuận lợi hơn trong đầu tư ra bên ngoài so với Ấn Độ.  

Do đó, trong suốt giai đoạn 1991 - 2016, luôn có sự chênh lệch trong cuộc 

cạnh tranh đầu tư vào Myanmar giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Các doanh nghiệp 

Trung Quốc gần như độc quyền khai thác những ngành sinh lời lớn nhất của nền 

kinh tế Myanmar là đá quý, vàng, khoáng sản, gỗ, khí tự nhiên và thủy điện. Trung 

Quốc dần thay thế Singapore, Thái Lan và Nhật Bản trở thành nhà đầu tư lớn nhất 

của Myanmar. Vốn đầu tư của Trung Quốc vào Myanmar luôn lớn hơn nhiều so với 

vốn đầu tư của Ấn Độ vào Myanmar.  

Trong suốt giai đoạn 1991 - 2016, giá trị vốn FDI từ Trung Quốc vào 

Myanmar gấp gần 25 lần giá trị vốn FDI từ Ấn Độ vào Myanmar. Thậm chí, trong 

năm tài chính 2011, vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar chiếm đến 93,6% tổng 
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vốn FDI vào Myanmar và lớn gấp 60 lần vốn FDI từ Ấn Độ vào nước này. Đồng 

thời, vốn FDI tính lũy kế từ Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn trong tổng vốn FDI vào 

Myanmar (chiếm 28,36%), trong khi nguồn vốn này từ Ấn Độ chỉ chiếm 1,15%. 

Đồng thời, kể từ năm tài chính 2004 - 2005, nếu vốn FDI từ Trung Quốc vào 

Myanmar được duy trì gần như liên tục thì vốn FDI của Ấn Độ lại diễn ra không ổn 

định, không được duy trì thường xuyên và liên tục. Trong nhiều năm liên tiếp (năm tài 

chính 2008, 2009, 2010), Ấn Độ không có các khoản đầu tư mới vào Myanmar, trong 

khi những năm này Trung Quốc luôn là nhà đầu tư lớn nhất của Myanmar. Nguồn vốn 

này chỉ duy trì thường xuyên từ sau năm tài chính 2011.  

Như vậy, “Trung Quốc đã bỏ xa Ấn Độ” trong cuộc chạy đua đối với các dự án 

đầu tư tại Myanmar. Từ giá trị vốn đầu tư, số dự án Trung Quốc đều vượt xa Ấn Độ 

(Phụ lục 20), do đó, quy mô và mức độ của quan hệ đầu tư Myanmar - Trung Quốc 

đều vượt xa quan hệ đầu tư Myanmar - Ấn Độ.  

Thứ hai, Ấn Độ gặp nhiều khó khăn hơn Trung Quốc khi phát huy ảnh hưởng 

mang tính chiến lược từ nguồn vốn FDI rót vào Myanmar.  

Tuy Ấn Độ cũng có một số dự án đầu tư tại Myanmar có tầm nhìn chiến lược 

nhưng Ấn Độ lại gặp khá nhiều khó khăn để hiện thực hóa tầm nhìn ấy. Bởi vì, Ấn Độ 

không thể hướng dẫn những công ty tư nhân của mình đầu tư vốn của họ theo một 

cách nào đó nhất định hay vào các lĩnh vực có lợi ích về mặt chiến lược cho Ấn Độ 

[44]. Bên cạnh các công ty tư nhân, Ấn Độ cũng đã khuyến khích các công ty nhà 

nước như ONGC, OVL đầu tư vào một số lĩnh vực có lợi ích chiến lược tại Myanmar 

như năng lượng nhưng các công ty nhà nước Ấn Độ thường có nguồn tài trợ hạn chế 

từ chính phủ nên họ thường thiếu kinh phí. Không chỉ vậy, dường như một số rào cản 

về cấu trúc, bao gồm cả bộ máy quan liêu, những quy định chặt chẽ từ Luật kinh tế 

của Ấn Độ vô hình chung đã ngăn cản các công ty Ấn Độ sử dụng các liên kết kinh tế 

của mình để đạt được lợi ích ngoại giao như Trung Quốc [96; tr.82]. Bên cạnh đó, các 

công ty nhà nước và các công ty tư nhân Ấn Độ cũng thường thiếu sự phối hợp với 

khi đầu tư tại Myanmar. Thay vì hợp tác hiệu quả, lại thường tham gia vào cuộc cạnh 

tranh nội bộ đối với nhau trong một số lĩnh vực mà họ đầu tư tại Myanmar. Điều này 

đã hạn chế khả năng cạnh tranh của Ấn Độ, khiến cho nước này chưa thể biến sự 

tương tác chính trị, kinh tế đang phát triển của mình với Myanmar thành ảnh hưởng 
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chiến lược thực sự. Thực tế là, Ấn Độ chưa thể có vị thế ngang bằng được với Trung 

Quốc trong cạnh tranh chiến lược tại Myanmar.  

Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn với mô hình đầu tư của Ấn Độ, đầu tư của 

Trung Quốc tại Myanmar luôn có trọng tâm chiến lược và nước này có rất nhiều điều 

kiện thuận lợi để hiện thực hóa chúng. Các công ty nhà nước của Trung Quốc được 

chính phủ chỉ đạo để định hướng những nguồn lực của họ trong các lĩnh vực có lợi ích 

chiến lược [44]. Do đó, các công ty nhà nước của Trung Quốc đóng vai trò áp đảo và 

gần như không phải đối mặt với bất kỳ cạnh tranh nội bộ nào từ phái các công ty tư 

nhân trong các hoạt động đầu tư năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Myanmar [179]. Do 

thường đóng vai trò như một nhánh mở rộng của nhà nước nên các công ty nhà nước 

của Trung Quốc khi đầu tư vào Myanmar thường được chính phủ hỗ trợ nên có nhiều 

thuận lợi hơn, đặc biệt là về vốn. Vì thế, họ dễ dàng thực thi những kế hoạch của họ 

với mục tiêu là giữ vững quyền lợi và lợi ích chiến lược của họ ở Myanmar.  

Sự khác biệt này thể hiện rất rõ trong một số dự án đầu tư của hai nước tại 

Myanmar. Chẳng hạn như, Dự án Giao thông vận tải đa phương thức Kaladan; Dự án 

Đường cao tốc Ấn Độ - Myanmar - Thái Lan mà Ấn Độ đầu tư tại Myanmar chủ yếu 

hướng đến mục tiêu thông qua Myanmar để kết nối Ấn Độ với một số nước ĐNA 

khác như Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam nhằm giúp các công ty Ấn Độ mở 

rộng kinh doanh, tối ưu hóa mạng lưới sản xuất với ASEAN thông qua kết nối cơ sở 

hạ tầng. Trong khi đó, các dự án Dự án Đường ống dẫn dầu và Đường ống dẫn khí 

đốt; Dự án Đường sắt Kyaukpyu - Côn Minh; Dự án xây dựng Đặc khu kinh tế (SEZ) 

Kyaukpyu… mà Trung Quốc đầu tư tại Myanmar lại có sự hiện diện rất rõ ràng của 

cả yếu tố kinh tế lẫn chính trị. Chúng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở 

rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực ĐNA. Xa hơn, từ khi “Sáng kiến Vành 

đai và Con đường” ra đời, chúng cũng đã góp phần đẩy nhanh sáng kiến này để hiện 

thực hóa “Giấc mộng Trung Hoa”. 

Thứ ba, khác với Ấn Độ, trên thực tế, các khoản đầu tư của Trung Quốc 

thường đi cùng với các điều kiện không có lợi nhiều cho Myanmar. 

Khi đầu tư tại Myanmar, các công ty Trung Quốc thường nhập khẩu các thiết 

bị phụ tùng, linh kiện từ các công ty Trung Quốc, thậm chí là cả nhân công Trung 

Quốc… Do đó, Myanmar luôn duy trì mức nhập siêu lớn trong quan hệ thương mại 

với Trung Quốc. Không chỉ vậy, dù cả Ấn Độ và Trung Quốc cùng phải đối mặt với 
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sự chỉ trích, phản đối của chính phủ, cộng đồng địa phương của Myanmar đối với 

một số dự án mà họ đã đầu tư tại đây nhưng Trung Quốc lại phải đối mặt với mức 

độ nhiêm trọng hơn so với Ấn Độ. Điều này thể hiện rất rõ thông qua một số dự án 

đầu tư quan trọng của Trung Quốc đã bị chính phủ Myanmar đình chỉ như Dự án 

Đập Myitsone, Dự án mỏ đồng Letpadaung trong khi Ấn Độ gần như phải đối mặt 

với tình trạng như vậy. 

Thứ tư, mức độ phụ thuộc của nền kinh tế Myanmar vào Trung Quốc lớn hơn 

so với Ấn Độ.  

Để có thể duy trì sự tồn tại của mình, chính quyền quân sự Myanmar buộc phải 

tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc và hệ quả là, dù muốn dù không, nước 

này cũng đã phải phụ thuộc chặt chẽ (nếu không muốn nói là lệ thuộc) vào Trung 

Quốc về hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, vốn đầu tư... Hầu hết các ngành kinh tế của 

Myanmar đều phải dựa vào nguyên liệu nhập khẩu, thiết bị (lạc hậu) của Trung 

Quốc để sản xuất, ví dụ như hàng dệt may của Myanmar chủ yếu nhập nguyên liệu 

từ Trung Quốc, rồi gia công, xuất khẩu để kiếm chênh lệch nhờ giá nhân công rẻ 

mạt (tiền lương của một công nhân trong lĩnh vực may mặc tại Myanmar chỉ bằng 

13% tiền lương của một công nhân Trung Quốc trong lĩnh vực này tại Trung Quốc 

vào năm 2012) [75; tr.38]. Kể cả sau khi Myanmar tiến hành cải cách năm 2011, thì 

Ấn Độ cũng chưa thể thay thế Trung Quốc trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của 

Myanmar. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất của 

Myanmar. Do đó, nền kinh tế Myanmar dường như là “sự nối dài” của nhiều ngành 

kinh tế Trung Quốc. Sự phụ thuộc này càng trở nên trầm trọng hơn do Myanmar có 

cơ sở hạ tầng nghèo nàn; sự phụ thuộc nặng nề vào khai thác nguồn tài nguyên; 

thiếu cơ sở sản xuất rộng rãi [83; tr.11]. Nhược điểm của việc quá phụ thuộc như 

vậy là rõ ràng: Nó cung cấp cho Trung Quốc một đòn bẩy bất đối xứng đối với 

Myanmar và đặt Myanmar ở vào một hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Bởi thế, những nhận 

định kiểu như Myanmar đã trở thành “con tốt chiến lược” hay “quốc gia vệ tinh” của 

Trung Quốc [143; tr.26], hoặc Myanmar giống như “con cừu yếu ớt” sống cạnh “con 

voi” Trung Quốc [138; tr.58] không phải là không xác đáng.  

Cuối cùng, từ những kết quả đạt được trong quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ 

và quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016, có thể thấy, hai 

mối quan hệ này có chiều hướng dịch chuyển trái ngược nhau. Trong khi quan hệ 
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kinh tế của Myanmar với Trung Quốc có xu hướng dịch chuyển từ gần đến xa 

(Myanmar tìm nhiều cách để giảm dần sự phụ thuộc theo hướng lệ thuộc vào nền 

kinh tế Trung Quốc) thì quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ lại có xu hướng 

dịch chuyển từ xa đến gần (thực chất là vì tiềm năng hợp tác còn lớn, hai bên đều 

muốn tối đa hóa lợi ích và cũng vì Myanmar muốn tăng cường quan hệ kinh tế với 

Ấn Độ hơn nữa để cân bằng ảnh hưởng Trung Quốc tại Myanmar). Đồng thời, 

những kết quả đạt được đó cũng cho thấy mối quan hệ kinh tế của Myanmar với 

Trung Quốc có hiệu quả hơn và giúp Myanmar phát triển hơn so Ấn Độ. 

Nguyên nhân của những khác biệt này trước hết là do xuất phát điểm khác 

nhau. Do bị cô lập, Myanmar luôn trong tình trạng khó khăn mà Trung Quốc lại sẵn 

sàng trợ giúp Myanmar về quân sự, kinh tế, trong khi đó, Ấn Độ lại ủng hộ NLD, 

chỉ trích chính quyền quân sự Myanmar nên ngay cả khi Ấn Độ tiến hành điều chỉnh 

chính sách linh hoạt hơn với Myanmar khi chính sách Hướng Đông ra đời thì quan 

hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ cũng tiến triển chậm chạm. Bởi thế, Trung Quốc có 

nhiều cơ hội lấp đầy khoảng trống ở Myanmar do các nước phương Tây để lại và do 

Ấn Độ chưa có nhiều bước đột phá trong quan hệ với Myanmar. Sau cùng, sự khác 

biệt này đến từ chính những khác biệt trong hệ thống chính trị và sự vận hành bộ máy 

nhà nước của Trung Quốc và Ấn Độ. Với hệ thống chính trị được tổ chức và hoạt 

động theo nguyên tắc tập trung, Trung Quốc có một chính quyền trung ương tập trung 

quyền hành nên có khả năng thống nhất về tổ chức và hành động, tập trung nguồn lực 

lớn. Bởi thế, với mô hình kinh tế do nhà nước kiểm soát, sự hoạch định chính sách và 

quản lý của nhà nước là nhân tố quyết định sự thành công của nền kinh tế Trung 

Quốc. Sau khi tiến hành cải cách, mở cửa, Trung Quốc thực hiện chính sách hướng về 

xuất khẩu, khuyến khích đầu tư nước ngoài và nới lỏng thị trường. Nhờ chính sách 

này, các doanh nghiệp Trung Quốc, nhất là các doanh nghiệp nhà nước thường nhận 

được sự hỗ trợ lớn của nhà nước nên có ưu thế về vốn, chi phí sản xuất thấp hơn kéo 

theo khả năng cạnh tranh lớn hơn. Nhờ đó, trong quan hệ kinh tế với Myanmar, Trung 

Quốc đã phát huy được rất nhiều lợi thế. Trong khi đó, Ấn Độ lại theo chế độ dân chủ 

kiểu phương Tây, với mô hình tổ chức hệ thống chính trị đa đảng cầm quyền nên mỗi 

khi có sự thay đổi đảng cầm quyền thì thường có sự điều chỉnh chính sách; sự thống 

nhất về tổ chức, hành động thường yếu và khó có những quyết định nhanh chóng và 
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có lợi cho cả nước. Với mô hình kinh tế thị trường tự do, Ấn Độ có một khu vực kinh 

tế tư nhân thật sự và sâu sắc nhưng do chỉ chú trọng tới tự do hóa và mở cửa nền kinh 

tế nên Ấn Độ không có xu hướng thu hút sự ủng hộ chính trị của các doanh nghiệp, tất 

yếu các doanh nghiệp ở Ấn Độ chẳng những không được nhà nước trợ giúp mà còn bị 

đánh thuế khá nặng. Đồng thời, tại Ấn Độ các doanh nghiệp chủ yếu dựa vào thị 

trường trong nước của mình nhiều hơn là xuất khẩu, tiêu dùng nhiều hơn là đầu tư và 

dịch vụ nhiều hơn công nghiệp, công nghệ cao nhiều hơn sản xuất công nghiệp kỹ 

năng thấp nhiều nên các doanh nghiệp thường đảm bảo những lợi của họ trước hơn là 

lợi ích của đất nước. Do vậy, trong quan hệ kinh tế với Myanmar, Ấn Độ đã không thể 

thành công như Trung Quốc. 

Tóm lại, Trung Quốc và Ấn Độ nhìn chung đều tích cực tìm cách thúc đẩy 

quan hệ kinh tế, khai thác tối đa những cơ hội để có được vị thế vững chắc hơn ở 

Myanmar. Thế nhưng, Ấn Độ đã nhập cuộc chậm hơn Trung Quốc tại Myanmar 

cũng như không tận dụng được nhiều cơ hội như Trung Quốc trong thúc đẩy quan hệ 

với Myanmar khi giới quân đội nắm quyền ở nước này. Vì thế, quan hệ kinh tế 

Myanmar - Ấn Độ đạt kết quả hạn chế hơn quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc. 

Mặt khác, có lẽ Ấn Độ cũng muốn “né tránh va chạm” với Trung Quốc tại Myanmar 

nên cạnh tranh Trung - Ấn tại Myanmar không “ồn ào” như cạnh tranh Trung - Mỹ. 

Dường như cạnh tranh Trung - Ấn ở Myanmar chỉ là sự cạnh tranh “im lặng đơn 

thuần” [116; tr.39] vì New Delhi chưa thể đạt được thế cân bằng lợi ích cũng như 

cân bằng quyền lực với Bắc Kinh tại Myanmar.  

4.3. Tác động của quan hệ đối với mỗi nước và khu vực  

4.3.1. Đối với mỗi nước 

4.3.1.1. Đối với Myanmar 

Trong giai đoạn 1991 - 2016, nhất là khoảng thời gian Myanmar bị Mỹ, 

phương Tây trừng phạt kinh tế, Ấn Độ và Trung Quốc đã trở thành đối tác thương 

mại lớn của Myanmar ở cả xuất khẩu và nhập khẩu. Đầu ra của một số mặt hàng 

chủ lực của Myanmar như nông sản, gỗ, khí đốt tự nhiên, dầu mỏ… và đầu vào của 

các mặt hàng mà Myanmar có nhu cầu lớn như hàng công nghiệp, điện tử, máy 

móc, xe cộ…đều cần đến thị trường Ấn Độ, Trung Quốc.  

Sự mất cân đối trong cán cân thương mại Myanmar - Ấn Độ có ý nghĩa đối 
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với tăng trưởng kinh tế của Myanmar, giúp tăng nguồn cung ngoại tệ, góp phần 

giảm tình trạng mất cân bằng thương mại của Myanmar. Hơn nữa, khi Ấn Độ kết 

nối các bang đông bắc với ASEAN và Trung Quốc; Trung Quốc xuất khẩu hàng 

hóa từ các tỉnh phía tây nam tới phía tây, Trung Đông thông qua Myanmar nên 

Myanmar hoàn toàn có thể làm giống như Singapore là sử dụng vị trí chiến lược của 

mình để kiếm lợi từ thương mại quá cảnh.  

