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LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã ngày
càng khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chuyển giao
công nghệ, hợp tác quốc tế…Với uy tín đó, Nhà trường đã được công nhận là thành viên của
nhiều Hiệp hội uy tín trên thế giới như: Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Khu
vực Châu Á (Asian Maritime and Fissheries Universities Forum, AMFUF) năm 2002, Hiệp hội
các Trường Đại học Hàng hải Châu Á - Thái Bình Dương (Association of Maritime Education
and Training Institutions in Asia - Pacific, AMETIAP - nay là GlobalMET) năm 2002, đặc biệt
là Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (International Association of Maritime
University, IAMU) năm 2004.
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (1/4/1956 1/4/2016), Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức Hội nghị thường
niên lần thứ 17 của Hiệp hội các trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU - The 17th
Annual General Assembly 2016) và Hội nghị Quốc tế Khoa học Công nghệ Hàng hải 2016
(International Conference on Marine Science and Technology 2016), diễn ra từ ngày 26 đến
28/10/2016. Hội nghị sẽ quy tụ hơn một trăm các nhà khoa học, các chuyên gia quốc tế đến từ
trên 50 trường đại học hàng hải trên toàn thế giới, hàng trăm các nhà khoa học, các chuyên gia
của các trường đại học, học viện, các cơ sở trong cả nước và của Trường.
Đây là dịp để các Nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước công bố những dự
án nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu về Đào tạo, huấn luyện hàng hải; Khoa học, công nghệ
hàng hải, Giao thông vận tải, Kinh tế biển, Môi trường biển,…; Tăng cường hợp tác trong và
ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện, an toàn và an ninh hàng hải, bảo
vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển,...
Đây cũng là cơ hội để các nhà giáo, nhà khoa học, các chuyên gia của Trường Đại học
Hàng hải Việt Nam được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong nước và quốc
tế. Qua đó đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chuyển giao
công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế theo chiều sâu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đồng thời sớm đưa Nhà trường đạt được mục tiêu trở
thành Trường Đại học trọng điểm Quốc gia, đạt đẳng cấp quốc tế.
Ban tổ chức xin trân trọng cám ơn các nhà giáo, nhà khoa học, các chuyên gia trong và
ngoài nước đã tích cực tham gia viết bài và đóng góp quý báu góp phần để Hội nghị thường
niên lần thứ 17 của Hiệp hội các trường Đại học Hàng hải Quốc tế và Hội nghị Quốc
tế Khoa học Công nghệ Hàng hải 2016 tổ chức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
thành công./.

NGND. PGS. TS. Lương Công Nhớ
Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
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Một số giải pháp kết nối đất liền với các vùng biển và hải đảo
khu vực Miền Bắc Việt Nam
Some solutions for connecting inland to the sea and island regions
in the Northern part of Vietnam
Vũ Trụ Phi
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
phiktvt@gmail.com
Tóm tắt
Các vùng biển và hải đảo của Miền Bắc nói riêng, của cả nước nói chung có diện tích
rộng lớn, rất giàu tài nguyên và tiềm năng cho việc phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện
nay nguồn tài nguyên và tiềm năng của các vùng biển và hải đảo đó vẫn chưa được khai thác
nhiều. Nguyên nhân chủ yếu của sự hạn chế đó là hệ thống kết cấu hạ tầng cho các vùng này
chưa đáp ứng được yêu cầu, trong đó kết cấu hạ tầng giao thông vận tải cũng như việc tổ chức
các hoạt động giao thông vận tải kết nối giữa các vùng biển và hải đảo và kết nối chúng với
đất liền chưa được đầu tư thích đáng. Nội dung của bài báo này nhằm đề xuất những giải pháp
thúc đẩy sự hình thành một hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và chuỗi các hoạt động
kinh tế - xã hội kết nối giữa các vùng biển, hải đảo ở khu vực Miền Bắc với nhau và kết nối các
vùng đó với đất liền.
Từ khóa: Vùng biển, hải đảo, kết nối, hạ tầng giao thông vận tải.
Abstract
The sea and island regions in the Northern part of our country are very rich in natural
resources and have potentials for economic development, but the resources still have not been
exploited as much as their possibility. One of the main reasons of those weaknesses is the lack
of a suitable system of transportation connecting among the regions and from them to shore.
This paper refers to the solutions for developing the system of transportation infrastructure and
the system of activity connecting among the sea and island regions in the Northern part of
Vietnam and connecting that regions to the shore.
Keywords: Sea and island regions, connecting, system of transportation infrastructure.
1. Đặt vấn đề
Dọc theo bờ biển dài trên 3000 km của đất nước ta, ở địa phương nào cũng có những
vùng biển và hải đảo rất giàu tiềm năng để phát triển kinh tế đồng thời cũng là những vùng địa
lý chính trị quan trọng cho việc bảo đảm an ninh quốc phòng của quốc gia cũng như quốc tế.
Tuy nhiên, nhiều tiềm năng phong phú đó của các vùng biển và hải đảo chưa được khai thác,
đời sống của bộ phận lớn dân cư của cả nước sống bằng nghề khai thác biển đang gặp rất nhiều
khó khăn thậm chí Chính phủ phải chi ngân sách để hỗ trợ cho nhiều trường hợp. Thật không
hợp lý khi nguồn tài nguyên giàu có của biển bị để lãng phí mà người dân thì chịu cảnh khổ,
đất nước phải chịu cảnh nghèo. Làm thế nào để cho những kho báu vô tận của biển cả đang
hiển hiện đó phục vụ cho đời sống nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước, đó là
nỗi trăn trở của mỗi chúng ta.
2. Thực trạng kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông và các hoạt động kinh tế tại các khu
vực biển, đảo thuộc Bắc Bộ
Các vùng biển và hải đảo của Việt Nam rất rộng lớn, phong phú, đa dạng theo các vùng
miền của tổ quốc. Trong giới hạn nhất định về phạm vi, bài báo này chỉ đề cập đến việc phân
tích khái quát điều kiện tự nhiên, tiềm năng kinh tế, quốc phòng của những vùng biển và hải
đảo thuộc Miền Bắc nước ta và nghiên cứu những giải pháp để kết nối các vùng đó với đất liền
bằng hệ thống giao thông vận tải.
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Hình 1. Cụm đảo Đông Bắc Bộ