Mặt khác, Myanmar phát triển quan hệ thương mại với hai nước láng giềng 

lớn không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư, dịch vụ qua 

biên giới giữa Myanmar với hai nước này mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ 

hữu nghị, hợp tác giữa Myanmar với họ. Quan trọng hơn, trao đổi thương mại biên 

giới, nhất là với Trung Quốc cung cấp cho nền kinh tế Myanmar khả năng thích ứng 

tốt hơn trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây bởi nó đóng vai trò như một 

tuyến thương mại thay thế cho tuyến thương mại hàng hải thông qua cảng Yangon - 

cảng chính của Myanmar. Đặc biệt, khi cảng Yangon bị phá hủy bởi bão Nargis 

năm 2008, kênh thương mại qua biên giới đã chứng minh hiệu quả, tầm quan trọng 

trong thương mại với bên ngoài của Myanmar [136; tr.16]. Mặt khác, thương mại 

biên giới với Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã góp phần bảo an ninh, ổn định các 

vùng biên giới; thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội; xóa đói giảm nghèo khu vực 

biên giới Myanmar. Với tầm quan trọng đó, thương mại biên giới, nhất là với Trung 

Quốc trở thành “huyết mạch” của nền kinh tế Myanmar trong giai đoạn 1991 - 

2016. Không chỉ vậy, thúc đẩy quan hệ thương mại với Ấn Độ, Trung Quốc nói 

chung và thương mại biên giới nói riêng đã giúp Myanmar thắt chặt thị trường trong 

nước hai thị trường lớn này nên đóng vai trò quan trọng thúc đẩy nền kinh tế 

Myanmar hội nhập thương mại quốc tế nhanh hơn.   

Bên cạnh đó, với những kết quả đạt được trong thúc đẩy quan hệ đầu tư với 

Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016, nguồn vốn FDI từ Ấn Độ, Trung 

Quốc đã chứng tỏ là một trong những nguồn quan trọng bù đắp sự thiếu hụt về vốn 

ngoại tệ mà Myanmar phải đối mặt. Tính lũy kế đến ngày 31/3/2016, vốn FDI từ Ấn 

Độ, Trung Quốc vào chiếm 29,51% tổng vốn FDI vào Myanmar. Riêng năm tài 

chính 2015, vốn FDI từ Ấn Độ, Trung Quốc vào Myanmar chiếm khoảng 37,5% 

tổng vốn FDI vào Myanmar và đóng góp hơn 5,94% GDP của Myanmar [100; 

tr.241]; tăng nguồn thu ngân sách; nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp; tạo sự 
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chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế; phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng 

cuộc sống cho người dân... Ngoài ra, các dự án FDI của Ấn Độ, Trung Quốc tại 

Myanmar còn góp phần tạo ra bộ mặt mới cho nhiều thành phố, vùng biên giới của 

Myanmar; thúc đẩy chính phủ nước này cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy các 

doanh nghiệp trong nước của Myanmar nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế...  

Đơn cử như trường hợp Dự án Đường ống dẫn dầu và Đường ống khí đốt 

Myanmar - Trung Quốc đã có những tác động đến sự phát triển của Myanmar trên 

nhiều khía cạnh. Với Đường ống dẫn khí, Myanmar có những lợi ích to lớn như: 

Nguồn thu ngoại tệ lớn từ xuất khẩu khí đốt (giá 4 USD/1.000 ft3) và chi phí quá 

cảnh đường ống (khoảng 900 triệu USD mỗi năm) [142; tr.98]; thị trường xuất khẩu 

khí đốt tiềm năng khác ngoài Thái Lan; giúp Myanmar giảm thâm hụt thương mại 

với Trung Quốc; giúp Myanmar đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước gia tăng 

vì Myanmar sẽ nhận được 20% lượng khí đốt từ đường ống để chuyển đến các cơ 

sở sản xuất điện, đặc biệt là tại Yenangyaung, Mandalay (nơi có một số ngành công 

nghiệp) [78; tr.17]. Trong khi đó, Đường ống dẫn dầu lại góp phần khắc phục tình 

trạng thiếu năng lượng của Myanmar. Theo hợp đồng, Myanmar được quyền lấy 2 

triệu tấn dầu thô vận chuyển để tiêu thụ nội địa. Với sự hỗ trợ của Trung Quốc, một 

nhà máy lọc dầu có công suất 56.000 thùng/ngày sẽ được xây dựng tại Mandalay 

[142; tr.95]. Hơn nữa, việc xây dựng các đường ống này còn khẳng định vai trò của 

Myanmar như một trung tâm sản xuất dầu mỏ, khí đốt trong khu vực, nâng cao danh 

tiếng của Myanmar với tư cách là nhà sản xuất dầu khí nên sẽ mang lại vô số cơ hội 

khác cho đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và tài chính 

[168]. Thêm vào đó, Myanmar có thêm nguồn thu ngoại tệ từ phí lưu kho và phí 

đường ống. Theo thông lệ quốc tế, dầu thô được vận chuyển từ đường ống 

Myanmar - Trung Quốc sẽ được tính với 16% thuế giá trị gia tăng dựa trên chi phí 

tiếp đất. Chi phí tiếp đất của dầu thô tại Myanmar khoảng 280 USD mỗi tấn. Với 

trên 20 triệu tấn dầu thô vận chuyển qua đường ống này, chính phủ Myanmar có thể 

thu ngoại tệ khoảng 900 triệu USD mỗi năm [142; tr.100]. Và về lâu dài, kinh 

nghiệm xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng học được từ Trung Quốc sẽ là rất hữu 

ích cho Myanmar, đặc biệt, trong bối cảnh Myanmar đang phát triển nhanh và có 

nhu cầu xây dựng thêm nhiều nhà máy lọc dầu nữa. Hơn thế nữa, hai đường ống 

dẫn này có tầm quan trọng đặc biệt đối với các khu vực biên giới xa xôi - nơi các 
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nhóm sắc tộc thiểu số sinh sống. Trong thời gian dài, bang Rakhine của Myanmar 

gần như bị cô lập, không có sự trao đổi, giao lưu kinh tế và văn hóa với phần còn lại 

của Myanmar. Do đó, việc cải thiện điều kiện đường xá liên quan đến việc xây 

dựng và vận hành dự án các đường ống dẫn này (Trung Quốc gần như cung cấp sự 

phát triển cơ sở hạ tầng “miễn phí” cho Myanmar) chắc chắn sẽ dẫn đến sự hội nhập 

của Rakhine với phần còn lại của Myanmar và quan trọng hơn, khi cơ sở hạ tầng tại 

khu vực biên giới phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Chính quyền Trung 

ương đảm bảo được quyền kiểm soát của họ đối với các khu vực sắc tộc. 

Ngoài ra, trong khi triển khai các dự án đầu tư tại Myanmar, CNPC đã hỗ trợ 

20 triệu USD cho các dịch vụ xã hội, công ích tại các khu vực dọc theo hai đường 

ống này và 10 triệu USD cho việc xây dựng các đường truyền điện cao thế ở bang 

Rakhine. Vào tháng 4/2011, CNPC và Bộ Năng lượng Myanmar đã ký một nghị 

định thư cho việc xây dựng nhiều bệnh viện địa phương của Myanmar. Tháng 

4/2012, CNPC đã đầu tư xây dựng một dự án cung cấp nước trên đảo Mayday giúp 

hơn 3000 người dân trên đảo này có thể sử dụng nước sạch, chấm dứt hơn 1.000 

năm phải phụ thuộc vào nước mưa để sinh hoạt [73; tr.195]. Đến tháng 7/2013, các 

chương trình phúc lợi công cộng được hỗ trợ bởi CNPC đã được thực hiện suôn sẻ, 

bao gồm các lĩnh vực y tế, giáo dục và sinh kế của người dân. Ngoài ra, CNPC cam 

kết dành 6 triệu USD để xây dựng 8 trường học, 9 trạm y tế và 1 bệnh viện dọc theo 

địa điểm xây dựng đường ống dẫn dầu và khí đốt Myanmar - Trung Quốc; tôn trọng 

các yêu cầu của người dân địa phương và chính quyền địa phương về việc tránh tất 

cả các địa điểm tôn giáo trong công trình xây dựng đường ống dẫn; thích ứng thông 

số kỹ thuật của dự án theo các yêu cầu của địa phương dù chi phí cao hơn; cam kết 

tăng tỷ lệ thuê mướn địa phương lên khoảng 70% thay vì chủ yếu là công nhân 

Trung Quốc như trước đó [138; tr.68]. 

Thậm chí, để triển khai các dự án đầu tư khai thác mỏ tại Myanmar thì nguồn 

cung cấp điện đòi hỏi phải ổn định, Trung Quốc đã đầu tư xây dựng đập Shweli 1, 

Tarpein 2 tại Myanmar nên khu dân cư trong khu vực này đã được tiếp cận với điện, 

nước [49; tr.124]. Hay trong một số trường hợp, các doanh nghiệp Trung Quốc đã 

đồng ý trả thêm tiền bồi thường thiệt hại về tài sản cho người dân địa phương nơi 

diễn ra các dự án. Chẳng hạn với Dự án khai thác mỏ đồng Letpadaung, theo báo 

cáo, hơn 8000 hecta đất nông nghiệp đã bị tịch thu để thực hiện dự án nhưng không 
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được bồi thường hợp lý (Chủ đầu tư chỉ bồi thường 550000 kyat cho một hecta khi 

thu hồi đất và thiếu một chương trình tái định cư phù hợp). Vì vậy, sau khi Ủy ban 

điều tra do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu công bố một số kết quả sai phạm thì chủ 

đầu tư đồng ý trả trợ cấp thêm từ 700000 đến 1,25 triệu kyat cho một hecta đất và 

hợp đồng trên đã được đàm phán trở lại với các điều khoản được cải thiện cho chính 

phủ Myanmar [95; tr.39]. Để có thể tiếp tục nối lại dự án khai thác mỏ đồng 

Letpadaung, phía Trung Quốc đã chấp nhận các điều khoản khuyến nghị từ phía 

Myanmar theo hướng có lợi hơn cho Myanmar như: Bồi thường đất trên cơ sở giá 

thị trường hiện tại cho các chủ sở hữu đất hoặc phải trả thêm 2% lợi nhuận ròng 

hàng năm, 2 triệu USD cho trách nhiệm bảo vệ môi trường [154; tr.39].  

Tương tự, Dự án Giao thông vận tải đa phương thức Kaladan và Dự án Đường 

cao tốc Ấn Độ - Myanmar - Thái Lan mà Ấn Độ đầu tư tại Myanmar cũng được 

đánh giá là có những tác động tích cực đối với Myanmar. Khi các dự án này hoàn 

thành, chắc chắn người dân địa phương Myanmar nơi những dự án này đi qua sẽ có 

điều kiện tiếp cận với nhiều tuyến đường giao thông thuận lợi hơn, nhiều thị trường 

mới mở ra cho nông dân địa phương cũng như nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương. 

Nhìn chung, các dự án FDI mà Trung Quốc và Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực hạ 

tầng năng lượng và hạ tầng giao thông tại Myanmar có tầm quan trọng và có ý 

nghĩa thiết thực đối với sự phát triển KT-XH địa phương của Myanmar. Chúng góp 

phần chuyển dịch kinh tế, chuyển đổi mô hình phát triển và tiến bộ xã hội ở các khu 

vực cộng đồng dân tộc thiểu số Myanmar sinh sống [73; tr.194]. Hơn thế nữa, việc 

hai nước tăng cường cạnh tranh ảnh hưởng (cụ thể như trong đầu tư vào lĩnh vực 

năng lượng) tại Myanmar đã giúp cho Myanmar có công cụ để duy trì “đòn bẩy 

chiến lược” và tối đa hóa lợi ích quốc gia của mình. 

Như vậy, có thể khẳng định, quan hệ kinh tế với hai nước láng giềng lớn, đặc 

biệt với Trung Quốc là điều kiện quan trọng để chính quyền quân sự Myanmar đứng 

vững trước vô vàn những sức ép từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên, mối quan 

hệ kinh tế phụ thuộc quá lớn của Myanmar vào Trung Quốc lại trở thành một trong 

những động lực (và cả áp lực) quan trọng để chính quyền dân sự Myanmar thực hiện 

cải cách kinh tế mạnh và nhanh hơn nhằm hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. 

Bên cạnh những tác động tích cực trên đây, quan hệ kinh tế với Ấn Độ và 
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Trung Quốc cũng mang lại nhiều tác động không mong muốn cho Myanmar như: 

Myanmar thường xuyên nhập siêu hàng hóa từ Trung Quốc nên nền kinh tế 

nước này phải đối mặt với nhiều hệ lụy. 

Từ năm tài chính 2003 đến năm tài chính 2015, Trung Quốc đã tích luỹ tổng cộng 

thặng dư 7,54 tỷ USD thương mại với Myanmar (Phụ lục 10, 11). Do đó, nhập siêu lớn 

là vấn đề khá nổi cộm trong quan hệ thương mại của Myanmar với Trung Quốc. Điều 

này cũng dẫn đến sự phụ thuộc quá mức của nền kinh tế Myanmar vào Trung Quốc nên 

gây ra nhiều bất lợi cho Myanmar cả khía cạnh kinh tế, tài chính và xã hội. Thậm chí 

giai đoạn 2011 - 2016, Trung Quốc đã cung cấp từ 1/4 đến 1/3 đầu vào cho nền kinh tế 

Myanmar. Thế nhưng, chất lượng đầu vào cũng là vấn đề đối với nền kinh tế Myanmar 

vì nhiều mặt hàng của Trung Quốc được đánh giá là có chất lượng không cao nên tất 

yếu sẽ ảnh hương đến khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Myanmar.  

Có thể thấy, mối quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc là mối bất đối xứng, 

không cân bằng. Việc Myanmar phụ thuộc quá nhiều vào nền kinh tế Trung Quốc 

làm cho nền kinh tế Myanmar luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc, khó lường và trở 

nên dễ bị tổn thương, nhất là khi Trung Quốc có những điều chỉnh trong chính sách 

thương mại vì đầu ra và đầu vào của một số sản phẩm chủ lực của Myanmar phụ thuộc 

nặng nề vào thị trường Trung Quốc [134; tr.22]. Mặt khác, hàng hóa giá rẻ của Trung 

Quốc tràn ngập thị trường Myanmar đã đẩy nhiều doanh nghiệp Myanmar, nhất là các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ lâm vào tình cảnh khó khăn vì phải cạnh tranh để có được 

chỗ đứng ngay trên sân nhà. 

Một vấn đề nan giải khác nữa là, bất chấp lệnh cấm khai thác gỗ, mỏ bất hợp 

pháp của Myanmar và các thỏa thuận tăng cường hợp tác song phương để giải quyết 

vấn đề này giữa Myanmar và Trung Quốc nhưng xuất khẩu trái phép những mặt 

hàng này từ Myanmar sang Trung Quốc vẫn diễn ra. Nhiều công ty địa phương của 

Trung Quốc thông qua các khoản hối lộ vẫn có thể tiếp tục khai thác tài nguyên 

trong khu vực kiểm soát của các nhóm sắc tộc. Do đó, các nhóm sắc tộc đã thu được 

khoản lợi nhuận thông qua hối lộ và phí quản lý để gia tăng các hoạt động của 

mình. Điều này gây ra khó khăn cho chính quyền Trung ương Myanmar. Buôn lậu 

qua biên giới gây thất thoát nguồn thu lớn cho Myanmar. Phần lớn gỗ xuất khẩu trái 

phép từ Myanmar được dành cho Trung Quốc. Từ năm 2001 đến năm 2004, buôn 

bán gỗ xuyên biên giới bất hợp pháp tại Myanmar đã tăng gần 60%. Phần lớn các 
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khu rừng dọc biên giới của Myanmar - Trung Quốc bị phá hủy, buộc các công ty 

khai thác gỗ phải khai thác sâu hơn vào rừng cách xa đường biên giới gây ra những 

tác động lớn đến môi trường phía bắc Myanmar [72]. Một nhà lãnh đạo địa phương 

Kachin của Myanmar từng nói “Chính phủ Trung Quốc và các công ty của Trung 

Quốc … hút tất cả các nguồn lực ra khỏi bang Kachin, làm cho nó thành một sa 

mạc” [154]. Các công ty địa phương Kachin tự mình khai thác đá quý ở quy mô từ 

nhỏ đến lớn không thể cạnh tranh với các công ty của Trung Quốc. Trong khi đó, 

các công ty Trung Quốc thường nhập khẩu lao động để khai thác hơn là thuê nhân 

công tại địa phương [154]. 

Ngoài ra, do các ngành công nghiệp phụ trợ của Myanmar (nhất là các ngành 

công nghiệp chế tạo các thiết bị phục vụ việc xây lắp các công trình thủy điện, khai 

thác và vận chuyển dầu khí, giao thông vận tải…) chưa phát triển nên các doanh 

nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Myanmar thường nhập khẩu những trang thiết bị máy 

móc này từ Trung Quốc. Đó cũng là lý do vì sao Myanmar luôn nhập siêu trong trao 

đổi thương mại với Trung Quốc trong nhiều năm liền. Các doanh nghiệp Trung 

Quốc còn có xu hướng chỉ thực hiện những khâu đơn giản nhất trong dây chuyền 

sản xuất tại Myanmar, còn việc thiết kế, các khâu tinh vi khác do các công ty mẹ 

đảm trách và công ty mẹ cung cấp luôn nguyên liệu đầu vào, phân phối và bán 

thành phẩm cuối cùng. Do vậy, việc chuyển giao công nghệ cho Myanmar diễn ra 

chậm, có khu vực hầu như không có và tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của các doanh 

nghiệp FDI không cao. Bên cạnh đó, một số dự án đầu tư của Trung Quốc tại 

Myanmar đã gây sự phẫn nộ lớn trong người dân Myanmar, dẫn đến nhiều cuộc 

biểu tình, xung đột gây nên tình trạng bất ổn về chính trị - an ninh cho nước này. 

Các dự án đầu tư về năng lượng, cơ sở hạ tầng của Ấn Độ, Trung Quốc tại 

Myanmar làm xuất hiện nhiều vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, văn hóa 

nghiêm trọng cho Myanmar, đặc biệt vấn đề chủ quyền của Myanmar trở nên hết 

sức nhạy cảm. 

Nếu 5 đập thủy điện dọc theo sông Thanlwin (tên cũ dùng trước năm 1991 là 

sông Salween) và 7 đập thủy điện dọc theo sông Irrawaddy được xây dựng hoàn tất 

thì chắc chắn những dòng sông này sẽ bị thay đổi vĩnh viễn. Dựa trên sự mất mát 

trầm tích, xả nước đột ngột và xâm nhập mặn, hàng triệu người sống dọc theo hai con 

sông này, đặc biệt là ở các vùng đồng bằng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các con đập. 
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Đặc biệt là sông Irrawaddy (mang lại lượng nước và phù sa lớn thứ 5 trên thế giới), 

chảy qua khu vực trung tâm, đi qua thành phố lớn thứ hai của Myanmar là Mandalay. 

Trong suốt lịch sử phát triển của Myanmar, nó đã là tuyến đường thủy thương mại 

quan trọng nhất. Xung quanh Irrawaddy bao gồm một vùng đồng bằng rộng lớn, màu 

mỡ, cung cấp gần 60% tổng sản lượng lúa gạo của Myanmar và đây cũng là 1 trong 

30 con sông có mức độ ưu tiên cao trên thế giới cần được hỗ trợ do mức độ đa dạng 

sinh học cao nhưng lại rất dễ bị tổn thương [180].  

Hơn thế nữa, một số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tại Myanmar là 

theo hình thức liên doanh trong khi Myanmar không đủ khả năng tài chính góp vốn. 

Chẳng hạn, nếu Myanmar và Trung Quốc theo đuổi hình thức liên doanh theo tỷ lệ 

góp vốn 50-50, thì Myanmar cần từ 2,5-3,5 tỷ USD để góp 15-30% vốn cho cảng 

biển nước sâu; 50% vốn cho khu công nghiệp tại Đặc khu kinh tế Kyaukpyu. Vì thế, 

nước này phải vay và chủ yếu vay là từ Trung Quốc. Nếu vay dài hạn trong 30 năm, 

khoản phải trả hàng năm vào khoảng 83-116 triệu USD, chưa kể lãi [184]. Myanmar 

rất có thể sẽ rơi vào “bẫy nợ cơ sở hạ tầng” của Trung Quốc như trường hợp của Sri 

Lanka. Do đó, nhiều người Myanmar đặt câu hỏi tại sao cần vay tiền Trung Quốc để 

hỗ trợ những dự án mà có thể chủ yếu nhằm phục vụ cho mục tiêu chính trị, kinh tế 

của Trung Quốc vì nếu không tạo ra được năng lực công nghiệp thực sự thì 

Kyaukpyu sẽ chỉ là một điểm trung chuyển cho hàng hóa Trung Quốc, chứ không 

phải một trung tâm phát triển. Vậy nên, Myanmar mong muốn giảm bớt quy mô của 

các dự án đầu tư của Trung Quốc trong lĩnh vực này tại đất nước mình [184].  

Mặt khác, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc còn mang theo 

những thói quen xấu đến Myanmar như: Để có được sự chấp thuận cho một dự án, 

nhiều doanh nghiệp đã hối lộ các quan chức chính quyền địa phương Myanmar; một 

số doanh nghiệp Trung Quốc thậm chí không tôn trọng luật pháp, phong tục địa 

phương của Myanmar, có ý thức trách nhiệm xã hội kém…[73; tr.181]. Như vậy, 

những vấn đề về an ninh kinh tế, môi trường được đảm bảo chưa tốt; tình trạng tham 

nhũng chính trị, chính sách tràn lan tại Myanmar có liên quan đến các dự án đầu tư 

của Trung Quốc cũng đã ảnh hưởng đến tính minh bạch, sức cạnh tranh của nền kinh 

tế Myanmar trong quan hệ kinh tế quốc tế.  

Thực tế cho thấy, đầu tư và hỗ trợ của Trung Quốc đã khiến cho Myanmar 

phải trả giá. Quan hệ kinh tế với Trung Quốc dù đã đóng vai trò quan trọng đối với 
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sự phát triển kinh tế của Myanmar, nhất là trong khoảng thời gian Myanmar bị cấm 

vận. Thế nhưng, mối quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc tác động đến toàn bộ 

nền kinh tế Myanmar vẫn bị giới hạn dưới một môi trường kinh tế vĩ mô không thuận 

lợi và cơ cấu phụ trợ méo mó. Vì thế, nền kinh tế Myanmar dù đã phát triển nhưng 

vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Xét cho cùng, người Myanmar có thể là những người 

thua thiệt vì phải sống dưới một chính quyền mà nó không thể tồn tại trong thời gian 

dài nếu không có sự hỗ trợ của Trung Quốc [103; tr.104]. 

Ngoài ra, không thể không kể đến một tác động tiêu cực nữa từ quan hệ kinh tế 

Myanmar - Trung Quốc đối với Myanmar, đó là: Thương nhân Trung Quốc di cư 

sang Myanmar ngày càng đông khiến cho người nhập cư Trung Quốc gần như chi 

phối các vùng lãnh thổ ở phía bắc của Myanmar (đại đa số dân số của Mandalay là 

người Hán và tiếng Quan Thoại là ngôn ngữ giao tiếp chính), gia tăng sự kiểm soát 

đối với nền kinh tế địa phương của Myanmar. Mặt khác, trong các khu vực dân cư 

vốn có nhiều tài nguyên thiên nhiên được kiểm soát bởi các nhóm sắc tộc, đặc biệt 

như bang Kachin và Shan liên kết kinh tế và cơ sở hạ tầng chặt chẽ với Trung Quốc 

lại làm cho các khu vực này có xu hướng thoát dần khỏi sự kiểm soát của chính 

quyền trung ương. Hệ quả là, những khu vực này gần như trở thành một bộ phận của 

nền kinh tế tỉnh Vân Nam của Trung Quốc hơn là của Myanmar [146; tr.44]. 

Bởi thế, vấn đề chủ quyền của Myanmar đang trở nên hết sức nhạy cảm khi 

Ấn Độ, đặc biệt là Trung Quốc rót tiền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Myanmar. 

Myanmar luôn lo lắng về việc vi phạm chủ quyền quốc gia, quyền tự chủ và phân 

phối lợi ích tiềm năng ở những vùng đất mà Ấn Độ, Trung Quốc rót tiền đầu tư xây 

dựng bến cảng, kho bãi, đường xá… Thực tế, để xây dựng cơ sở hạ tầng ở Myanmar, 

Ấn Độ, nhất là Trung Quốc dùng phần lớn là vốn, công nghệ, nhân công là của họ. 

Bên cạnh đó, người dân địa phương Myanmar - nơi đường ống dẫn dầu, khí đốt 

Myanmar - Trung Quốc đi qua cũng lo sợ dẫn đến hiện tượng quân sự hóa tại các khu 

vực biên giới gia tăng. Không những thế, trong bối cảnh Myanmar thiếu sự tự chủ 

quản lý tài chính nên rất dự án mới được xây dựng vận hành không hiệu quả, trở 

thành một gánh nặng ngân sách, mang lại các khoản nợ xấu cho chính phủ Myanmar. 

Năm 2003, các khoản nợ xấu của Myanmar lên đến 100 triệu USD [103; tr.103]. 

4.3.1.2. Đối với Ấn Độ 
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Tăng cường quan hệ kinh tế với Myanmar góp phần cải thiện đáng kể điều 

kiện sống ở các bang thuộc khu vực đông bắc Ấn Độ vốn đã phải chịu đựng bạo lực 

trong nhiều thập niên.  

Đây là vùng về cơ bản thiếu một số mặt hàng nông sản như các loại đậu hạt, 

nhất là đậu lăng nên phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ các vùng khác của Ấn Độ 

với chi phí vận chuyển cao và đôi khi lộ trình các tuyến cung cấp thường dễ bị gián 

đoạn trong thời gian có gió mùa, lũ lụt ở đồng bằng Assam. Trong khi đó, Myanmar 

là nước sản xuất và xuất khẩu truyền thống sản phẩm này nên trao đổi thương mại với 

Myanmar đã giúp Ấn Độ giải quyết vấn đề này [122; tr.8]. Hoặc khi các bang đông 

bắc Ấn Độ khai thác quá mức tài nguyên gỗ trong khu vực dẫn đến thu hẹp phần lớn 

diện tích rừng bao phủ khu vực, vào năm 1998, Toà án tối cao Ấn Độ đã phải ban 

hành lệnh cấm chặt gỗ, nhiều nhà máy ván ép trong khu vực buộc phải đóng cửa. Vậy 

nên, nguồn cung mới từ Myanmar mang lại cơ hội lạc quan hơn cho ngành công 

nghiệp dựa vào rừng của Ấn Độ [122; tr.8]. Ngoài ra, thương mại với Myanmar còn 

thiết lập một kết nối qua Myanmar để đi từ trung tâm đến các bang đông bắc thay vì 

đi qua các vùng lãnh thổ khác của Ấn Độ, góp phần bù đắp một phần cho nhược điểm 

chiến lược của Hành lang Siliguri hẹp. Về lâu dài, việc xây dựng các kết nối chặt chẽ 

hơn giữa đông bắc Ấn Độ và Myanmar sẽ củng cố phát triển kinh tế, xã hội cho cả 

hai bên vì tạo nên một thị trường hơn 100 triệu người [109; tr.151]. Có thể thấy, do 

quan hệ kinh tế với Myanmar được tăng cường đã góp phần thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế, xã hội các bang đông bắc. Hệ quả của sự phát triển này góp phần làm suy yếu 

các phong trào ly khai, làm giảm các hoạt động của các nhóm du kích, từ đó giảm bớt 

các vấn đề an ninh, mang lại sự ổn định nội bộ cho Ấn Độ.  

Thông qua các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tại Myanmar, Ấn Độ 

có thêm nguồn cung dầu, khí đốt, góp phần giảm bớt sự quan ngại đối với vấn đề 

năng lượng. 

Tuy hợp tác năng lượng của Ấn Độ ở Myanmar được đánh giá là thấp hơn về 

quy mô, mức độ so với hợp tác năng lượng của Trung Quốc nhưng những nỗ lực 

của Ấn Độ đã giúp họ tiếp cận được nguồn năng lượng này ở Myanmar. Ấn Độ đã 

được trao quyền xây dựng, vận hành, sử dụng một trung tâm ở ngoài khơi kết nối 

Mizoram ở Ấn Độ và Sittwe ở Myanmar. Ấn Độ có 30% cổ phần tại thời điểm 

nghiên cứu trong việc thăm dò và sản xuất từ các mỏ khí đốt ngoài khơi tại Sittwe 
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[89; tr.138-139]. Do đó, phần đông bắc của Ấn Độ được hưởng lợi từ việc mua 

năng lượng từ trung tâm ngoài khơi này và Ấn Độ có nhiều cơ hội gia tăng thương 

mại song phương với Myanmar cũng như tiếp cận với thương mại quốc tế.  

Quan hệ kinh tế với Myanmar mang cho Ấn Độ cơ hội lớn hơn trong chiến 

lược gia tăng ảnh hưởng tại nước này cũng như trong khu vực. 

Sau khi hoàn thành, Dự án vận tải đa phương thức Kaladan hay Dự án đường 

cao tốc ba bên Ấn Độ - Myanmar - Thái Lan sẽ thay đổi hoàn toàn giao thương giữa 

đông bắc Ấn Độ với phần còn lại của thế giới. Đây sẽ là một ví dụ tiêu biểu cho 

việc thực hiện Chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ vì chúng góp phần 

mở rộng các cơ hội kinh tế, thương mại và tăng cường kết nối, hội nhập sâu rộng 

hơn giữa Ấn Độ với các nước ASEAN [53]. Thông qua các dự án này, Ấn Độ đạt 

được một chỗ đứng quan trọng ở Myanmar và ĐNA [120; tr.188]. Và tất yếu, việc 

xích lại gần các nước ASEAN và có ảnh hưởng nhất định tại đây sẽ giúp củng cố 

hơn nữa vị thế của Ấn Độ như là một cường quốc khu vực. 

Mặc dù vậy, quan hệ kinh tế với Myanmar cũng mang lại nhiều khó khăn, 

thách thức cho Ấn Độ. Đó là: Ấn Độ luôn trong tình trạng thâm hụt thương mại với 

Myanmar nên thực tế này cũng đã góp phần vào tình trạng nhập siêu triền miên của 

Ấn Độ (ví dụ năm tài chính 200023 thâm hụt thương mại của Ấn Độ hơn 5,9 tỷ 

USD, năm 2005 hơn 46 tỷ USD, năm tài chính 2011 lên đến 184 tỷ USD và năm tài 

chính 2015 là 118 tỷ USD) [69; tr.21] . Cùng với đó, một số dự án đầu tư trong lĩnh 

vực cơ sở hạ tầng của Ấn Độ tại Myanmar không hoàn thành đúng tiến độ dẫn đến 

việc leo thang của chi phí đầu vào, phát sinh các chi phí bổ sung, kéo dài thời gian 

triển khai và làm giảm uy tín của Ấn Độ ở Myanmar. Nếu Ấn Độ không khắc phục 

tình trạng này sẽ đánh mất nhiều cơ hội hợp tác tại Myanmar và tạo cơ hội làm ăn 

cho các nhà đầu tư Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam... Ngoài ra, sự thất 

bại của Ấn Độ trong cạnh tranh đầu tư trong lĩnh vực năng lượng với Trung Quốc 

tại Myanmar đã mang lại cho Trung Quốc một vị trí tốt hơn nhiều trong thị trường 

khí đốt Myanmar nên thách thức nhất định đến an ninh năng lượng của Ấn Độ. Để 

có thể có được nhiều dự án đầu tư nhằm mở rộng hơn ảnh hưởng ở Myanmar, Ấn 

Độ buộc phải rà soát lại các phương án, kế hoạch đầu tư của mình tại Myanmar, tiến 

hành các cam kết đầu tư mạnh mẽ hơn để xóa đi cảm giác của Myanmar về một Ấn 

                                                           
23 Năm tài chính của Ấn Độ bắt đầu từ ngày 01/4 của năm này và kết thúc vào ngày 31/3 năm kế tiếp. 
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Độ “hứa hẹn nhiều nhưng mang lại ít”.  

4.3.1.3. Đối với Trung Quốc 

Quan hệ kinh tế với Myanmar giai đoạn 1991 - 2016 cũng tác động đến Trung 

Quốc trên cả hai khía cạnh, vừa mang lại những tác động tích cực nhưng cũng bao 

hàm cả những tác động không mong muốn. 

Quan hệ kinh tế với Myanmar đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh 

nằm sâu trong nội địa của Trung Quốc cũng như góp phần đảm bảo an ninh năng 

lượng cho Trung Quốc. 

Giai đoạn 1991- 2016, Trung Quốc đã xác lập được vị thế là đối tác kinh tế 

hàng đầu của Myanmar. Nền kinh Myanmar đã phải chịu sự ràng buộc khá chặt chẽ 

vào Trung Quốc. Bởi thế, sự kết hợp giữa việc Myanmar tương đối bị cô lập và ảnh 

hưởng kinh tế của Trung Quốc tại Myanmar ngày càng lớn đã đem lại cho Bắc Kinh 

sức ảnh hưởng chính trị đáng kể với SLORC/SPDC. Các doanh nghiệp sở hữu nhà 

nước Trung Quốc tham gia xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng then chốt của Myanmar, 

thặng dư thương mại liên tục có lợi cho Trung Quốc nên cũng góp phần đáng kể 

vào tổng dư thương mại của Trung Quốc qua các năm, những khoản mua sắm số 

lượng lớn vũ khí Trung Quốc của quân đội Myanmar và các hoạt động khai thác 

nguồn tài nguyên [83; tr.12] tạo ra những tác động tích cực đối với sự phát triển 

kinh tế phía tây nam của Trung Quốc.  

Quan hệ thương mại với Myanmar rất quan trọng đối với tỉnh Vân Nam dù kim 

ngạch thương mại Vân Nam - Myanmar chỉ chiếm một phần không đáng kể trong tổng 

kim ngạch thương mại của Trung Quốc hàng năm. Kim ngạch thương mại với 

Myanmar chiếm hơn 3/4 tổng kim ngạch thương mại biên giới Vân Nam và 12,2% 

thương mại với nước ngoài hàng năm của Vân Nam. Myanmar là thị trường xuất khẩu 

lớn nhất và thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Vân Nam [154]. Theo số liệu thống kê 

từ Sở Thương mại tỉnh Vân Nam, từ năm 2000 đến năm 2009, kim ngạch thương mại 

Vân Nam - Myanmar trung bình ở mức 50% trong tổng kim ngạch Trung Quốc  -  

Myanmar [75; tr.33]. Kể từ khi có mối quan hệ mật thiết với Myanmar, Bắc Kinh đã 

tăng gấp 4 lần GDP kinh tế của Vân Nam từ năm 2000 đến năm 2009 [96; tr.95]. Bởi 

tầm quan trọng này mà một quan chức địa phương của Vân Nam từng khẳng định “Nó 

là sinh kế của chúng tôi” [95; tr.45]. 

Bên cạnh đó, đầu tư vào hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng tại Myanmar 
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đã mang lại cho Trung Quốc những lợi ích chiến lược to lớn. Đặc biệt, việc xây 

dựng Đường ống dẫn dầu và Đường ống dẫn khí đốt Myanmar - Trung Quốc là 

những dự án tham vọng nhất mà ngành năng lượng thế giới từng chứng kiến. Nó 

góp phần quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa và tăng cường nguồn cung cấp 

năng lượng của Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu năng lượng trong nước của 

Trung Quốc tăng cao.  

Đối với Đường ống dẫn dầu Myanmar - Trung Quốc, khi nó hoạt động, Trung 

Quốc không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn cả chi phí vận chuyển vì các tàu 

chở dầu từ Trung Đông có thể bốc dỡ hàng hóa ở bờ biển Myanmar và chuyển 

thẳng tới Trung Quốc thay vì mất thêm 2 tuần để đi qua eo biển Malacca như trước. 

Do đó, nó sẽ giúp cho giá dầu tiêu thụ tại Vân Nam giảm xuống (Do khoảng cách 

vận chuyển xa nên giá thành dầu ở Vân Nam cao hơn 30% so với các nơi khác 

trong nước) [141; tr.95]. Trong khi đó, đối với Đường ống dẫn khí Myanmar - 

Trung Quốc, khi  lượng khí đốt nhập khẩu từ Myanmar tăng lên giúp Trung Quốc 

giảm lượng than tiêu thụ (khoảng 30,72 triệu tấn) nên góp phần quan trọng giảm 

lượng phát thải khí carbon mỗi năm.  