Hình 2. Phương tiện giao thông
và đánh bắt hải sản

Khu vực biển đề cập trong bài báo được giới hạn trong phạm vi Vịnh Bắc Bộ thuộc về
5 tỉnh, thành phố, gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình. Chiều dài
cơ bản bờ biển khoảng 460 km [1]. Vùng biển Đông Bắc Bộ là nơi tập trung nhiều đảo với mật
độ dày, đảo địa đầu của tổ quốc, đảo Vĩnh Thực (Móng Cái) gồm 2 xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung,
diện tích tự nhiên gần 5.000 ha, dân số trên 4 ngàn người. Đảo Vĩnh Thực cách Huyện Đảo Cô
Tô khoảng 24 ki lô mét, cách đảo Ba mùn 46 km và cách Đảo Vân Đồn 57 km. Vị trí địa lý của
các đảo trên tạo thành các đỉnh của tam giác rất thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động khai
thác tài nguyên biển (hình 1). Khu vực quần đảo Cô Tô có khoảng 50 đảo lớn nhỏ, tiềm năng
du lịch, tiềm năng kinh tế rất lớn nhưng khai thác còn rất hạn chế.
Giao thông từ đất liền ra Huyện đảo
Cô Tô cũng chưa phát triển, phương tiện từ
đất liền ra đảo hầu hết là phương tiện nhỏ,
lạc hậu, tốc độ thấp, rủi ro cao khi hoạt động
trên biển. Khách từ đất liền ra Cô Tô từ bến
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn đi bằng tàu vỏ gỗ
phải mất từ 3 đến 4 tiếng, không thể đi về
trong ngày. Tàu khách cao tốc từ Cái Rồng,
Vân Đồn ra Cô Tô mất khoảng 2 tiếng có thể
đi về trong ngày, tuy nhiên cũng là những
phương tiện nhỏ gặp nhiều khó khăn khi thời
tiết xấu (hình 2). Ngư dân của đảo Cô Tô
Hình 3. Vị trí đảo Bạch Long Vĩ
cũng như của các đảo trong khu vực chủ yếu
làm nghề đánh bắt hải sản bằng các phương
tiện rất nhỏ và thô sơ. Trên các đảo thuộc
vùng quần đảo Cô Tô cũng chưa có cơ sở
chế biến thủy, hải sản cũng như các khu neo
đậu tránh trú bão, các cơ sở cung cấp vật tư
kỹ thuật và dịch vụ cho các hoạt động trên
biển, đảo.
Tiếp giáp với khu vực đảo Vĩnh
Thực - Vân Đồn - Cô Tô về phía nam là khu
vực đảo Cát Hải - Cát Bà - Đảo Bạch Long
Vĩ. Khu vực đảo Đình Vũ - Cát Hải - Cát Bà
đã được nối với đất liền bằng hệ thống cầu,
Hình 4. Hoạt động hàng ngày
đường, phà,… thuận tiện. Khu vực này nằm
tại đảo Bạch Long Vĩ
trong vùng quy hoạch phát triển cảng cửa
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ngõ, khu du lịch và khu đô thị mới cho nên đã và đang được chú trọng đầu tư phát triển các kết
cấu hạ tầng cũng như phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ cho du lịch và khai thác cảng biển.
Tuy nhiên, ngoài khơi phía nam đảo Cát Hải là đảo Bạch Long Vĩ, đây là hòn đảo xa bờ nhất
của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ, đảo này cách đảo Hòn Dấu - Hải Phòng 110 km, Cách đảo
Hạ Mai thuộc Huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh khoảng 70 km [2], tại đây các kết cấu hạ tầng
cũng như các hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động khai thác, chế biến tài nguyên biển
còn rất hạn chế. Mặc dù đảo có một vị trí quan trọng trong việc mở rộng các vùng biển và phân
định biển Vịnh Bắc Bộ, đảo còn nằm trên một trong 8 ngư trường lớn của Vịnh, có một vị trí
quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh - quốc phòng biển của nước ta ở Vịnh
Bắc Bộ [2], nhưng hệ thống giao thông kết nối đảo với đất liền vẫn trong tình trạng rất khó
khăn. Hiện nay chỉ có tuyến tàu cao tốc phục vụ các đoàn tham quan, du lịch,… xuất phát từ
Bến Bính, Hải Phòng đi ra đảo nhưng cũng phải mất khoảng 7 tiếng mới đến được đảo. Cư dân
trên đảo có khoảng 1000 người sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản với các phương tiện
thô sơ (hình 4). Cảng cũng đã được xây dựng một số cầu cảng và vũng neo đậu tránh trú bão
cho các loại phương tiện nhỏ. Nhìn chung các kết cấu hạ tầng chưa đủ để có thể phục vụ cho
các hoạt động khai thác, chế biến tài nguyên biển với quy mô lớn, hiện đại, hệ thống giao thông
chưa thuận tiện cho việc cung ứng cũng như tiêu thụ sản phẩm từ các hoạt động kinh tế biển
trên khu vực biển, đảo này.
Tiến xuống phía Nam, khu vực biển
thuộc các tỉnh Thái bình, Nam Định, Ninh Bình
các đảo thưa hơn, việc nuôi trồng hải sản, khai
thác tài nguyên biển chủ yếu được thực hiện ở
vùng nước nông ven bờ. Ở khu vực bờ biển thuộc
Thái bình, đảo Cồn Vành nằm cách đất liền 7 km,
tại cửa Ba Lạt của Sông Hồng đổ ra biển Đông.
Đảo tiếp giáp với Vườn Quốc gia Xuân Thủy,
Nam Định, cách Trung tâm thị trấn Tiền Hải
25 km về phía Nam và cách trung tâm Thành phố
Thái Bình khoảng 45 km về phía Đông, cách Hà
Hình 5. Đảo Cồn Vành
Nội 150 km. Đảo cũng có diện tích tương đối
và
Vườn
Quốc gia Xuân Thủy
lớn, khoảng 1.696 ha, có bãi biển trải dài khoảng
6 km. Cũng như các vùng biển và hải đảo nói
trên, kết cấu hạ tầng và hệ thống giao thông kết nối với đất liền rất hạn chế, các hoạt động kinh
tế còn rất thô sơ, lạc hậu (hình 6).
Tóm lại, tài nguyên biển thuộc khu vực Bắc bộ hiện chưa được khai thác tốt do việc đầu
tư của các địa phương cũng như của nhà nước để tạo ra các kết cấu hạ tầng như hệ thống giao
thông, hệ thống cảng, vũng neo đậu,… ở các khu vực đảo còn rất hạn chế, nhỏ lẻ vì vậy các
hoạt động khai thác, chế biến tài nguyên của các
vùng biển đảo đó hiện nay rất ít, rất nhỏ lẻ và thô
sơ. Hoạt động kinh tế chủ yếu hiện nay trên các
vùng biển và hải đảo nói trên là hoạt động nuôi
trồng, đánh bắt hải sản của các hộ ngư dân với
các phương tiện thô sơ, lạc hậu chịu nhiều rủi ro
của thời tiết khắc nghiệt của biển cả, lãng phí tài
nguyên, hải sản không đến được thị trường tiêu
thụ kịp thời, giá trị giảm sút, chi phí sản xuất
không được bù đắp,… Cần phải phát triển các
hoạt động kinh tế tại các vùng biển và hải đảo
của đất nước để nâng cao sản lượng và giá trị
Hình 6. Một trong số cách khai thác hải
sản phổ biến ở nước ta
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của các sản phẩm từ biển. Để đạt mục tiêu đó thì những giải pháp nào cần được thực hiện, đó
chính là mục tiêu đề ra trong bài báo này.
3. Một số giải pháp kết nối đất liền với các vùng biển và hải đảo khu vực Miền Bắc Việt
Nam
Để tạo ra một hệ thống các hoạt động kinh tế có năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu
quả kinh tế cao, tránh tàn phá môi trường sinh thái, hủy hoại tài nguyên,… thì phải có sự phối
hợp đồng bộ từ phía các cơ quan nhà nước trung ương, địa phương và sự tham gia đầu tư của
các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Sau đây là một số ý kiến đề xuất của tác giả.
3.1. Về cơ sở pháp lý cho việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
Các cơ sở pháp lý cho các hoạt động quy hoạch, đầu tư phát triển các hoạt động khai
thác tài nguyên trên biển, đảo Việt Nam đã được ban hành cho mọi lĩnh vực liên quan, tập trung
nhất và bao trùm hết các lĩnh vực là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm
2020. Tuy nhiên, các hoạt động thực hiện Chiến lược đó diễn ra chậm. Để thực hiện tốt Chiến
lược đã đề ra, trước hết cần tăng cường cho hệ thổng quản lý toàn diện về biển, đảo. Tổng cục
Biển đảo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường với chức năng nhiệm vụ được quy định trong
Quyết định 116/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là đầu mối tổ chức việc phối hợp