Nhìn chung, hai đường ống dẫn này đã giúp Trung Quốc có thêm con đường 

thứ tư cho nhập khẩu dầu, khí đốt tự nhiên của Trung Quốc (sau con đường vận 

chuyển qua biển, các đường ống dẫn dầu thô và khí đốt Trung Quốc - Kazakhstan 

và các đường ống dẫn dầu Trung Quốc - Nga) để phục vụ tốt hơn cho hai trung tâm 

tăng trưởng Côn Minh và Trùng Khánh (Trung Quốc). Đây là hai thành phố đóng 

vai trò then chốt trong Chiến lược “Vành đai, con đường”. Trong đó, Côn Minh 

được coi là một trong những điểm khởi đầu của “Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 

XXI”, kết nối với ba nước là Myanmar, Việt Nam, Lào. Không chỉ vậy, dự án này 

còn hứa hẹn mang lại sự phát triển kinh tế của Vân Nam, tỉnh có GDP bình quân 

đầu người thấp thứ ba của Trung Quốc. Vậy nên, với các đường ống này, Trung 

Quốc đã có lời giải phù hợp cho cả ba bài toán “lưỡng nan Malacca”, “con đường 

tơ lụa trên biển” và “chuỗi ngọc trai”, từ đó tạo lợi thế đáng kể cho Trung Quốc về 

giao thương và chiến lược, đặc biệt nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông [36]. 

Không quá khi nhận xét, đầu tư hạ tầng cho Myanmar là đầu tư cho tương lai phát 

triển chính khu vực phía tây nam Trung Quốc bởi chúng giúp cho các tỉnh nằm sâu 

trọng nội địa của khu vực này có được hành lang ra biển thuận tiện hơn, góp phần 
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làm tăng mức sống, giúp các tỉnh này san bằng khoảng cách thu nhập với các tỉnh 

giàu có phía đông. 

Đặc biệt, đầu tư vào lĩnh vực thủy điện tại Myanmar đã góp phần làm tăng thêm 

ảnh hưởng của Trung Quốc tại Myanmar vì khi Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực này 

Trung Quốc  không chỉ đơn giản là xây dựng các con đập mà còn là quá trình nước này 

cung cấp hoặc triển khai “gói kỹ thuật”, tức là thiết bị và vật liệu cung cấp cho việc xây 

dựng các con đập và các nhà máy thủy điện phải được nhập khẩu chủ yếu từ Trung 

Quốc. Chính điều này đã trở thành yếu tố chính trong việc gia tăng lượng nhập khẩu 

của Myanmar từ Trung Quốc [180]. Những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc 

tại Myanmar mang lại các cơ hội kinh doanh rất cần thiết cho ngành công nghiệp cơ sở 

hạ tầng của Trung Quốc vốn đang phải chịu gánh nặng dư thừa năng lực sản xuất ở 

trong nước. Trung Quốc cũng kỳ vọng những mạng lưới này sẽ giảm bớt rào cản và tạo 

điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư với các nước ĐNA [184]. 

Đồng thời, thông qua quan hệ kinh tế với Myanmar, Trung Quốc đã mở rộng 

ảnh hưởng tại Myanmar cũng như trong khu vực. 

Đầu tư của Trung Quốc chiếm vai trò chủ đạo trong nhiều ngành, lĩnh vực chủ 

chốt của Myanmar nên thông qua Myanmar, Trung Quốc sẽ có được một sự đảm 

bảo chiến lược. Hội nhập của nền kinh tế Trung Quốc với các nền kinh tế lân cận ở 

Nam Á, ĐNA tạo nên ưu thế cạnh tranh kinh tế với láng giềng Ấn Độ. Đó là một 

phần của “Chính sách hai đại dương” (phải làm chủ cả Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ 

Dương) mà giới chính trị, học thuật Trung Quốc cổ súy. 

Như vậy, với ảnh hưởng kinh tế mạnh mẽ tại Myanmar, vai trò của Trung Quốc 

tại Myanmar cũng lớn hơn. Nhờ đó, Trung Quốc có nhiều cơ hội hơn đảm bảo lợi ích 

quốc gia và đẩy mạnh chiến lược mở rộng ảnh hưởng của họ trong khu vực. 

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận, quan hệ kinh tế với Myanmar giai đoạn 

1991 - 2016 đã mang lại nhiều tác động không mong muốn cho Trung Quốc, trong 

đó, quyết định đình chỉ một số dự án đầu tư trọng điểm của Trung Quốc tại 

Myanmar và xu hướng chống lại sự đầu tư của Trung Quốc vào Myanmar đã để lại 

hình ảnh xấu về các khoản đầu tư của Trung Quốc; gây ra những rủi ro, thách thức 

cho các khoản đầu tư của Trung Quốc tại nước này; làm cho chi phí đầu tư của các 

doanh nghiệp của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể đồng nghĩa với lợi ích kinh 

doanh của Trung Quốc mất đi một phần nhất định. 
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Những biến đổi nội bộ của Myanmar không hoàn toàn tạo ra mối đe dọa đối với 

quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc, nhưng đã tác động nhất định đến mối quan 

hệ này trên một số vấn đề cụ thể trong ngắn hạn, đặc biệt là đối với một số dự án đầu 

tư của Trung Quốc tại Myanmar. Ngoài chi phí cao, các đường ống dẫn dầu, khí đốt 

Myanmar - Trung Quốc còn phải đối mặt với sự mất an toàn khi chạy qua các vùng 

có địa hình phức tạp, đa dạng (bao gồm cả đồi núi, sông, rừng nguyên sinh, khu vực 

dễ bị sạt lở, xói mòn) hay các vùng còn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng dân 

quân sắc tộc - nơi thường xảy ra các cuộc xung đột (bang Shan và miền nam bang 

Kachin) [142; tr.101-102]. Không những thế, sự bất mãn và tâm lý chống Trung 

Quốc của người dân địa phương Myanmar liên tục gia tăng, gây ra nhiều cuộc biểu 

tình, bạo động chống lại dự án đuờng ống dẫn vào các năm 2010, 2013, 2015. Đó là 

lý do Chính phủ Trung Quốc hết sức lo ngại về sự an toàn cho các dự án này. Không 

ít nhà nghiên cứu cho rằng các đường ống dẫn này mang đến cho Trung Quốc một 

loạt vấn đề đau đầu mới vì chúng còn dễ bị tổn thương hơn so với tuyến đường vận 

chuyển qua eo biển Malacca [168]. Việc đình chỉ dự án đập Myitsone đã làm cho 

CPIC thiệt hại nặng nề, bao gồm 18 triệu USD cho việc di dời dân cư địa phương và 

nhiều khoản đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng như nhà máy, cầu cống, đường xá… 

[183]. Như vậy, việc đình chỉ các dự án đầu tư của Trung Quốc tại Myanmar đã để lại 

một số hệ lụy nhất định, gây trục trặc, tác động xấu đến quan hệ Trung Quốc - 

Myanmar. Đồng thời, nó cũng phản ánh một thực tế là sự ưu ái dành cho Trung Quốc 

trong suốt những năm mà giới quân đội cầm quyền tại Myanmar đã chấm dứt. Đây là 

lần đầu tiên Myanmar đã từ chối “dứt khoát” sự thống trị kinh tế của Trung Quốc và 

những thay đổi tại Myanmar đã làm mất đi một loạt những lợi ích đang tồn tại của 

Trung Quốc ở Myanmar [183].  

Vì vậy, tác động trực tiếp nhất đến lợi ích chiến lược của Trung Quốc là 

Myanmar không còn là “Pauk-Phaw” (kinsfolk) (anh em họ hàng) hay Nyi-Ako” 

(sibling) (anh em ruột thịt) như trước và Myanmar cũng không còn “ngoan ngoãn” 

nằm trong “vòng tay” Trung Quốc trong những kế hoạch triển khai tham vọng chiến 

lược ở khu vực [138; tr.62]. Một khi Myanmar thay đổi chính sách đối với Trung Quốc 

ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của Trung Quốc trong quan hệ với ASEAN.  

Bên cạnh đó, việc Myanmar đình chỉ một số dự án do Trung Quốc đầu tư buộc 

Trung Quốc phải xem xét lại chiến lược đầu tư của họ; khắc phục những hạn chế trong 
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đầu tư, kinh doanh tại tại Myanmar. Họ không thể chỉ tính đến lợi ích cho doanh 

nghiệp Trung Quốc; không thể không nâng cao chất lượng hàng hóa trong trao đổi với 

Myanmar; không thể chỉ chú ý nhiều đến khai thác tài nguyên của Myanmar mà cần đa 

dạng hóa hơn nữa cơ cấu đầu tư; cũng như cần quan tâm hơn đến phát triển xã hội địa 

phương, nhu cầu của người dân Myanmar cũng như nỗ lực cải thiện hình ảnh Trung 

Quốc ở Myanmar, giảm bớt tình trạng chống Trung Quốc của người dân Myanmar… 

Tuy vậy, có thể thấy, những ảnh hưởng kinh tế mà Trung Quốc có được tại 

Myanmar trong giai đoạn 1991 - 2010 có thể bị suy giảm sau khi Myanmar tiến hành 

cải cách năm 2011, nhưng chắc chắn chúng không thể mất hết bởi vì Trung Quốc có 

những lợi thế rõ ràng trong quan hệ kinh tế với Myanmar. Do đó, trên cơ sở thực tiễn, 

nhất là từ xây dựng và phát triển nền kinh tế của Myanmar, chắc chắn Chính phủ 

Myanmar phải nghiên cứu, cân nhắc để có những động thái điều chỉnh quan hệ với 

Trung Quốc nói chung và quan hệ kinh tế theo hướng phù hợp. Myanmar trước mắt 

vẫn không thể quá kéo dãn khoảng cách để rời xa Trung Quốc và cũng không thể trực 

tiếp chống lại quan hệ Myanmar - Trung Quốc mà buộc phải tuân thủ trên cơ sở các 

nguyên tắc lợi ích cơ bản của quốc gia để điều chỉnh quan hệ kinh tế với Trung Quốc. 

Ngược lại, Trung Quốc cũng buộc phải tính toán để có sự tương tác ở mức cao hơn, 

sâu hơn và hiệu quả hơn khi Myanmar đã tiến hành những cải cách và có chính phủ 

mới [73; tr.176]. Bởi thế, tất yếu Trung Quốc cần phải đương đầu với những khiếm 

khuyết, hạn chế của mình trong quan hệ kinh tế với Myanmar, nỗ lực giải quyết các 

vấn đề còn bất cập để cải thiện hình ảnh của Trung Quốc ở Myanmar và cần đảm bảo 

quan hệ kinh tế của Myanmar - Trung Quốc có thể phát triển một cách bền vững hơn. 

Dù Myanmar tiến hành cải cách và thực hiện chiến lược đa dạng hóa các quan hệ đối 

ngoại nhưng rõ ràng giai đoạn 2011 - 2016, chưa có quốc gia nào, bao gồm cả Mỹ, 

Ấn Độ có thể thay thế được vị trí là một đối tác hợp tác quan trọng hàng đầu của 

Myanmar trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế.  

4.3.2. Đối với khu vực  

Mối quan hệ về kinh tế giữa Myanmar với Ấn Độ, Trung Quốc đã góp phần 

thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế trong khu vực. 

Mối quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc  có tác 

động ở những mức độ khác nhau đối với các khu vực ĐNA, Đông Bắc Á, Nam Á. 

Do khuôn khổ luận án có hạn nên luận án chủ yếu trình bày tác động của các mối 
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quan hệ trên đối với khu vực ĐNA. 

Với một loạt sáng kiến về liên kết kinh tế khu vực, tiểu khu vực mà Myanmar 

và Ấn Độ, Trung Quốc là thành viên như: BCIM, BIMSTEC; FTA ASEAN - Ấn 

Độ (AIFTA), FTA ASEAN - Trung Quốc (ACFTA)… đã thúc đẩy quan hệ kinh tế 

trong khu vực phát triển. Chẳng hạn như, sự phát triển của quan hệ thương mại 

Myanmar - Ấn Độ cũng góp phần thúc đẩy thương mại song phương ASEAN - Ấn 

Độ phát triển (kim ngạch thương mại ASEAN - Ấn Độ đã tăng từ 21 tỷ USD trong 

năm 2005 lên 65 tỷ USD trong năm 2015 [125; tr.4]). Việc Myanmar là cầu nối đất 

liền duy nhất giữa Ấn Độ với ASEAN, cửa ngõ chiến lược để kết nối Ấn Độ - 

ASEAN cũng như là cửa ngõ để Trung Quốc tới Ấn Độ Dương cũng sẽ góp phần 

thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác và hội nhập khu vực. 

Quan hệ kinh tế với Ấn Độ và Trung Quốc phát triển, góp phần thúc đẩy kinh 

tế Myanmar phát triển. Một khi sức mạnh kinh tế của Myanmar tăng lên, kết hợp 

với tầm quan trọng về vị trí địa chiến lược của nước này sẽ thu hút sự gia tăng cạnh 

tranh ảnh hưởng của các nước lớn đối trong khu vực. Điều đó đòi hỏi các nước 

ASEAN phải gắn kết hơn nữa để tránh dẫn đến tình trạng ly tâm trong quá trình hợp 

tác, liên kết. Năm 2014, Myanmar đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN có ý nghĩa 

quan trọng đối với ASEAN vì thời điểm này ASEAN đang chuẩn bị cho việc hình 

thành AEC. Hiện thực hóa tầm nhìn về một AEC gắn kết, một AEC có tính cạnh 

tranh cao, một AEC phát triển đồng đều và một AEC hội nhập sâu vào nền kinh tế 

toàn cầu sẽ đòi hỏi sự phát triển nhanh chóng của các thành viên kém phát triển hơn 

trong ASEAN, trong đó không thể thiếu Myanmar [96; tr.96-97].   

Bên cạnh đó, FDI từ Ấn Độ và Trung Quốc vào Myanmar tăng nhanh đã góp 

phần là gia tăng lượng FDI đổ vào khu vực ĐNA và tạo ra một xu hướng mới trong 

thu hút FDI tại khu vực.  

FDI từ Ấn Độ, Trung Quốc vào Myanmar tăng trong giai đoạn 1991 - 2016 đã 

góp phần làm FDI vào khu vực ĐNA tăng mạnh (năm 1997, FDI của ASEAN đạt 34 tỷ 

USD, năm 2016 đã tăng gần 3 lần, đạt 96 tỷ USD) [124; tr.9]. Không chỉ vậy, vốn FDI 

mà Ấn Độ, Trung Quốc rót vào Myanmar giai đoạn này cũng đã góp phần tạo ra những 

xu thế mới trong đầu tư trên thế giới và trong khu vực, đó là FDI vào ĐNA không phải 

chỉ đến từ các trung tâm như Mỹ, EU,… mà còn đến từ cả các nền kinh tế đang nổi lên 

như Trung Quốc, Ấn Độ. Do đó, hoạt động đầu tư của Ấn Độ, Trung Quốc tại 
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Myanmar đã góp phần thúc đẩy và làm đa dạng hóa các dòng vốn đầu tư toàn cầu. 

Một tác động tích cực nữa từ hợp tác kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và 

Trung Quốc đối với khu vực không thể không kể đến, đó là: Các dự án kết nối hạ 

tầng giữa Myanmar với Ấn Độ, Trung Quốc sẽ góp phần cải tiến mạng lưới hạ tầng 

giao thông ASEAN, mở đường cho hành lang giao thông quốc tế giữa Ấn Độ, Trung 

Quốc và các nước ASEAN nên tạo điều kiện cho các nền kinh tế trong khu vực tiếp 

cận, cạnh tranh với thị trường quốc tế. Một khi hệ thống giao thông được cải thiện 

sẽ tăng cường hợp tác kinh tế giữa Myanmar với các nước ĐNA khác như Thái 

Lan, Lào, Việt Nam. Tăng cường kết nối kinh tế sẽ tạo điều kiện cho sự di chuyển 

xuyên biên giới của lao động, vốn, công nghệ… góp phần thu hẹp khoảng cách phát 

triển giữa các nước trong khu vực. Nói cách khác, mạng lưới giao thông tốt hơn sẽ 

là chất xúc tác cho dòng chảy thương mại, đầu tư, du lịch tự do giữa các thành viên 

ASEAN với nhau cũng như giữa họ với các đối tác của ASEAN.  

Thế nhưng, đối với ASEAN, sự tồn tại của nhiều dự án đầu tư năng lượng, cơ sở 

hạ tầng lớn, trong đó có những dự án do Trung Quốc đầu tư tại Myanmar đã mang 

lại mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh, ổn định của khu vực. Điều này làm cho các 

nước ĐNA thực sự quan ngại vì một số dự án thể hiện rõ sự áp đặt đơn phương các 

tham vọng của Trung Quốc chứ không phải vì lợi ích chung, buộc các nước thành 

viên ASEAN phải lựa chọn khó khăn giữa các cơ hội kinh tế và an ninh quốc gia. 

Không chỉ Myanmar, các thành viên khác của ASEAN như Campuchia, Lào cũng là 

“đối tượng ve vãn” của Trung Quốc. Trong khi đó, một trong những nguyên tắc hoạt 

động quan trọng của ASEAN là nguyên tắc đồng thuận nên nếu một thành viên 

ASEAN nào đó ngả về phía Trung Quốc thì ASEAN khó có thể có được tiếng nói 

chung toàn khối khi xảy ra các vấn đề tranh chấp với Trung Quốc (trong đó tranh 

chấp chủ quyền Biển Đông là một minh chứng điển hình).  

 

* Tiểu kết chương 4 

Trên cơ sở đánh giá những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế trong 

tiến trình quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 

2016, chương này làm sáng tỏ những tương đồng và khác biệt trong quan hệ kinh tế 

của Myanmar với hai nước này. Trong giai đoạn nói trên, Myanmar chủ yếu phát 

triển trong bối cảnh bên ngoài bị Mỹ, phương Tây cấm vận, trong nước thì phải đối 
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mặt với nhiều khó khăn, bất ổn do vậy mục tiêu quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn 

Độ, Trung Quốc về cơ bản là giống nhau, đều hướng đến sự phát triển kinh tế 

Myanmar cũng như đảm bảo cho sự cầm quyền của giới quân đội. Trong khi đó, đối 

với Ấn Độ và Trung Quốc, mục tiêu thúc đẩy quan hệ kinh tế với Myanmar là chìa 

khóa để hai nước này phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, ổn định khu vực biên giới 

với Myanmar và xa hơn là nhằm chiếm ưu thế ở khu vực ĐNA, Ấn Độ Dương.    

Mặc dù quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc đã phát triển 

nhanh chóng trong giai đoạn 1991 - 2016, nhưng xét trên mọi khía cạnh, quy mô, 

mức độ hợp tác và tốc độ phát triển của quan hệ kinh tế Myanmar - Trung Quốc 

luôn vượt xa so với quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ. Vì thế, tác động từ quan hệ 

kinh tế của Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc đối với mỗi chủ thể và 

khu vực cũng không giống nhau về mức độ, phạm vi và chiều hướng phát triển.  