nghiên cứu, quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tổ chức và quản lý mọi hoạt động liên quan đến khai
thác biển, đảo [3]. Tổng cục biển đảo cần tích cực tổ chức phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu,
các Bộ, Ban, Ngành và các địa phương có biển để triển khai các chủ trương, chính sách phát
triển toàn diện các khu vực biển đảo như: Quyết định 80/2008/QĐ-TTg: “Hợp tác quốc tế về
biển đến năm 2020”; Quyết định 742/QĐ-TTg: “Quyết định về Quy hoạch hệ thống bảo tồn
biển Việt Nam”; Quyết định 1353/QĐ-TTg: “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển
Việt Nam”; Quyết định 126/2009/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách đối với đầu tư phát
triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển; Quyết định 1041/QĐ-TTg về phê duyệt đề
án đảm bảo lưới thông tin biển, đảo; Quyết định 34/2009/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát
triển vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ; Quyết định số 126/2005/QĐ-TTg về một số chính
sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trên biển và hải đảo; Công văn
5623/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận
chuyển trên các tuyến nội địa của Việt Nam; Thông tư 19/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên
và Môi trường về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường
biển, hải đảo; Công văn 2613/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch, thành
lập các Khu kinh tế ven biển; Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT-BNN-BQP-BTC của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định
số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến
khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa,…
3.2. Đề xuất hệ thống kết nối
Hệ thống kết nối gồm các đầu mối và các tuyến đường kết nối. Hệ thống kết nối ở đây
phải phù hợp với các Quy hoạch tổng thể đã được Chính phủ phê duyệt đồng thời tạo điều kiện
phát triển các vùng biển, hải đảo ít hoặc chưa được đầu tư, khai thác. Hệ thống cũng phải bảo
đảm kết nối giữa các vùng biển đảo với nhau và với đất liền một cách thuận tiện. Theo cách đó,
hệ thống kết nối chia ra thành các tam giác kinh tế như sau:
Tam giác: Vĩnh Thực - Vân Đồn - Cô Tô (vị trí như hình 1). Hai cực của tam giác là
Đảo Vĩnh Thực và Đảo Vân Đồn là khu vực đã được quy hoạch và đầu tư cơ bản, đã có cảng,
vũng neo đậu và hệ thống giao thông đường bộ nối liền với các đô thị lớn, đã xây dựng các khu
du lịch quy mô lớn và hiện đại. Huyện đảo Vân Đồn còn là trọng điểm đầu tư phát triển trong
quy hoạch phát triển các vùng kinh tế ven biển, Vân Đồn trở thành cửa mở hướng ra biển, phát
triển theo hướng hội nhập kinh tế với khu vực Đông Bắc Á, trong hợp tác của hai hành lang,
một vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ [4]. Đỉnh thứ 3 là Huyện đảo Cô Tô, đảo cách xa
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đất liền, chưa được đầu tư đáng kể nhưng chính vị trí này là nơi hỗ trợ đắc lực và có hiệu quả
cho các hoạt động khai thác tài nguyên xa bờ. Cần phải xây dựng ở Cô Tô một tổ hợp gồm khu
neo đậu an toàn cho tàu cá và phương tiện vận tải; Cảng có thể tiếp nhận tàu cỡ lớn; Trung tâm
cung cấp dịch vụ, cung ứng, thu mua, bảo quản hải sản, hệ thống thông tin liên lạc,… Khi Cô
Tô có các kết cấu hạ tầng và hệ thống các dịch vụ được cung cấp thì việc khai thác các nguồn
lợi hải sản xa bờ sẽ tránh được những rủi ro của thời tiết xấu, sản phẩm được bảo quản, chế
biến kịp thời và rút ngắn thời gian trung chuyển từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ làm tăng
giá trị của sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Tam giác: Huyện đảo Cát Hải - Huyện đảo Bạch Long Vĩ - Huyện Thái Thụy, Thái
Bình (vị trí các đỉnh tam giác được mô tả ở hình 4). Tại tam giác này, khu vực Huyện đảo Cát
Hải đang được đầu tư thực hiện các siêu dự án tạo ra cảng container quốc tế hiện đại, cửa ngõ
kinh tế của Miền Bắc, khu vực này sẽ trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ lớn của cả
nước. Đỉnh tam giác phía tỉnh Thái Bình, cảng Diêm Điền hoàn toàn có khả năng đáp ứng các
yêu cầu của các hoạt động vận tải và khai thác tài nguyên biển. Hệ thống giao thông từ cảng
Diêm Điền đi đến các địa phương lân cận và kết nối với tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Hà
Nội rất thuận lợi. Đỉnh tam giác thứ ba nằm tại Huyện đảo Bạch Long Vĩ. Tương tự đảo Cô Tô,
đảo Bạch Long Vĩ cũng phải được đầu tư xây dựng vũng neo đậu tàu, cảng biển và hệ thống
dịch vụ. Đảo Bạch Long Vĩ còn cần phải ưu tiên đầu tư nhanh hơn, quy mô lớn hơn vì Đảo
Bạch Long Vĩ có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng đồng thời nó nằm tại một trong 8
ngư trường lớn nhất của Vịnh Bắc Bộ.
Nếu nối Đảo bạch Long Vĩ với Cảng Diêm Điền và Đảo Cồn Vành tại khu vực cửa Ba
Lạt sông Hồng thì ta cũng có một tam giác kinh tế. Đảo Cồn Vành cũng phải được đầu tư các
kết cấu hạ tầng tương tự đảo Cô Tô và Đảo Bạch Long Vĩ. Từ đảo Cồn Vành giao thông đường
thủy về Hà Nội khoảng 150 km, hệ thống giao thông thủy, bộ nối với các địa phương miền
duyên hải Bắc Bộ đều rất thuận lợi.
Khi các kết cấu hạ tầng tại các đầu mối đã được đầu tư xây dựng thì việc hình thành các
tuyến giao thông kết nối từ đảo vào bờ và nối giữa các đảo sẽ hình thành nhanh chóng. Về
đường bộ, dự án tuyến đường cao tốc ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đã được Thủ
tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho đầu tư xây dựng từ ngày 23/6/2015, tuyến đường này
tạo điều kiện rất thuận lợi để các phát triển tuyến giao thông đường biển kết nối các vùng biển,
đảo với các địa phương trong cả nước [5]. Việc cần làm là thực hiện các công trình nghiên cứu
tổ chức các hoạt động vận tải, hoạt động cung cấp các dịch vụ cho các vùng kinh tế nói trên.
Một trong những khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu đã đề ra là vốn đầu tư, để giải
quyết khó khăn này trước hết cần nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho những kết cấu hạ tầng
nòng cốt tại các đầu mối, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng tại 3 đầu mối là Đảo Cô Tô, Đảo
Bạch Long Vĩ và Đảo Cồn Vành. Đầu tư phát triển các hoạt động khác sẽ là việc của các doanh
nghiệp trong và ngoài nước. Khi đã có cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tổ chức các hoạt động,
đã có các kết cấu hạ tầng thuận lợi cùng các với việc thực hiện tốt các hoạt động bảo đảm an
ninh, an toàn thì chắc chắn sẽ thu hút các nhà đầu tư đổ vốn vào.
Tóm lại, không thể chậm trễ hơn nữa, Tổng cục Biển Đảo Việt Nam cần phải tích cực
hơn trong việc tổ chức phối hợp tất cả các nguồn lực cho việc tạo ra hệ thống kết cấu hạ tầng
vững chắc và hệ thống các hoạt động để khai thác các nguồn tài nguyên phong phú tại các vùng
biển, hải đảo, kết nối giữa các vùng đó với nhau và kết nối chúng với đất liền. Làm tốt việc kết
nối đó, một mặt khai thác được tốt nguồn tài nguyên vô tận của biển để phục vụ phát triển đất