Như vậy, qua nghiên cứu quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung 

Quốc giai đoạn 1991 - 2016, có thể thấy, quan hệ kinh tế với hai nước lớn này, đặc 

biệt là với Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Myanmar. 

Bên cạnh đó, những kết quả đạt được trong quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn 

Độ và Trung Quốc đã tạo ra nhiều thuận lợi cho hợp tác, liên kết kinh tế trong khu 

vực. Ngược lại, những hạn chế của các mối quan hệ kinh tế này cũng tạo ra những 

diễn tiến không thuận cho xu hướng hợp tác, liên kết kinh tế của các chủ thể quan 

hệ và cả khu vực.   
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KẾT LUẬN 

 

Trong suốt 25 năm (1991 - 2016), quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và 

Trung Quốc đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Myanmar, giúp nước này 

có thể đứng vững trước những sức ép từ bên ngoài, khó khăn từ bên trong và góp 

phần thúc đẩy Myanmar tiến hành cải cách toàn diện, bước sang một giai đoạn phát 

triển mới - giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Để khép lại vấn đề nghiên cứu, 

những kết luận cần thiết được rút ra đó là: 

1. Những tính toán lợi ích đóng vai trò rất quan trọng trong quan hệ kinh tế của 

Myanmar với Ấn Độ, Trung Quốc. Nó quyết định mức độ và phương thức hợp tác 

kinh tế của Myanmar với hai nước láng giềng lớn này. Cùng với đó, lịch sử quan hệ 

Myanmar - Ấn Độ, Myanmar -Trung Quốc; những biến chuyển mới của tình hình thế 

giới, khu vực và sự trỗi dậy của Ấn Độ, Trung Quốc sau Chiến tranh lạnh; tình hình 

trong nước và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Myanmar cũng là những nhân tố 

tác động với mức độ khác nhau lên quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung 

Quốc giai đoạn 1991 - 2016.  

2. Quan hệ kinh tế Myanmar - Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc qua hai giai 

đoạn 1991 - 2010 và 2011 - 2016 cho thấy chúng có sự kế thừa và phát triển khá liên 

tục. Nhờ sự phát triển đó, Ấn Độ và Trung Quốc đã khẳng định được vị thế là những 

đối tác kinh tế quan trọng của Myanmar trong giai đoạn 1991 - 2016, nhưng ngược 

lại, Myanmar không phải là đối tác kinh tế đáng kể của hai nước này. Quan hệ kinh 

tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn 

không ít mặt hạn chế.  

3. Từ những nhân tố tác động đến tiến trình, kết quả đạt được trong quan hệ kinh 

tế Myanmar - Ấn Độ, Myanmar - Trung Quốc giai đoạn 1991 - 2016, cho thấy chúng 

có khá nhiều tương đồng nhưng cũng có không ít khác biệt. Những tương đồng, đó là: 

Sự gia tăng trong quy mô trao đổi thương mại, cơ cấu xuất khẩu hàng hóa; mục tiêu 

thu hút đầu tư và mục tiêu cung cấp vốn đầu tư; các lĩnh vực đầu tư ưu tiên hay kể cả 

một số dự án đầu tư của Ấn Độ, Trung Quốc cùng phải đối mặt với sự phản đối từ 

phía các nhà hoạt động xã hội, cộng đồng địa phương của Myanmar. Còn những khác 

biệt, đó là: Quy mô, mức độ của quan hệ thương mại Myanmar - Trung Quốc đều 

vượt xa so với quan hệ thương mại Myanmar - Ấn Độ; cán cân thương mại Myanmar 
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- Ấn Độ và Myanmar - Trung Quốc là trái ngược nhau; kim ngạch thương mại biên 

giới của Myanmar với Trung Quốc luôn chiếm tỉ trọng lớn trong kim ngạch thương 

mại song phương Myanmar - Trung Quốc, trong khi đó, với Ấn Độ lại không đáng kể; 

số dự án, số vốn FDI từ Trung Quốc vào Myanmar cũng luôn lớn hơn Ấn Độ nên xếp 

hạng đầu tư của Trung Quốc tại Myanmar cũng luôn cao hơn Ấn Độ và thời gian đầu 

tư của Trung Quốc cũng được duy trì liên tục hơn so với Ấn Độ. Do đó, quan hệ kinh 

tế với Trung Quốc có hiệu quả hơn và giúp Myanmar phát triển hơn so với Ấn Độ.   

4. Quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc giai đoạn 1991 - 

2016 đã tạo ra những tác động to lớn với mỗi chủ thể. Với Myanmar, Ấn Độ và Trung 

Quốc là những thị trường xuất, nhập khẩu hết sức quan trọng; FDI mà họ cung cấp cho 

Myanmar cũng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Myanmar, nhất 

là việc phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp hóa và cải thiện cuộc sống của người dân 

tại những khu vực biên giới giáp với Ấn Độ, Trung Quốc. Trong khi đó, với Ấn Độ và 

Trung Quốc, quan hệ kinh tế với Myanmar bên cạnh việc giúp họ phần nào ổn định, 

phát triển các vùng biên giới giáp Myanmar còn góp phần giúp họ mở rộng ảnh hưởng 

tại Myanmar, xác lập vị thế nước lớn trong khu vực. Đồng thời, mối quan hệ này cũng 

có những tác động nhất định đối với tình hình khu vực, nhất là khi các nước lớn gia tăng 

cạnh tranh ảnh hưởng với Ấn Độ và Trung Quốc tại Myanmar. 

5. Dựa trên những kết quả nghiên cứu của đề tài, có thể khẳng định, những câu 

hỏi nghiên cứu đặt ra ban đầu đã được giải quyết khá trọn vẹn. Đó là: Nhờ có quan 

hệ kinh tế với Ấn Độ, Trung Quốc mà chính quyền quân sự Myanmar đứng vững và 

duy trì được sự tồn tại lâu dài trước các lệnh cấm vận và trừng phạt kinh tế của Mỹ, 

phương Tây. Quan hệ kinh tế với Myanmar khi nước này gặp khó khăn, bất ổn mang 

lại cho Ấn Độ, Trung Quốc không chỉ những lợi ích kinh tế đơn thuần mà còn bao 

hàm cả những lợi ích chiến lược lâu dài. Việc phụ thuộc kinh tế nặng nề vào Trung 

Quốc đã trở thành một trong những nguyên do, động lực và áp lực trực tiếp để 

Myanmar tiến hành cải cách, mở cửa. Tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế với Ấn 

Độ cũng là một trong những cách thức để Myanmar giảm sự phụ thuộc vào Trung 

Quốc về kinh tế. Đồng thời, những cải cách kinh tế, chính trị của Myanmar đã làm 

thay đổi các mối quan hệ kinh tế đối ngoại của nước này nên đã tác động cả trực tiếp 

lẫn gián tiếp đến quan hệ kinh tế của Myanmar với Ấn Độ và Trung Quốc.   
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PHỤ LỤC 1 

BẢN ĐỒ MYANMAR VÀ CÁC QUỐC GIA LÁNG GIỀNG 

 

 

Nguồn: “Myanmar: Facts, Geography & History”, https://www.britannica.com/ 

place/Myanmar (accessed May 15, 2020)    
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PHỤ LỤC 2 

CÁC CHUYẾN THĂM CẤP CAO QUAN TRỌNG VÀ CÁC THỎA THUẬN 

LIÊN QUAN ĐẾN HỢP TÁC KINH TẾ MYANMAR - ẤN ĐỘ (1991 - 2016) 

Các chuyến thăm cấp cao quan trọng 

Thời gian Đoàn Myanmar đến Ấn Độ  Đoàn Ấn Độ đến Myanmar  

Tháng 03/1993 - Bộ trưởng Ngoại giao J.N. Dixit 

Tháng 01/1994 Thứ trưởng Ngoại giao 

U Nyunt Swe 

- 

Tháng 02/2001  

 

Bộ trưởng Ngoại giao  

Jaswant Singh  

Tháng 01/2003 Ngoại trưởng U Win Aung   

Tháng 10/2004  Chủ tịch SPDC Than Shwe  

Tháng 03/2006  Tổng thống A.P.J Abdul Kalam  

Tháng 7/2010 Chủ tịch SPDC Than Shwe  

Tháng 10/2011 Tổng thống Thein Sein  

Tháng 5/ 2012   Thủ tướng Manmohan Singh  

Tháng 12/2012 Tổng thống Thein Sein  

Tháng 08/2016 Tổng thống U Htin Kyaw  

Các thỏa thuận liên quan đến hợp tác kinh tế 

Thời gian Các thỏa thuận 

1994 Hiệp định thương mại biên giới (hợp pháp hóa trao đổi thương mại 

dọc theo khu vực biên giới của hai nước) 

1997, 1998 Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển đường bộ ở Myanmar dọc biên 

giới Myanmar - Ấn Độ 

2001 Bản ghi nhớ về bảo trì tuyến đường Tamu-Kalemyo 

2003 Bản ghi nhớ về việc thành lập Ủy ban hỗn hợp thương mại  

2004 Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm phát triển doanh nhân tại Yangon; 

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt  

2005 Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Bộ năng lượng 
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Myanmar và Bộ Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ 

2006 Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí 

2007 Hợp đồng tín dụng trị giá 60 triệu USD giữa Exim Bank và MFTB 

để phát triển Thủy điện Thathatay Chaung 

2008 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; Hiệp định khung về xây dựng 

và vận hành một cơ sở vận tải quá cảnh đa phương thức trên sông 

Kaladan; Hiệp định bảo vệ và xúc tiến đầu tư 

2009 Thành lập Trung tâm Đào tạo công nghiệp Myanmar - Ấn Độ tại 

Pokokku, Myanmar 

2010 Bản ghi nhớ giữa Myanmar và Ấn Độ về việc thành lập Trung tâm 

đào tạo công nghiệp Myanmar - Ấn Độ tại Myingyan, Myanmar 

2011 Bản ghi nhớ về Nâng cấp Bệnh viện Nhi Yangon và Bệnh viện Đa 

khoa Sittwe 

2012 Bản ghi nhớ về phát triển khu vực biên giới; Thỏa thuận Dịch vụ 

hàng không; Bản ghi nhớ về việc thành lập Viện Công nghệ thông 

tin Myanmar (MIIIT); Bản ghi nhớ về việc thành lập chợ nông 

thôn qua biên giới giữa Ấn Độ và Myanmar; Bản ghi nhớ về việc 

thành lập Diễn đàn Thương mại và Đầu tư; Bản ghi nhớ về hợp tác 

xây dựng-nâng cấp Tuyến đường Rhi-Tiddim ở Myanmar dọc biên 

giới Myanmar - Ấn Độ  … 

2014 Bản ghi nhớ về hợp tác biên giới 

2016 Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo; Bản ghi 

nhớ về hợp tác xây dựng 69 cây cầu; Bản ghi nhớ để xây dựng và 

nâng cấp Trạm đường bộ Kalewa - Yagi 

Nguồn: LangpoklakpamSuraj Singh (2008), “Emerging Scenario of India’s 

Myanmar Policy: The Manipur Dimension”, Asian Profile, Vol.36, No.1, pp.47-58, 

p.54; Pierre Gottschlich (2017), “The India-Myanmar Relationship: New Directions 

after a Change of Governments?”, International Quarterly for Asian Studies, Vol. 

48, No.3-4, pp.171-202, p. 179-187. 
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PHỤ LỤC 3 

CÁC CHUYẾN THĂM CẤP CAO QUAN TRỌNG VÀ CÁC THỎA THUẬN 

LIÊN QUAN ĐẾN HỢP TÁC KINH TẾ MYANMAR - TRUNG QUỐC  

(1991 - 2016) 

Các chuyến thăm cấp cao quan trọng 

Thời gian Đoàn Myanmar đến 

Trung Quốc   

Đoàn Trung Quốc đến Myanmar  

Tháng 01/1991 - Tổng thư ký Quốc vụ viện La Cán 

Tháng 08/1991 Chủ tịch SLORC  

Saw Maung 

- 

Tháng 02/1993  

 

Bộ trưởng Ngoại giao Tiền Kỳ Tham 

Tháng 12/1994  Thủ tướng Lý Bằng 

Tháng 01/1996 Chủ tịch SPDC 

Tướng Than Shwe 

 

Tháng 03/1997  Tổng thư ký Quốc vụ viện La Cán 

Tháng 10-1997  Phó Thủ tướng Ngô Bang Quốc 

Tháng 07/2000 Thủ tướng, phó Chủ tịch 

SPDC Maung Aye 

 

Tháng 12/2001  Chủ tịch nước Giang Trạch Dân 

Tháng 02/2004  Phó Thủ tướng Ngô Nghi 

Tháng 07/2004   Thủ tướng Khin Nyunt  

Tháng 07 và 

10/2005 

Thủ tướng Soe Win  

Tháng 07/2005  Bộ trưởng Ngoại giao Lý Triệu Tinh 

Tháng 08/2008 Thủ tướng Thein Sein   

Tháng 12/2008  Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì 

Tháng 03/2009  

 

 Ủy viên ban Thường vụ Bộ Chính trị 

Lý Trường Xuân 
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Tháng 12/2009  Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình 

Tháng 06/2010  Thủ tướng Ôn Gia Bảo 

Tháng 07/2010 

 

Thư ký thứ nhất SPDC 

Tin Aung Myint Oo 

 

Tháng 11/2010 Chủ tịch SPDC Than 

Shwe 

 

Tháng 04/2011  

 

 Chủ tịch Hội nghị Chính trị hiệp 

thương Nhân dân Trung Quốc, Ủy 

viên Bộ Chính trị Giả Khánh Lâm 

Tháng 05/2011 Tổng thống Thein Sein  

Tháng 9/2012 

 

Tổng thống Thein Sein Chủ tịch Quốc hội Nhân dân toàn 

quốc Ngô Bang Quốc 

Tháng 04/2013 Tổng thống Thein Sein  

Tháng 06/2014 Tổng thống Thein Sein  

Tháng 12/2015  Đặc phái viên kiêm Thứ trưởng 

Ngoại giao Lưu Chấn Dân 

Tháng 04/2016  Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị 

Tháng 05/2016 Cố vấn Quốc gia, Ngoại 

trưởng Aung San Suu 

Kyi 

 

Các thỏa thuận liên quan đến hợp tác kinh tế 

Thời gian Các thỏa thuận 

1993 Thỏa thuận về Hợp tác Kinh tế và kỹ thuật 

1994 Bản ghi nhớ về thương mại biên giới 

1996, 1999, 

2000, 2001, 

2003; 2005, 

2006, 2009 

Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật 

1997 Hiệp định về Hợp tác và quản lý khu vực biên giới Myanmar - 
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Trung Quốc; Hiệp định về Hợp tác Kỹ thuật và cung cấp máy 

móc, thiết bị, đồ phụ tùng nông nghiệp; Hiệp định về việc 

Thành lập Uỷ ban Công tác Liên hợp về Hợp tác Kinh tế 

thương mại và Kỹ thuật 

1998 Hiệp định khung về khoản vay ưu đã có lãi suất 

2000 Hiệp định về Hợp tác du lịch 

2001 Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản 

và địa chất; Hợp đồng Cải thiện thu hồi dầu ở khối IOR-4 (mỏ 

Pyay); Nghị định thư Hợp tác khu vực biên giới; Hiệp định về 

Xúc tiến và bảo vệ đầu tư 

2003 Hiệp định về giảm nợ một phần cho Myanmar 

2004 Bản ghi nhớ về Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và kinh tế; 

Khung hợp tác thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Tập đoàn 

bảo hiểm tín dụng và xuất khẩu Trung Quốc và Bộ Kế hoạch và 

Tài chính Myanmar; Bản ghi nhớ giữa Phòng thương mại Công 

nghiệp Myanmar và Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế 

Trung Quốc; Hợp đồng thương mại cung cấp các công trình kết 

cấu thép thủy lực và thiết bị điện, cơ khí cho dự án thủy điện 

Kun; Hợp đồng thương mại cho Dự án đường dây và trạm biến 

áp 230 KV Myaungtaka-Hlinethaya-Yekyi; Dự án đường sắt 

Lashio - Muse 

2006 Biên bản cuộc họp tham vấn lần thứ hai giữa chính phủ Trung 

Quốc và Myanmar về hợp tác thương mại, gỗ và mỏ; Nghị định 

thư về miễn trừ nợ một phần của chính phủ Trung Quốc cho 

chính phủ Myanmar 

2009 Bản ghi nhớ về Thỏa thuận phát triển, vận hành và chuyển giao 

các dự án thủy điện ở Maykha, Malikha và thượng nguồn sông 

Ayeyawaddy – lưu vực Myitsone; Bản ghi nhớ liên quan đến phát 

triển, vận hành và quản lý dự án đường ống dẫn dầu thô; Thỏa 
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thuận độc quyền xây dựng và vận hành đường ống dẫn dầu thô 

giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và Bộ Năng lượng 

Myanmar 

2010 Nhân chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Trung Quốc Ôn 

Gia Bảo, hai bên ký kết 15 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp 

tác phát triển kinh tế, các lĩnh vực công nghệ, giao thông vận 

tải, đường sắt, thương mại, thủy điện, năng lượng và khai thác 

khoáng sản. 

2011 Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược 

toàn diện khẳng định nâng cao hơn nữa quy mô và mức độ hợp tác 

kinh tế và thương mại giữa hai nước; Biên bản ghi nhớ về Dự án 

đường sắt cao tốc (còn gọi là đường sắt Kunming-Kyaukphyu) 

trị giá 20 tỷ USD 

2014 Thỏa thuận về hợp tác năng lượng, nông nghiệp, viễn thông, cơ 

sở hạ tầng và tài chính trị giá 7,8 tỷ USD 

 

Nguồn: Hnin Yi (2013), “Myanmar’s Policy toward the Rising China since 

1989”, RCAPS Working Paper Series “Dojo”, RPD-13002, Ritsumeikan Asia 

Pacific University (APU), p.15; Maung Aung Myoe (2015), “Myanmar’s China 

Policy since 2011: Determinants and Directions”, Journal of Current Southeast Asian 

Affairs, Vol.34, No.2, pp. 21-54, p.38-39. 
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PHỤ LỤC 4 

 KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI MYANMAR - ẤN ĐỘ GIAI ĐOẠN  1991 

– 2010 (TỪ NĂM TÀI CHÍNH 1990 ĐẾN NĂM TÀI CHÍNH 2010)24 

Đơn vị tính: triệu USD 

Năm tài 

chính 

Xuất Khẩu 

của 

Myanmar 

sang Ấn Độ  

Nhập khẩu 

của 

Myanmar 

từ Ấn Độ  

Tổng kim 

ngạch thương 

mại Myanmar 

- Ấn Độ   

Cán cân 

thương 

mại 

Thị phần trong 

tổng kim ngạch 

thương mại của 

Myanmar (%)   

1990 84,34 5,99 90,33 +78,35 6,67 

1995 184,37 61,33 245,70 +123,04 9,00 

2000 261,99 83,30 345,29 +178,69 8,07 

2004 341,43 83,65 425,08 +257,78 8,67 

2005 488,97 80,18 569,15 +408,79 10,26 

2006 733,91 159,95 893,96 +573,96 10,94 

2007 727,25 173,51 900,96 +553,74 9,24 

2008 803,83 146,37 950,20 +657,46 8,39 

2009 1013,14 193,52 1206,66 +819,62 10,25 

2010 871,59 195,46 1067,05 +676,13 6,98 

 

Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2012), Myanmar Statistical 

Yearbook 2011, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw, p. 281, 282, 291, 292. 