nước đồng thời đây cũng là nền tảng vững chắc để phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh quốc
phòng về phía biển của tổ quốc.
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Tính toán và lựa chọn phương án tối ưu cho hệ thống vận tải gạo xuất khẩu
của Việt Nam đến năm 2030
Calculation and selection of the optimal solution
to the exported rice shipping system of Vietnam until 2030
Nguyễn Thị Liên
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
nguyenlien.khoakte@gmail.com
Tóm tắt
Việt Nam là một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, sau Ấn Độ và Thái
Lan. Hầu hết khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long,
chiếm 95,17% khối lượng của cả nước. Để đạt được thành tựu này, kể đến sự đóng góp quan
trọng của hệ thống vận tải gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, để lựa chọn phương án tối ưu cho hệ
thống vận tải gạo xuất khẩu, trước hết phải xây dựng mô hình toán tổng quát. Trên cơ sở đó,
tính toán và lựa chọn cho phương án tối ưu của từng trường hợp cụ thể.
Bài báo tập trung tính toán và lựa chọn phương án tối ưu hệ thống vận tải gạo xuất
khẩu của Việt Nam đến năm 2030 với hai trường hợp cụ thể:
- Trường hợp thứ nhất: Cảng Sài Gòn là cảng tập kết hàng gạo xuất khẩu;
- Trường hợp thứ hai: Cảng Sài Gòn và Cần Thơ đồng thời là cảng tập kết hàng gạo
xuất khẩu.
Từ khóa: Phương án tối ưu, hệ thống vận tải, gạo xuất khẩu.
Abstract
Vietnam is one of the three biggest rice export countries in the world, together with
India and Thailand. Most of the exported rice is from Mekong River Delta, accounting for
95.17% of total country’s amount. To get this achievement, it should be mentioned the
important contribution of the exported rice shipping system. However, to select the optimal
solution to exported rice shipping system, we must construct general calculating model firstly.
Based on this, calculation and selection the optimal solution for the specific cases should be
carried out.
The paper focuses on calculation and selection of the optimum solution to the exported
rice shipping system of Vietnam until 2030 in two specific cases:
- Saigon port is the exported rice central port;
- Saigon port and Cantho port are the exported rice central ports together.
Keywords: Optimal solution, shipping system, exported rice.
1. Xây dựng mô hình toán tổng quát cho hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam
Trên cơ sở mô hình toán học của bài toán vận tải nhiều chặng, thực hiện xây dựng mô
hình toán học dạng tổng quát cho hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam, dưới dạng hai
chặng như sau:
- Có m cảng xuất gạo của Việt Nam, các cảng này kí hiệu: XK1, XK2,… XKi,… XKm,
với khối lượng gạo cần xuất khẩu tại 1 cảng XKi là Qi (tấn);
- Có n cảng nhập khẩu gạo của nước ngoài và kí hiệu: NK1, NK2,… NKj,… NKn, với
khối lượng tương ứng là NKj (tấn);
- Có l cảng tập kết hàng gạo xuất khẩu, để chuyển tải từ Việt Nam đi các quốc gia nhập
khẩu gạo, kí hiệu: CT1, CT2,…, CTk,..., CTl;
- Chi phí vận chuyển 1 tấn gạo từ cảng xuất khẩu gạo XKi đến cảng chuyển tải gạo CTk
là Cik;
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- Chi phí vận chuyển 1 tấn gạo từ cảng chuyển tải gạo CTk đến cảng nhập gạo NKj là
Ckj;
- Gọi XKiCTk là số tấn gạo cần vận chuyển từ cảng xuất gạo XKi đến cảng chuyển tải
gạo CTk;
- Gọi CTkNKj là số tấn gạo cần vận chuyển từ cảng chuyển tải gạo CTk đến cảng nhập
gạo NKj;
Vậy, mô hình toán học có dạng tổng quát được thiết lập theo công thức (1), với hàm
mục tiêu z đảm bảo nhỏ nhất:
m

l

l

n

z   Cik XK i CTk  C kj CTk NK j
i 1 k 1

Trong đó:

 Min

(1)

k 1 j 1

l

Q j   CTk NK j , j  1  n ;
k 1

n

m

 CT NK   XK CT
j 1

k

j

i 1

i

k

 0, k  1  l ;

XK i CTk , CTk NK j  0 , với mọi i, j, k;
Z: Tổng chí phí vận tải hàng gạo xuất khẩu, với mọi i, j là số nguyên dương.
2. Tính toán các phương án cho hệ thống vận tải xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030
2.1. Trường hợp 1: Cảng Sài Gòn là cảng tập kết hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam
Gọi XKi (i = 1 ÷ 5) là các cảng xuất khẩu hàng gạo của Việt Nam, được lựa chọn, cụ
thể 5 cảng nội thủy: Cần Thơ, Mỹ Thới, Mỹ Tho, Vĩnh Long và Sa Đéc;
Gọi CTk (k = 1) là cảng tập kết hàng gạo để xuất khẩu đi nước ngoài, cụ thể là cảng Sài
Gòn;
Gọi NKj (j = 1 ÷ 3) là các cảng nhập khẩu hàng gạo của Việt Nam ở nước ngoài, được
lựa chọn, cụ thể: Manila - Philippines, Jakarta - Indonesia và Lagos - Nigeria.
Khi đó, chi phí vận tải 1 tấn gạo giữa các cảng nội địa và quốc tế mô tả theo bảng 1.
Bảng 1. Chi phí vận tải 1 tấn gạo giữa các cảng nội địa và quốc tế của trường hợp 1

Đơn vị tính: USD/tấn
Cảng
CT1
NK1
NK2
NK3

XK1
11,75
23,55
24,75
40,65

XK2
11,85
23,75
25,75
38,95

XK3
12,50
22,15
24,05
38,45

XK4
11,82
22,60
24,80
38,85

XK5
13,20
23,80
24,85
39,60

CT1
24,50
26,15
41,95

Trên cơ sở mô hình toán học (1), thực hiện xây dựng chi tiết mô hình toán cụ thể ứng
với 5 phương án hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam đối với trường hợp 1. Đồng thời
sử dụng phần mềm chuyên dụng LINGGO 13.0 FOR WINDOWS, nhận được kết quả cụ thể,
từ bảng 2 đến bảng 6.
Bảng 2. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 1
Tổng chi phí vận tải khối
Phân bổ khối lượng gạo vận tải
TT
Từ cảng đến cảng
lượng gạo xuất khẩu (Z)
(nghìn tấn)
(USD)
1
Cần Thơ - Sài Gòn
2.000
2
Mỹ Thới - Sài Gòn
1.500
3
Mỹ Tho - Sài Gòn
1.000
267.520
4
Vĩnh Long - Sài Gòn
1.000
5
Sa Đéc - Sài Gòn
1.000
6
Sài Gòn - Manila
3.000
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7
8

Sài Gòn - Jakarta
Sài Gòn - Lagos

2.000
1.500

Bảng 3. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 2
Tổng chi phí vận tải khối
Phân bổ khối lượng gạo vận tải
lượng gạo xuất khẩu (Z)
TT
Từ cảng đến cảng
(nghìn tấn)
(USD)
1
Cần Thơ - Sài Gòn
2.000
2

Mỹ Thới - Sài Gòn

1.500

3

Mỹ Tho - Sài Gòn

1.000

4

Vĩnh Long - Sài Gòn

1.000

5

Sa Đéc - Sài Gòn

1.000

6

Sài Gòn - Manila

2.000

7

Sài Gòn - Jakarta

3.000

8

Sài Gòn - Lagos

1.500

269.170

Bảng 4. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 3
Phân bổ khối lượng gạo vận
Tổng chi phí vận tải khối
tải
TT
Từ cảng đến cảng
lượng gạo xuất khẩu (Z)
(USD)
(nghìn tấn)
1
Cần Thơ - Sài Gòn
2.000
2
Mỹ Thới - Sài Gòn
1.500
3

Mỹ Tho - Sài Gòn

1.000

4

Vĩnh Long - Sài Gòn

1.000

5

Sa Đéc - Sài Gòn

6

Sài Gòn - Manila

1.000
2.500

7

Sài Gòn - Jakarta

2.500

8

Sài Gòn - Lagos

1.500

268.345

Bảng 5. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 4
Phân bổ khối lượng gạo vận
Tổng chi phí vận tải khối
tải
TT
Từ cảng đến cảng
lượng gạo xuất khẩu (Z)
(USD)
(nghìn tấn)
1
Cần Thơ - Sài Gòn
2.000
2