  

                                                           
24 Số liệu bao gồm cả thương mại biên giới 
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PHỤ LỤC 5 

KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI MYANMAR - ẤN ĐỘ GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 

(TỪ NĂM TÀI CHÍNH 2011 ĐẾN NĂM TÀI CHÍNH 2015)25 

Đơn vị tính: triệu USD 

Năm tài chính 2011 2012 2013 2014 2015 

Xuất khẩu của Myanmar 

sang Ấn Độ  
1045,98 1018,69 1143,40 745,80 

904,16 

Nhập khẩu của Myanmar 

từ Ấn Độ 
325,38 301,70 493,53 594,78 

807,35 

Tổng kim ngạch thương 

mại Myanmar - Ấn Độ  
1371,36 1320,39 1636,93 1340,58 1711,52 

Cán cân thương mại +720,60 +716,99 +649,87 +151,02 +96,81 

Thị phần trong tổng thương 

mại của Myanmar (%) 
7,55 7,32 6,56 4,60 6,18 

Thương mại biên giới 

Myanmar - Ấn Độ  

15,40 

 

12,02 

 

45,13 

 

60,72 

 

71,64 

 

Thị phần thương mại biên 

giới Myanmar - Ấn Độ 

trong tổng thương song 

phương Myanmar - Ấn Độ 

(%)  

1,12 0,91 2,76 4,53 4,19 

Thị phần của thương mại 

biên giới Myanmar - Ấn 

Độ trong tổng thương mại 

biên giới Myanmar (%) 

0,46 

 

0,37 

 

0,98 

 

0,89 

 

1,00 

 

 

Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2017), Myanmar Statistical 

Yearbook 2017, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw, p.419, 428. 

                                                           
25 Số liệu bao gồm cả thương mại biên giới. 
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PHỤ LỤC 6 

KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI ẤN ĐỘ - MYANMAR TỪ NĂM TÀI CHÍNH 

1990 ĐẾN NĂM TÀI CHÍNH 2010 (THEO THỐNG KÊ CỦA ẤN ĐỘ) 

                                                                                (Đơn vị tính: Triệu USD) 

Năm tài 

chính 

Nhập khẩu của Ấn 

Độ từ Myanmar   

Xuất khẩu của Ấn 

Độ sang Myanmar   

Tổng kim ngạch 

thương mại Ấn Độ - 

Myanmar   

1990 85,53 1,87 87,40 

1991 50,92 3,81 54,73 

1992 111,27 6,79 118,06 

1993 121,00 21,00 142,00 

1994 126,58 21,78 148,36 

1995 157,73 25,27 183,00 

1996 166,28 39,61 205,89 

1997 224,01 49,31 273,32 

1998 173,76 30,12 203,88 

1999 171,59 34,10 205,69 

2000 181,69 52,71 234,40 

2001 374,43 60,89 435,32 

2002 336,04 75,07 411,11 

2003 409,01 89,64 498,65 

2004 405,91 113,19 519,11 

2005 525,96 110,70 636,66 

2006 781,93 139,95 921,87 

2007 809,94 185,43 995,37 

2008 928,97 221,64 1150,61 

2009 1289,80 209,97 1499,77 

2010 1017,67 320,62 1338,29 

  
Nguồn: Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics - DGCI&S, 

Export Import Data Bank, Department of Commerce, (Directorate General of Foreign 

Trade – DGFT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India qua các năm 

khác nhau. 

 



 

11 

 

PHỤ LỤC 7 

CÁC MẶT HÀNG XUẤT, NHẬP KHẨU CHỦ YẾU CỦA MYANMAR 

VỚI ẤN ĐỘ GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 

Các mặt hàng Myanmar xuất khẩu chủ yếu sang Ấn Độ 

Đơn vị tính: Triệu USD 

STT Mặt hàng Đơn 

vị 

Năm tài chính 2013 Năm tài chính 2014 Năm tài chính 2015 

Số lượng Giá trị Số 

lượng 

Giá trị Số 

lượng 

Giá trị 

1  Thương mại  

Thông 

thường 

  1118,24  703,19  851,13 

 1 Đậu lăng Tấn 748225 460,41 857110 639,21 711142 694,77 

 2 Ván ép Tấn 15029 7,90 53573 26,89 199601 76,79 

 3 Gỗ m3 1079491 564,28 8010 12,90 26862 42,58 

 4 Hạt Niger Tấn - - 1064 0,81 5358 4,41 

 5 Cá Tấn 5412 6,63 1091 1,70 1069 1,72 

 6 Quần áo Cái 267 0,34 732 - 238592 1,48 

 7 Đồng tấm 

cathode 

Cái 400 2,82 229 1,90 346 1,88 

 8 Cao su Tấn 1035 2,30 61 0,09 - - 

 9 Cây chổi đót - - 0,15 - 0,52 - 0,55 

 10 Nghệ Tấn  229 0,10 1085 0,53 1260 0,90 

 11 Đồ da Tấn 10936 0,61 822 0,46 10922 0,55 

 12 Đường Tấn 92 0,07 425 0,36 185 0,15 

 13 

14 

Gạo tấm Tấn 6725 2,13 5500 1,72 125 0,03 

Các hải sản 

khác 

Tấn 199 0,29 74 0.05 11 0,02 

 15 Gạo Tấn 37327 12,69 21596 7,35 675 0,22 

 16 Thuốc lá Thùng  128 0,12 - - 29 0,02 

 17 Cutch  Tấn 109 0,02 224 0,04 209 0,03 
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 18 Hành Tấn 241 0,08 - - 121 0,03 

 19 Sản phẩm 

động vật khác  

- - - - 0,32 - 0,15 

 20 Gừng Tấn 1031 0,60 - - 60 0,10 

 21 Tôm Tấn  596 0,44 36 0,05 9 0,03 

 22 Me quả Tấn 388 0,09 27 0,01 138 0,03 

 23 Bắp (ngô) Tấn - - 322 0,09 - - 

 24 Ohn Ton Bark Tấn - - - - - - 

  Các mặt 

hàng khác 

  56,17  8,19  24,96 

2  Thương mại 

biên giới 

  28,17  42,61  53,03 

  Tổng   1146,41  745,80  904,16 

 

Các mặt hàng Myanmar nhập khẩu chủ yếu từ Ấn Độ 

Đơn vị tính: Triệu USD 

STT Mặt hàng Năm tài 

chính 2013 

Năm tài 

chính 2014 

Năm tài 

chính 2015 

1  Thương mại  thông thường 476,36 577,35 188,50 

 1 Sản phẩm dược  71,63 74,08 69,71 

 2 Thiết bị vận tải 20,61 29,47 36,51 

 3 Kim loại cơ bản và sản xuất 173,03 52,55 28,78 

 4 

5 

Máy móc và phụ tùng 39,84 139,80 33,62 

Máy móc và thiết bị điện 27,64 47,02 30,31 

 6 Dầu ăn (Rau và các loại khác) 6,07 13,07 8,53 

 7 Khoáng sản và dầu 0,60 5,55 1,66 

 8 Hóa chất và hợp chất 3,34 3.54 7,05 

 9 Nhựa và các sản phẩm nhựa 2,70 7,34 5,56 

 10 Cao su nguyên liệu 7,32 6,45 5,27 

 11 Giấy, bìa 2,04 1,55 2,48 
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 12 Dụng cụ khoa học 2,78 2,89 7,67 

 13 Vật liệu nhuộm 1,10 1,28 1,67 

 14 Gia vị 1,24 1,21 0,96 

 15 Xà phòng 0,70 0,23 0,42 

 16 Thủy tinh và kính 0,97 1,39 1,39 

 17 Vải nhân tạo và vải tổng hợp 0,89 14,72 1,06 

 18 Sản phẩm từ sữa 0,61 0,43 0,05 

 19 Phân bón 0,19 0,35 0,36 

 20 Vải conton 0,71 0,15 0,66 

 21 Vải dệt và dệt đặc biệt 0,03 0,02 0,29 

 22 Xi măng 12,51 6,66 6,12 

 23 Bột mì - 0,02 1,15 

  Các mặt hàng khác 99,81 167,58 537,22 

2  Thương mại biên giới 17,15 18,30 18,85 

  Tổng 493,51 595,65 807,35 

 

Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2017), Trade  with  India 2012 -

2013 to 2015-2016, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw. 
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PHỤ LỤC 8 

DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG THỎA THUẬN TRONG TRAO ĐỔI 

THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI MYANMAR - ẤN ĐỘ 

22 mặt hàng theo Hiệp định thương mại biên giới năm 1994 

1. Hạt mù tạt - hạt cải dầu   12. Thuốc lá 

2. Đậu lăng và các loại đậu hạt 13. Cà chua 

3. Rau quả tươi 14. Chổi đót 

4. Trái cây 15. Hạt vừng 

5. Tỏi 16. Nhựa thông 

6. Hành tây 17. Hạt rau mùi 

7. Ớt 18. Đậu nành 

8. Gia vị (không bao gồm bột nhục đậu 

khấu, Đinh hương, Quế) 

19. Các mặt hàng thực phẩm cho tiêu 

dùng địa phương 

9. Tre 20. Hạt Hướng dương rang  

10. Sản phẩm lâm nghiệp (không bao 

gồm gỗ Teak) 

21. Tượng tôn giáo (Katha) 

11. Quả và lá cau  22. Gừng  

Các mặt hàng bổ sung năm 2008 và 2012 

23. Trầm hương 43. Bột tẩy trắng 

24. Phụ tùng xe đạp 44. Than 

25. Lưỡi dao 45. Dầu ăn 

26. Bóng đèn 46. Thiết bị điện 

27. Mỹ phẩm 47. Sản phẩm thép chế tạo  

28. Phân bón 48. Hàng may mặc-quần áo may sẵn 

29.Vải bông 49. Đồ thủ công và đồ thủ công mỹ nghệ  

30. Đồ trang sức giả 50. Vật liệu xây dựng nhỏ và phụ kiện điện 

31. Thuốc trừ sâu 51. Vôi 

32. Giày da 52. Thuốc tây 

33. Thuốc dùng trong cấp cứu 53. Sữa bột, chè, dầu ăn, đồ uống 
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34. Tinh dầu bạc hà 54. Phụ tùng xe máy  

35. Nhang vòng chống muỗi  55. Các mặt hàng khác như dụng cụ điện 

tử - âm nhạc 

36. Sơn và véc ni 56. Nến 

37. Gia vị 57. Gạo, lúa mì, ngô, yến mạch 

38. Dụng cụ bằng thép không gỉ 58. Thuốc lá thơm 

39. Đường và muối 59. Đá bán quý 

40. X quang và giấy ảnh 60. Máy may  

41. Máy móc - thiết bị - dụng cụ nông nghiệp 61. Vải dệt thủ công 

42. Xe đạp 62. Xe ba bánh - ô tô dưới 1000 CC 

  

Nguồn: Nisha Taneja, Tin Htoo Naing, Sanjana Joshi, Thiyam Bharat Singh, 

Samridhi Bimal, Sakshi Garg, Riya Roy, Manali Sharma (2019), “India - Myanmar 

Border Trade”, Indian Council For Research on International Economic Relations, 

Working Paper 378, p. 34,35. 
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PHỤ LỤC 9 

THƯƠNG MẠI CỦA MYANMAR VỚI TRUNG QUỐC (1974 - 1988) 

Đơn vị tính (triệu kyat)26 

Năm tài 

chính 

Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng kim ngạch 

thương mại 

Cán cân 

1974 212,8 127,5 340,3 +85,3 

1975 102,9 111,9 214,8 -9,0 

1976 3,2 68,1 71,3 -64,9 

1977 6,8 135,3 142,1 -128,5 

1978 3,4 125,0 128,4 -121,6 

1979 78,6 120,6 199,2 -42,0 

1980 40,2 209,1 249,3 -168,9 

1981 29,2 180,5 209,7 -151,3 

1982 8,4 250,5 258,9 -242,1 

1983 30,5 237,1 267,6 -206,6 

1984 4,9 149,7 154,6 -144,8 

1985 165,3 176,7 342,0 -11,4 

1986 137,0 94,9 231,9 +42,1  

1987 152,7 24,4 177,1 +128,3  

 

Nguồn: Maung Aung Myoe (2007), “Sino - Myanmar Economic Relations 

Since 1988”, Asia Research Institute Working Paper Series, No. 86, Asia Research 

Institute, National University of Singapore, p.4. 

  

                                                           
26 Mặc dù tỷ giá của đồng kyat so với USD giai đoạn 1974-1988 trong mỗi năm là khác nhau so với đồng 

USD nhưng tính trung bình giai đoạn tỷ giá hối đoái của đồng kyat so với đồng USD ở mức 6,03 kyat/USD. 



 

17 

 

PHỤ LỤC 10 

KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI MYANMAR - TRUNG QUỐC GIAI 

ĐOẠN 1991 - 2010 (TỪ NĂM TÀI CHÍNH 1990 ĐẾN NĂM TÀI CHÍNH 2010) 

Đơn vị tính: triệu USD 

Năm tài 

chính 

Xuất khẩu 

của 

Myanmar 

sang Trung 

Quốc   

Nhập khẩu 

của 

Myanmar 

từ Trung 

Quốc   

Tổng kim 

ngạch 

thương mại 

Myanmar – 

Trung Quốc   

Cán cân 

thương mại 

Thị phần 

trong tổng 

thương mại 

của Myanmar 

(%)   

1990 63,76 193,94 257,70 -130,18 18,96 

1995 34,70 254,98 289,64 -220,28 10,61 

2000 175,98 285,11 461,09 -109,13 10,77 

2001 229,40 307,91 537,31 –78,51 10,60 

2002 472,23 362,89 835,12 +109,34 15,57 

2003 224,87 471,23 696,10 –246,36 15,14 

2004 290,90 489,65 780,55 -198,75 15,93 

2005 366,95 468,24 835,19 -101,29 15,07 

2006 615,13 730,28 1345,41 -115,15 16,10 

2007 697,68 994,99 1692,67 -297,31 17,35 

2008 617,67 1208,16 1825,83 -590,49 16,13 

2009 617,16 1258,10 1875,26 -640,94 15,95 

2010 1.203,56 2.168,52 3.372,08 -964,96 22,08 

 

Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2012), Myanmar Statistical 

Yearbook 2011, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw, p. 281, 282, 291, 292. 
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PHỤ LỤC 11 

KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI MYANMAR - TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 

2011 - 2016 (TỪ NĂM TÀI CHÍNH 2011 ĐẾN NĂM TÀI CHÍNH 2015) 

Đơn vị tính: Triệu USD, % 

Năm tài chính 
2011 2012 2013 2014 2015 

Xuất khẩu của Myanmar 2.214,29 2.238,07 2913,55 4.692,45 4.596,96 

Nhập khẩu của Myanmar 2.786,83 2.719,48 4.119,45 5.019,62 6.395,47 

Tổng kim ngạch thương mại 

Myanmar – Trung Quốc  
5.001,13 4.957,55 7.033,12 9712,08 10.992,44 

Cán cân thương mại -572,5 -481,4 -1205,9 -327,1 -1798,5 

Thị phần trong tổng thương 

mại của Myanmar 

27,53 

 
27,47 28,17 

33,3 

 
39,66 

Thương mại biên giới 

Myanmar - Trung Quốc 
2.985,42 2.938,12 3.870,00 5.886,67 5.950,68 

Thị phần thương mại 

biên giới Myanmar - 

Trung Quốc trong tổng 

thương mại Myanmar - 

Trung Quốc    

59,69 59,26 

 

55,02 

 

60,61 54,13 

Thị phần thương mại 

biên giới Myanmar - 

Trung Quốc trong tổng 

thương mại biên giới của 

Myanmar  

88,64 87,12 84,35 86,73 83,18 

 

Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2017), Myanmar Statistical 

Yearbook 2017, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw, p. 419, 428. 
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PHỤ LỤC 12 

KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI TRUNG QUỐC - MYANMAR TỪ NĂM 1990 

ĐẾN NĂM 2009 (THEO THỐNG KÊ CỦA TRUNG QUỐC) 

(Đơn vị tính: Triệu USD) 

Năm  Xuất khẩu của Trung 

Quốc sang Myanmar     

Nhập khẩu của Trung 

Quốc từ Myanmar   

Tổng kim ngạch 

thương mại  

1990 223,54 104,09 327,62 

1991 286,17 109,52 392,09 

1992 259,17 131,27 390,44 

1993 324,66 164,83 489,49 

1994 369,11 143,28 512,40 

1995 617,85 149,55 767,40 

1996 521,12 137,41 658,53 

1997 570,09 73,41 643,50 

1998 518,86 62,04 580,90 

1999 406,55 101,48 508,03 

2000 496,44 124.82 621,26 

2001   497,35 134,19 631,54 

2002 724,82 136,89 861,71 

2003 907,71 169,53 1.077,24 

2004 938,59 206,90 1.145,49 

2005   938,45 274,40 1.209,25 

2006 1.207,42 252.65 1.460,07 

2007 1.690,98 371,06 2.062,04 

2008 1.978,46 647,54 2.626,01 

2009 2.261,24 646,12 2.907,36 

Nguồn: David I. Steinberg and Hongwei Fan (2012), China - Myanmar 

Relations: The Dilemmas of Mutual Dependence, Nordic Institute of Asian Studies 

Press, Copenhagen, p.209. 
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PHỤ LỤC 13 

CÁC MẶT HÀNG XUẤT, NHẬP KHẨU CHỦ YẾU CỦA MYANMAR 

VỚI TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 

Các mặt hàng Myanmar xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc 

Đơn vị tính (triệu USD) 

STT Mặt hàng Đơn 

vị 

Năm tài chính 2013 Năm tài chính 2014 Năm tài chính 2015 

Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị 

1  Thương 

mại  

thông 

thường 

  411,31  641,28  354,84 

 1 Kim loại 

cơ bản 

Tấn 6226 40,04 68846 322,11 30543 153,01 

 2 Quần áo Cái  5780151 36,01 9929962 50,14 16715988 56,46 

 3 Gạo Tấn 63490 21,72 18586 6,23 42642 14,38 

 4 Gỗ m3 69327 67,72 1107 3,05 3413 9,11 

 5 Cá Tấn 24556 35,14 15421 9,26 18087 7,44 

 6 Đậu lăng Tấn 30832 19,82 19224 15,47 15207 12,09 

 7 Tôm Tấn 3280 6,07 2975 4,87 3012 4,23 

 8 Các hải 

sản khác 

Tấn 433 0,98 259 0,66 2634 1,46 

 9 Hạt mè 

(vừng) 

Tấn 2931 4,60 2277 4,55 2671 4,03 

 10 Giày Đôi  58098 0,53 2045159 0,64 2045159 3,02 

 11 Áo mưa Cái 13671 0,44 177 0,46 177 0,11 

 12 Cao su Tấn 4675 10,89 2145 1,13 2145 0,80 

 13 Ván ép Tấn 1323 1,38 2656 4,67 2656 2,32 

 14 Các sản 

phẩm gỗ 

khác 

- - 0,38 - 0.56 - 1,87 

 15 Đồ da Tấn 36 0,02 - - 348 0,22 
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 16 Túi vải 

dệt 

Cái - - - - - - 

 17 Ngọc 

bích 

- - 109,26 - - - 15,98 

 18 Sản phẩm 

động vật 

khác 

- - - - 0,07 - 0,22 

 19 Khoai 

môn 

Tấn 18 0,01 - - 7 0,01 

 20 Bột tre 

tẩy trắng 

Tấn - - - - 423 0,14 

 21 Đồ đan 

từ mây 

Cái  117307 0,24 015984 0,06 5814 0,01 

 22 Đá quý - - 0,20 - - - - 

 23 Tinh bột 

sắn 

Tấn 40 0,01 - - - - 

 24 Bắp (ngô) Tấn - - - - - - 

 25 Vải cuộn cái - - - - - - 

  Các mặt 

hàng khác 

  55,85  217,35  68,14 

2  Thương 

mại biên 

giới 

  2499,44  4032,59  4241,77 

  Tổng   2910,75  4673,87  4596,61 

 

Các mặt hàng Myanmar nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc 

(Đơn vị tính: triệu USD) 

STT Mặt hàng Năm tài 

chính 2013 

Năm tài 

chính 2014 

Năm tài 

chính 2015 

1  Thương mại  thông thường 2751,70 3187,82 4686,92 

  Kim loại cơ bản và sản xuất 731,00 1056,97 1088,53 
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 2 Máy móc và phụ tùng 516,54 745,94 579,23 

 3 Máy móc và thiết bị điện 180,20 339,15 719,57 

 4 Vải nhân tạo và vải tổng hợp 261,16 184,44 203,08 

 5 Thiết bị vận tải 179,87 143,59 1286,44 

 6 Nhựa và các sản phẩm nhựa 72,36 98,18 112,72 

 7 Vải dệt và dệt đặc biệt 21,29 15,44 15,23 

 8 Giấy, bìa 33,66 28,20 33,34 

 9 Thủy tinh và kính 9,14 14,24 22,37 

 10 Cao su nguyên liệu 40,07 43,41 45,55 

 11 Phân bón 6,20 21,37 24,56 

 12 Hóa chất và hợp chất 25,93 23,39 29,42 

 13 Dụng cụ khoa học 18,19 28,58 22,53 

 14 Khoáng sản và dầu 22,36 52,98 41,87 

 15 Vải cotton 20,43 15,86 23,87 

 16 Bột gia vị 17,04 23,12 26,91 

 17 Sản phẩm dược 7,87 9,74 8,36 

 18 Xà phòng 1,90 1,56 3,64 

 19 Xi măng 8,39 6,81 12,35 

 20 Vật liệu nhuộm 2,21 2,29 3,09 

 21 Sản phẩm sữa 0,88 0,60 1,90 

 22 Dầu ăn (Rau và các loại khác) 5,82 5,73 5,06 

 23 Gia vị 0,03 0,01 0,56 

 24 Bột mì - 0,01 0,01 

  Các mặt hàng khác 570,16 326,21 376,73 

2  Thương mại biên giới 1353,79 1834,72 1708,51 

  Tổng 4105,49 5022,54 6395,43 

Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2017), Trade  with  China 2012-

2013 to 2015-2016, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw. 
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PHỤ LỤC 14 

KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI MYANMAR - TRUNG QUỐC 

GIAI ĐOẠN 1991 - 2010 (TỪ NĂM TÀI CHÍNH 1991 ĐẾN NĂM TÀI 

CHÍNH 2009, THEO THỐNG KÊ CỦA MYANMAR) 

Đơn vị tính: Triệu USD 

Năm 

tài 

chính 

Xuất 

khẩu 

Nhập 

khẩu 

Tổng kim ngạch 

thương mại biên 

giới Myanmar – 

Trung Quốc 

Cán  cân 

thương 

mại 

Tổng 

thương mại 

biên giới 

Myanmar 

Thị phần trong 

tổng thương 

mại biên giới 

Myanmar 

1991 52,52 54,47 106,99 -1,95 139,27 76,82 

1992 58,50 131,24 189,74 -72,74 257,93 73,56 

1993 27,04 90,23 117,27 -63,19 248,04 47,28 

1994 29,96 65,08 95,04 -35,12 231,87 40,99 

1995 22,03 229,31 251,34 -207,28 335,95 74,81 

1996 29,82 158,68 188,50 -128,86 357,13 52,78 

1997 86,44 59,37 145,81 -27,07 257,06 56,72 

1998 94,88 99,41 194,29 -4,53 300,27 64,71 

1999 96,39 94,90 191,29 +1,49 344,39 55,54 

2000 124,38 100,11 224,48 +24,28 411,74 54,52 

2001 133,12 115,85 248,96 +17,27 505,83 49,22 

2002 158,17 132,57 290,74 +25,60 460,57 63,13 

2003 177,26 163,84 341,10 +83,42 531,80 64,14 

2004 246,46 176,37 422,83 +70,09 687,88 61,47 

2005 315,02 203,63 518,66 +111,39 716,73 72,36 

2006 453,12 296,64 749,76 +156,48 1092,61 68,62 

2007 555,48 421,95 977,43 +133,53 1329,53 73,52 

2008 490,85 495,75 986,60 -4,9 1348,48 73,16 

2009 500,16 576,65 1076,81 –76,49 1383,68 77,82 

  
Nguồn: Maung Aung Myoe (2011), In the Name of Pauk-Phaw-Myanmar’s China 

Policy since 1948, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore), p.156.  
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PHỤ LỤC 15 

KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI MYANMAR - TRUNG QUỐC 

GIAI ĐOẠN 1991 - 2010 (THEO THỐNG KÊ CỦA TRUNG QUỐC) 

                   Đơn vị tính: Triệu USD 

Năm 

Xuất khẩu của 

Myanmar sang 

Trung Quốc 

Nhập khẩu của 

Myanmar từ 

Trung Quốc 

Tổng giá trị thương mại 

biên giới Myanmar – 

Trung Quốc 

Cân bằng 

thương mại 

1991 105,92 286,17 392,09 –180,25 

1992 131,27 259,04 390,31 –127,77 

1993 164,83 324,70 489,53 –159,87 

1994 143,34 369,11 512,45 –225,77 

1995 149,55 617,85 767,40 –468,30 

1996 137,41 521,12 658,53 –383,71 

1997 73,41 570,09 643,53 –496,68 

1998 62,04 518,86 580,90 –456,82 

1999 101,68 406,53 508,21 –304,85 

2000 124,82 496,44 621,26 –371,62 

2001 134,19 497,35 631,54 –363,16 

2002 136,89 724,75 861,64 –587,86 

2003 169,52 910,22 1079,74 –740,40 

2004 206,94 938,44 1145,38 –731,50 

2005 274,40 934,85 1209,25 –660,45 

2006 252,65 1207,42 1460,07 –954,77 

2007 378,14 1699,70 2077,84 –1321,56 

2008 647,55 1977,77 2625,32 –1330,22 

2009 646,13 2253,99 2900,12 –1607,86 

2010 675,xx 2752,xx 3427,xx –2077,xx 

Nguồn: Maung Aung Myoe (2011), In the Name of Pauk-Phaw-Myanmar’s 

China Policy since 1948, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, p.152. 
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PHỤ LỤC 16 

KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI CỦA MYANMAR VỚI CÁC 

NƯỚC LÁNG GIỀNG 

Đơn vị tính: Triệu USD 

Năm 

tài 

chính 

Tổng thương 

mại biên giới 

của Myanmar 

Thương mại 

biên giới với 

Trung Quốc 

Thương mại 

biên giới với 

Thái Lan 

Thương mại 

biên giới với 

Bangladesh 

Thương mại 

biên giới 

với Ấn Độ 

1997 257,66 145,81 83,86 22,25 5,74 

1998 246,46 194,29 39,34 3,61 9,22 

1999 170,92 96,39 43,70 8,55 22,28 

2000 411,74 267,63 107,59 16,00 20,57 

2001 497,44 276,35 170,59 19,34 31,13 

2002 444,36 331,18 74,04 11,80 26,72 

2003 501,16 387,12 78,57 10,28 25,19 

2004 656,61 496,71 121,94 15,20 22,76 

2005 716,66 481,36 199,02 15,41 20,87 

2006 1092,62 749,76 300,23 15,77 26,86 

2007 1.329,50 977,43 304,74 14,83 32,50 

2008 1.348,48 986,60 327,35 9,88 24,65 

2009 1.383,67 1.076,81 274,65 13,74 18,47 

2010 2.130,19 1.800,30 299,08 16,45 14,36 

2011 3.367,99 2.985,42 343,31 23,86 15,40 

2012 3.372,52 2.938,12 418,55 3,83 12,02 

2013 4.588,09 3.870,00 650,13 22,83 45,13 

2014 6.787,11 5.886,67 825,44 14,28 60,72 

2015 7.153,86 5.950,68 1.119,78 11,76 71,64 

 Nguồn:  Yaw Zar Ling (2017), “An Analysis of the Effect of Border Trade Value on Myanmar 

Economic Growth”, Proceedings of the 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, 

Finance and Business Management , Thailand, p. 106 và Ministry of Commerce, Myanmar (2018), National 

Trade Situation of Myanmar in 2011-2012 Fical Year to 2017-2018 Fical Year (Up to April Monthly) 

(Oversea + Border), http://www.commerce.gov.mm/en/article/national-trade-situation-myanmar-2011-2012-

fical-year-2017-2018-fical-year-april-monthly (accessed May 22, 2019) .  
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PHỤ LỤC 17 

KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI CỦA MYANMAR QUA CÁC CỬA KHẨU GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 

Đơn vị tính: triệu USD 

STT CỬA KHẨU 

Năm tài chính 2012 Năm tài chính 2013 Năm tài chính 2014 Năm tài chính 2015 

Xuất 

khẩu 

Nhập 

khẩu 
Tổng  

Xuất 

khẩu 

Nhập 

khẩu 
Tổng 

Xuất 

khẩu 

Nhập 

khẩu 
Tổng 

Xuất 

khẩu 

Nhập 

khẩu 
Tổng 

1 MUSE 1815,69 1014,17 2829,86 2210,71 1306,97 3517,68 3614 1704,16 5318,16 3809,52 1568,36 5377,88 

2 LWEJEL 21,71 11,06 32,77 68,83 7,04 75,87 63,87 9,30 73,17 64,34 12,62 76,95 

3 
CHIN 

SHWEHAW 
57,02 7,36 64,38 216,28 30,61 246,89 358,21 65,64 423,85 332,99 52,78 385,77 

4 KANPITETEE 2,47 8,64 11,11 6,42 23,13 29,55 8,82 50,19 59,02 28,79 67,45 96,24 

5 
KYAING 

TONG 
            7,39 5,07 12,46 6,48 7,35 13,83 

6 TARCHILEIK 11,84 27,90 39,73 13,54 58,96 72,50 8,44 93,52 101,97 9,66 64,93 74,59 

7 MYAWADDY 55,84 88,96 144,80 49,12 222,38 271,50 32,87 424,03 456,90 43,78 682,27 726,11 

8 KAWTHAUNG 29,61 49,29 78,91 39,05 109,17 148,22 35,85 79,85 115,70 46,38 86 132,38 

9 MYEIK 127,28 27,82 155,10 113,18 41,24 154,42 106,42 39,57 146 140,83 30,17 171 
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10 

NABULAE 

      0,15 1,34 1,49 0,31 3,91 4,22 2,01 11,18 13,19 

-HTEE KHEE 

11 MAWTAUNG       0,09 1,89 1,99 0,08 0,58 0,66 0,40 2,11 2,51 

12 MESE -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

13 SITTWE 3,66 0,17 3,83 10,35 5,71 16,06 6,42 0,08 6,51 5,35 0,98 6,33 

14 MAUNG DAW       5,48 1,29 6,77 7,67 0,11 7,77 5,37 0,06 5,43 

15 TAMU 7,40 1,74  9,14 15,82 9,83 25,65 33,05  12,57 45,62 32,77 12,79 45,56 

16 RHI 1,45 1,43 2,88 12,15 7,337 19,487 9,56 5,54 15,10 20,26 5,83 26,08 

  Tổng 2133,97 1238,56 3372,53 2761,19 1826,9 4588,09 4292,98 2494,14 6787,12 4548,93 2604,94 7153,87 

 

Nguồn: Ministry of Commerce, Myanmar (2018), “Export - Import Border Trade Situation of Myanmar in 2012-2013 Fical 

Year to 2018 Year (Up to July Monthly)”, https://www.commerce.gov.mm (accessed May 22, 2019).     
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PHỤ LỤC 18 

KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI MYANMAR - ẤN ĐỘ, MYANMAR - TRUNG QUỐC TRONG TỔNG KIM NGẠCH 

THƯƠNG MẠI CỦA MYANMAR GIAI ĐOẠN 1991 - 2016 (TỪ NĂM TÀI CHÍNH 1990 ĐẾN NĂM TÀI CHÍNH 2015) 

Năm 

tài 

chính 

Myanmar - Ấn Độ 

(Triệu USD) 

Myanmar - Trung Quốc 

(Triệu USD) 

Myanmar 

(Triệu USD) 

Thị phần 

của Ấn Độ 

và Trung 

Quốc trong 

tổng xuất 

khẩu  của 

Myanmar 

(%) 

Thị phần 

của Ấn Độ 

và Trung 

Quốc trong 

tổng nhập 

khẩu của 

Myanmar 

(%) 

Thị phần của 

Ấn Độ và 

Trung Quốc 

trong tổng kim 

ngạch thương 

mại của 

Myanmar  

(%)  

Xuất 

khẩu  

Nhập 

khẩu 

Tổng 

kim 

ngạch 

thương 

mại  

Xuất 

khẩu  

Nhập 

khẩu 

Tổng 

kim 

ngạch 

thương 

mại 

Xuất 

khẩu  

Nhập 

khẩu 

Tổng 

kim 

ngạch 

thương 

mại 

1990 84,3 6,0 90,3 63,8 193,9 257,7 476,5 888,6 1.365,1 31,1 22,5 25,5 

1995 184,4 61,3 245,7 34,7 255,0 289,7 896,9 1.831,9 2.728,8 24,4 17,3 19,6 

2000 262,0 83,3 345,3 176,0 285,1 461,1 1.960,9 2.319,1 4.280,0 22,3 15,9 18,8 

2004 341,4 83,7 425,1 290,9 489,7 780,6 2.927,8 1.973,3 4.901,1 21,6 29,1 24,6 

2005 489,0 80,2 569,2 366,9 468,2 835,1 3.558,0 1.984,4 5.542,4 24,1 27,6 25,3 

2006 733,9 159,9 893,8 615,1 730,3 1.345,4 5.232,7 2.936,7 8.169,4 25,8 30,3 27,4 

2007 727,3 173,5 900,8 697,7 995,0 1.692,7 6.401,7 3.353,4 9.755,1 22,3 34,8 26,6 

2008 803,8 146,4 950,2 617,7 1.208,2 1.825,9 6.779,1 4.543,3 11.322,4 21,0 29,8 24,5 

2009 1.013,1 193,5 1.206,6 617,2 1.258,1 1.875,3 7.586,9 4.181,4 11.768,3 21,5 34,7 26,2 

2010 871,6 195,5 1.067,1 1.203,6 2.168,5 3.372,1 8.861,0 6.412,7 15.273,7 23,4 36,9 29,1 
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2011 1.046,0 325,4 1.371,4 2.214,3 2.786,8 5.001,1 9.135,6 9.035,1 18.170,7 35,7 34,4 35,1 

2012 1.018,7 301,7 1.320,4 2.238,1 2.719,5 4.957,6 8.977,0 9.068,9 18.045,9 36,3 33,3 34,8 

2013 1.143,4 493,5 1.636,9 2913,6 4.119,5 7.033,1 11.204,0 13759,5 24.963,5 36,2 33,5 34,7 

2014 745,8 594,8 1.340,6 4.692,5 5.019,6 9712,1 12.523,7 16.633,2 29.156,9 43,4 33,8 37,9 

2015 904,2 807,4 1.711,5 4.597,0 6.395,5 10.992,5 11.136,9 16.577,9 27.714,8 45,9 43,5 45,8 

 

Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2012), Myanmar Statistical Yearbook 2011, Central Statistical Organization, Nay 

Pyi Taw, p. 281, 282, 291, 292 và Ministry of Planning And Finance (2017), Myanmar Statistical Yearbook 2017, Central 

Statistical Organization, Nay Pyi Taw, p. 419, 428. 
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PHỤ LỤC 19 

CÁC ĐỐI TÁC XUẤT KHẦU, NHẬP KHẨU VÀ CÁC ĐỐI TÁC 

THƯƠNG MẠI CHÍNH CỦA MYANMAR  

 

Các đối tác xuất khẩu chính của Myanmar  

(Đơn vị tính:%) 

Xếp hạng Năm tài 

chính 1990 

Tỷ lệ  Năm tài 

chính 1995 

Tỷ lệ Năm tài 

chính 2000 

Tỷ lệ 

1 Singapore 28,70 Ấn Độ 20,56 Thái Lan 14,38 

2 Ấn Độ  17,70 Singapore 19,56 Ấn Độ 13,36 

3 Trung Quốc  13,38 Thái Lan 10,61 Trung Quốc 8,77 

4 Thái Lan 13,10 Hồng Kông 7,13 Singapore 5,79 

5 Hồng Kông 8,37 Indonesia 5,94 Nhật Bản 4,26 

Xếp hạng Năm tài 

chính 2005  

Tỷ lệ  Năm tài 

chính 2010 

Tỷ lệ Năm tài 

chính 2015 

Tỷ lệ  

1 Thái Lan 38,25 Thái Lan 32,79 Trung Quốc  44,28 

2 Ấn Độ 13,74 Trung Quốc  13,58 Thái Lan 25,98 

3 Trung Quốc  10,31 Ấn Độ 9,84 Ấn Độ 8,12 

4 Singapore 7,39 Singapore 5,16 Singapore 6,51 

5 Nhật Bản  3,81 Malaysia 4,94 Nhật Bản  3,54 

 Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2012), Myanmar Statistical Yearbook 

2011, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw, p. 281, 282, 291, 292 và 

Ministry of Planning And Finance (2017), Myanmar Statistical Yearbook 2017, 

Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw, p. 419, 428. 

Các đối tác nhập khẩu chính của Myanmar 

(Đơn vị tính:%) 

Xếp hạng Năm tài 

chính 1990 

Tỷ lệ  Năm tài 

chính 1995 

Tỷ lệ Năm tài 

chính 2000 

Tỷ lệ 

1 Trung Quốc  21,82 Nhật Bản  24,32 Singapore  24,20 

2 Nhật Bản   16,35 Singapore 18,16 Thái Lan  13,09 

3 Thái Lan 10,04 Trung Quốc  13,92 Hàn Quốc 12,37 



 

31 

 

4 Singapore 9,64 Thái Lan 12,80 Trung Quốc  12,29 

5 Malaysia 6,94 Malaysia 5,98 Nhật Bản 8,75 

Xếp hạng Năm tài 

chính 2005  

Tỷ lệ  Năm tài 

chính 2010 

Tỷ lệ Năm tài 

chính 2015 

Tỷ lệ  

1 Singapore  28,26 Trung Quốc  33,81 Trung Quốc  38,58 

2 Trung Quốc  23,59 Singapore 25,66 Singapore 17,92 

3 Thái Lan 11,96 Thái Lan  11,07 Thái Lan 11,90 

4 Malaysia 5,97 Hàn Quốc 4,74 Nhật Bản 8,76 

5 Nhật Bản  5,35 Indonesia 4,29 Ấn Độ 4,87 

Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2012), Myanmar Statistical 

Yearbook 2011, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw, p. 281, 282, 291, 292 

và Ministry of Planning And Finance (2017), Myanmar Statistical Yearbook 2017, 

Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw, p. 419, 428. 

Các đối tác thương mại chính của Myanmar 

(Đơn vị tính:%) 

Xếp hạng Năm tài 

chính 1990 

Tỷ lệ  Năm tài 

chính 1995 

Tỷ lệ Năm tài 

chính 2000 

Tỷ lệ 

1 Trung Quốc  18,85 Singapore  18,62 Singapore  15,76 

2 Singapore  16,24 Nhật Bản 18,00 Thái Lan  13,68 

3 Nhật Bản   13,27 Thái Lan  12,79 Trung Quốc  10,77 

4 Thái Lan 11,11 Trung Quốc 10,61 Ấn Độ  8,07 

5 Ấn Độ  6,67 Ấn Độ  9,00 Nhật Bản 6,69 

Xếp hạng Năm tài 

chính 2005  

Tỷ lệ  Năm tài 

chính 2010 

Tỷ lệ Năm tài 

chính 2015 

Tỷ lệ  

1 Thái Lan  28,83 Trung Quốc  22,08 Trung Quốc  39,66 

2 Trung Quốc  15,06 Singapore 13,76 Thái Lan  17,56 

3 Singapore 14,86 Ấn Độ   6,98 Singapore 13,33 

4 Ấn Độ  10,26 Thái Lan 6,76 Nhật Bản 6,72 

5 Nhật Bản  3,36 Malaysia 3,82 Ấn Độ 6,17 

Nguồn: Ministry of Planning And Finance (2012), Myanmar Statistical Yearbook 

2011, Central Statistical Organization, Nay Pyi Taw, p. 281, 282, 291, 292 và Ministry 

of Planning And Finance (2017), Myanmar Statistical Yearbook 2017, Central 

Statistical Organization, Nay Pyi Taw, p. 419, 428. 
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PHỤ LỤC 20 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI MYANMAR THEO ĐỐI TÁC  

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/03/2016) 

STT Đối tác Số dự án  

Tổng vốn đầu 

tư đăng ký 

(ngàn USD) 

Tỷ lệ (%) 

1 Trung Quốc 132 18.072.098 28,36 

2 Singapore 209 13.066.427 20,51 

3 Thái Lan 96 10.500.318 16,48 

4 Hồng Kông 125 7.350.659 11,54 

5 Anh 83 4.075.418 6,40 

6 Hàn Quốc 127 3.489.308 5,48 

7 Malaysia 55 1.911.338 3,00 

8 Hà Lan 14 989.566 1,55 

9 Ấn Độ  23 732.649 1,15 

10 Việt Nam 11 693.262 1,09 

11 Nhật Bản 86 631.527 0,99 

12 Pháp 4 541.610 0,85 

13 Indonesia 13 254.687 0,40 

14 Mỹ 17 248.216 0,39 

15 Canada 18 197.084 0,31 

16 Philippines 3 147.173 0,23 

17 Australia 17 129.509 0,20 

18 Nga 2 94.000 0,15 

19 Liberia  4 79.201 0,12 

20 Brunei 18 75.667 0,12 

21 Áo 2 72.500 0,11 

22 Panama 2 55.101 0,09 

23 Các Tiểu vương quốc Ả 3 47.192 0,07 
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Rập thống nhất 

24 Luxembourg 3 45.750 0,07 

25 Mauritius 3 39.584 0,06 

26 Thụy Sỹ 4 32.077 0,05 

27 Samoa 3 30.664 0,05 

28 Đức 3 21.100 0,03 

29 Đài Loan 8 14.542 0,02 

30 Thụy Điển 1 14.300 0,02 

31 Đan Mạch 1 13.370 0,02 

32 Na Uy  1 11.800 0,02 

33 New Zealand 1 6.950 0,01 

34 Bangladesh 3 5.313 0,01 

35 Cyprus 1 5.250 0,01 

36 Qatar 1 4.500 0,01 

37 Republic of the Marshall 

Island 

1 4.499 0,01 

38 Macao 2 4.400 0,01 

39 Israel 1 2.400 0,00 

40 Sri Lanka  2 2.250 0,00 

41 Seychelles 1 1.320 0,00 

42 Nam Phi 1 1.309 0,00 

43 Cook Islands 1 1.150 0,00 

44 Lào 1 883 0,00 

45 Afghanistan 1 653 0,00 

 Tổng 1108 63.718.574 100,00 
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Nguồn: Directorate of Investment and Company Administration (DICA), Myanmar 

(2016), “Yearly Approved Amount of Foreign Investment (By Country)”, 

https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-

files/2016_march_fdi_by_country.pdf (accessed March 16, 2017). 
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PHỤ LỤC 21  

CÁC LĨNH VỰC TRUNG QUỐC ĐẦU TƯ TẠI MYANMAR TỪ NĂM 

1989 ĐẾN NĂM 2015 

Lĩnh vực Số vốn 

đầu tư 

(triệu 

USD) 

Tỷ lệ trong 

tổng số vốn 

đầu tư vào 

Myanmar của 

Trung Quốc  

(%) 

Số vốn 

trung 

bình mỗi 

dự án 

(triệu 

USD) 

Số 

dự 

án  

Tỷ lệ trong 

tổng số dự án 

đầu tư vào 

Myanmar của 

Trung Quốc  

(%) 

Chế biến nông sản 6,67 0,0 2,22 3 3,6 

May mặc và các 

ngành liên quan 

80,78 0,4 1,92 42 50,6 

Khai mỏ 1.283,96 6,5 91,71 14 16,9 

Sản xuất khác 910,84 4,6 113,85 8 9,6 

Dầu và khí đốt 4.554,05 22,9 506,01 9 10,8 

Điện 12.843,72 64,6 3.210,93 4 4,8 

Du lịch 12,14 0,1 6,07 2 2,4 

Vận tải 199,50 1,0 199,5 1 1,2 

Tổng số các 

lĩnh vực 

19.891,64 100 239,66 83 100 

 

Nguồn: Stephen Gelb, Linda Calabrese and Xiaoyang Tang (2017), Foreign Direct 

Investment and Economic Transformation in Myanmar, Overseas Development 

Institute (ODI), UK., p.35.    
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PHỤ LỤC 22 

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LỚN CỦA TRUNG QUỐC TẠI MYANMAR 

Dự án Đập Myitsone là thỏa thuận đã được hoàn tất giữa CPI Trung Quốc và 

Bộ Điện lực số 1 Myanmar vào ngày 20/12/2009. Theo kế hoạch ban đầu, đập 

Myitsone là đập lớn nhất trong số 7 đập ở thượng nguồn sông Irrawaddy. Với tổng 

chi phí đầu tư ước tính là 3,6 tỷ USD với 11 dự án được cấu trúc như một dự án BOT. 

Theo thỏa thuận, sau 50 năm, nó sẽ được chuyển cho chính phủ Myanmar miễn phí. 

Đập Myitsone bị chỉ trích kể từ khi bắt đầu vì nhiều lý do. Đầu tiên, con đập này nằm 

trong khu vực linh thiêng đối với những người Kachin và Irrawaddy được biết đến 

với tên gọi sông Mẹ cho tất cả người Myanmar. Thứ hai, đây là một dự án khổng lồ, 

với một hồ chứa có kích thước 26.238 héc ta, tương đương diện tích Singapore nhưng 

90% năng lượng điện mà nó sản xuất ra sẽ chuyển đến Trung Quốc. Thứ ba, con đập 

sẽ có tác động to lớn về môi trường và xã hội cho khu vực. Khi con đập được xây 

dựng, lòng hồ sẽ nhấn chìm 63 ngôi làng lâu đời với tổng diện tích gần 77.000 ha, 

biến một trong những trung tâm văn hóa cổ xưa của Myanmar, nơi giao thoa của các 

dòng sông N'Mai và Mali thành biển nước. Dự án đập Myitsone sẽ di dời lên đến 

15.000 nông dân và ngư dân. Đập sẽ làm thay đổi môi trường, sinh thái và đa dạng 

sinh học của khu vực, bao gồm cả chính bản thân dòng sông, gây ảnh hưởng đến 

nghề cá, dòng chảy trầm tích và sinh kế của người dân hàng trăm km về phía hạ lưu. 

Cuộc tranh cãi đã trở nên trầm trọng hơn bởi niềm tin phổ biến rằng tham nhũng tràn 

lan trong quá trình đàm phán và thực hiện dự án giữa chính phủ quân sự, CPI và đối 

tác địa phương. Dự án làm dấy lên xu hướng chống Trung Quốc của các cộng đồng 

địa phương, dẫn đến Tổng thống Thein Sein buộc phải đình chỉ nó vào ngày 30-9-

2011. Đến cuối năm 2016, dự án vẫn bị trì hoãn. 

Dự án mỏ đồng Letpadaung là một liên doanh giữa Wanbao Mining - một công 

ty con của Tập đoàn Công nghiệp Nhà nước Trung Quốc (NORINCO) và Tập đoàn 

Kinh tế Myanmar (UMEHL), với tổng vốn đầu tư ước tính là 1,065 tỷ USD. Thỏa 

thuận đã được hoàn tất vào ngày 03/06/2010. Việc khai thác mỏ bắt đầu vào đầu năm 

2012 nhưng đã bị dừng lại vào tháng 06/2012 do các khiếu nại và phản đối của các 

địa phương đối với vấn đề đất đai. Tuy nhiên, tháng 09/2012, các hoạt động khai thác 
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đã được nối lại nhưng chỉ kéo dài trong hai tháng trước khi các cuộc biểu tình rầm rộ 

buộc phải đình chỉ hoàn toàn dự án vào tháng 11/2012. Sau khi quân đội đàn áp dã 

man các cuộc biểu tình, tạo ra sự chỉ trích dữ dội trong nước và quốc tế, chính phủ 

Myanmar đã thành lập một Ủy ban điều tra do bà Aung San Suu Kyi làm chủ tịch để 

xem xét dự án và các thiệt hại về môi trường và xã hội. Báo cáo điều tra được công 

bố vào tháng 03/2013 đã hỗ trợ cho việc tiếp tục dự án. Tuy nhiên, báo cáo kết luận 

rằng khoản bồi thường cho nông dân địa phương là không đúng và thiếu sự minh 

bạch và việc khai thác mỏ đã thiếu các biện pháp bảo vệ môi trường, không có đánh 

giá tác động môi trường, đánh giá tác động xã hội hoặc đánh giá tác động của sức 

khỏe người dân… Do đó, Báo cáo khuyến nghị rằng các yêu cầu này phải được thực 

hiện trước khi dự án tiếp tục. Kết quả là, vào giữa tháng 07/2013, một hợp đồng mới 

đã được Ủy ban Đầu tư Myanmar phê duyệt. Các sửa đổi nổi bật nhất là về lợi nhuận 

của dự án. Hợp đồng mới quy định rằng Wanbao và UMEHL sẽ từ bỏ 21% và 26% 

lợi nhuận, tức là thay vì nhận 51% và 45% lợi nhuận như ban đầu, Wanbao chỉ nhận 

30% và UMEHL 19%, phần còn giao lại cho chính phủ Myanmar (51% thay vì chỉ 

nhận 4% lợi nhuận như ban đầu). Hợp đồng mới cũng quy định rằng dự án sẽ phân bổ 

1 triệu USD cho trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và 2 triệu USD cho việc bảo vệ 

môi trường hàng năm, bên cạnh việc tăng số tiền bồi thường cho nông dân địa phương.  

Nguồn: Yun Sun (2013), Chinese Investment in Myanmar: What Lies Ahead? 

Stimson Center,  Issue Brief, No. 11, pp.1-12, p.6; Tuấn Minh (2014), “Nhà đầu tư 

Trung Quốc bị phản đối tại Myanmar: Kết quả được báo trước”, 

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/691216/nha-dau-tu-trung-quoc-bi-phan-doi-tai-

myanmar-ket-qua-duoc-bao-truoc- (truy cập ngày 24/1/2019); Kachin Development 

Network Group “Open letter requesting China to Halt Destruction of Villages Opposed 

to China’s Myitsone Dam in Burma”, 27 May 2010; International Crisis Group (2010), 

“China’s Myanmar Strategy: Elections, Ethnic Politics and Economics”, Crisis Group 

Asia Briefing, N°112, Beijing/Jakarta/Brussels, 21 September 2010, 

https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/china-s-myanmar-strategy-

elections-ethnic-politics-and-economics (accessed June 15, 2016). 
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PHỤ LỤC 23 

HÌNH ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU VÀ KHÍ ĐỐT MYANMAR - TRUNG QUỐC 

 

 

Nguồn: http://www.shwe.org/wp-content/uploads/2011/03/CorridorofPower.pdf   

(accessed June 13, 2018) 
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PHỤ LỤC 24 

CÁC DỰ ÁN DẦU VÀ KHÍ ĐỐT TRUNG QUỐC ĐẦU TƯ TẠI 

MYANMAR  

  

Nguồn: Earthrights International (2008), “China in Burma: The Increasing 

Investment of Chinese Multinational Corporations in Burma’s Hydropower, Oil 

and Natural Gas, and Mining Sectors”, http://www.earthrights.org/ 

sites/default/files/publications/China-in-Burma-update2008-English.pdf 

(accessed June 13, 2018). 
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PHỤ LỤC 25 

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN TỰ DO HÓA KINH TẾ VĨ MÔ, THỂ 

CHẾ HÓA THỊ TRƯỜNG VÀ TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ VI MÔ CỦA 

MYANMAR KỂ TỪ NĂM 2011 

STT Law Luật 
Năm 

thực hiện 

1  
Myanmar Special Economic 

Zone Law  

Luật Đặc khu kinh tế 

Myanmar 
2011 

2  
Dawei Special Economic 

Zone Law  

Luật Đặc khu kinh tế Dawei 
2011 

3  Microfinance Law  Luật Tài chính vi mô 2011 

4  Trade Union Law  Luật Công đoàn 2011 

5  
Foreign Exchange 

Management Law  

Luật Quản lý ngoại hối 
2012 

6  
Myanmar Foreign Investment 

Law (MFIL)  

Luật Đầu tư nước ngoài của 

Myanmar (MFIL) 
2012 

7  
Environmental Conservation 

Law  

Luật Bảo tồn môi trường 
2012 

8  The Farm Land Law  Luật Đất nông nghiệp 2012 

9  
Vacant, Fallow and Virgin 

Land Law  

Luật Đất trống, bỏ hoang và 

chưa khai thác 
2012 

10  The Export and Import Law  Luật Xuất nhập khẩu 2012 

11  
The Settlement of Labour 

Dispute Law  

Luật Giải quyết tranh chấp 

lao động 
2012 

12  
The Employment and Skill 

Development Law  

Luật Phát triển kỹ năng và 

việc làm 
2012 

13  Exchange rate liberalisation  Tự do hóa tỷ giá 2013 

14  Anti-Corruption Law  Luật Chống tham nhũng 2013 

15  Central Bank of Myanmar Luật Ngân hàng Trung ương 2013 
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Law  Myanmar 

16  Telecommunication Law  Luật Viễn thông 2013 

17  
Myanmar Citizens Investment 

Law (MCIL)  

Luật Đầu tư của công dân 

Myanmar (MCIL) 
2013 

18  Minimum Wage Law  Luật Tiền lương tối thiểu 2013 

19  Anti-Money Laundering Law  Luật Phòng chống rửa tiền 2014 

20  
The Special Economic Zone 

Law  

Luật Đặc khu kinh tế 
2014 

21  
Foreign exchange 

management regulations  

Quy chế Quản lý ngoại hối 
2014 

22  Securities Exchange Law  Luật Giao dịch chứng khoán 2014 

23  Union Tax Law  Luật Thuế công đoàn 2015 

24  The Competition Law  Luật Cạnh tranh 2015 

25  
Small and Medium Enterprise 

Development Law  

Luật Phát triển doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 
2015 

 

Source: Andrzej Bolesta, (2018), Myanmar - China Peculiar Relationship: 

Trade, Investment and the Model of Development, Journal of International Studies, 

Vol.11, No.2, pp.23-36, p.29. 

 

 

 