Mỹ Thới - Sài Gòn

1.500

3

Mỹ Tho - Sài Gòn

1.000

4

Vĩnh Long - Sài Gòn

1.000

5

Sa Đéc - Sài Gòn

1.000

6

Sài Gòn - Manila

2.500

7

Sài Gòn - Jakarta

1.500

8

Sài Gòn - Lagos

2.500
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Bảng 6. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 5
Tổng chi phí vận tải khối
Phân bổ khối lượng gạo vận tải
TT
Từ cảng đến cảng
lượng gạo xuất khẩu (Z),
(nghìn tấn)
(USD)
1
Cần Thơ - Sài Gòn
2.000
2
Mỹ Thới - Sài Gòn
1.500
3
Mỹ Tho - Sài Gòn
1.000
4
Vĩnh Long - Sài Gòn
1.000
276.245
5
Sa Đéc - Sài Gòn
1.000
6
Sài Gòn - Manila
2.500
7
Sài Gòn - Jakarta
2.000
8
Sài Gòn - Lagos
2.000

2.2. Trường hợp 2: Cảng Sài Gòn và Cần Thơ là cảng tập kết hàng gạo xuất khẩu của
Việt Nam
Gọi XKi (i = 1 ÷ 5) là các cảng xuất khẩu hàng gạo của Việt Nam, được lựa chọn, cụ
thể 5 cảng nội thủy sau: Mỹ Thới, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc và Hàm Luông;
Gọi CTk (k = 2) là cảng tập kết hàng gạo để xuất khẩu đi nước ngoài, cụ thể: cảng Sài
Gòn và Cần Thơ;
Gọi NKj (j = 1 ÷ 3) là các cảng nhập khẩu hàng gạo của Việt Nam tại nước ngoài, đã
lựa chọn, cụ thể: Manila - Philippines, Jakarta - Indonesia và Lagos - Nigeria.
Khi đó, chi phí vận tải 1 tấn gạo giữa các cảng nội địa và quốc tế mô tả theo bảng 7.
Bảng 7. Chi phí vận tải 1 tấn gạo giữa các cảng nội địa và quốc tế của trường hợp 2

Đơn vị tính: USD/tấn
Cảng
CT1

XK1
11,75

XK2
11,85

XK3
11,55

XK4
11,82

XK5
11,90

CT1
-

CT2
-

CT2

11,15

11,60

12,50

11,12

13,20

-

-

NK1

23,55

23,75

22,15

22,60

23,80

24,50

24,10

NK2

24,75

25,75

24,05

24,80

24,85

26,15

26,00

NK3

40,65

38,95

38,45

38,85

39,60

41,95

41,85

Tương tự, sử dụng phần mềm chuyên dụng LINGGO 13.0 FOR WINDOWS, tính toán
đối với trường hợp thứ hai, nhận được kết quả cụ thể, từ bảng 8 đến bảng 12.
Bảng 8. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 1
Tổng chi phí vận tải khối
Phân bổ khối lượng gạo vận tải
lượng gạo xuất khẩu (Z)
TT
Từ cảng đến cảng
(nghìn tấn)
(USD)
1
Mỹ Thới - Cần Thơ
2.000
2
Mỹ Tho - Cần Thơ
1.000
3
Sa Đéc - Sài Gòn
1.500
4
Vĩnh Long - Cần Thơ
1.000
5
Hàm Luông - Sài Gòn
1.000
261.620
6
Sài Gòn - Jakarta
1.000
7
Sài Gòn - Lagos
1.500
8
Cần Thơ - Manila
3.000
9
Cần Thơ - Jakarta
1.000
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Bảng 9. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 2
Tổng chi phí vận tải khối
Phân bổ khối lượng gạo vận tải
TT
Từ cảng đến cảng
lượng gạo xuất khẩu (Z)
(nghìn tấn)
(USD)
1
Mỹ Thới - Cần Thơ
2.000
2
Mỹ Tho - Cần Thơ
1.000
3
Sa Đéc - Sài Gòn
1.500
4
Vĩnh Long - Cần Thơ
1.000
5
Hàm Luông - Sài Gòn
1.000
263.520
6
Sài Gòn - Jakarta
1.000
7
Sài Gòn - Lagos
1.500
8
Cần Thơ - Manila
2.000
9
Cần Thơ - Jakarta
2.000
Bảng 10. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 3
Tổng chi phí vận tải khối
Phân bổ khối lượng gạo vận tải
lượng gạo xuất khẩu (Z)
TT
Từ cảng đến cảng
(nghìn tấn)
(USD)
1
Mỹ Thới - Cần Thơ
2.000
2
Mỹ Tho - Cần Thơ
1.000
3
Sa Đéc - Sài Gòn
1.500
4
Vĩnh Long - Cần Thơ
1.000
5
Hàm Luông - Sài Gòn
1.000
262.570
6
Sài Gòn - Jakarta
1.000
7
Sài Gòn - Lagos
1.500
8
Cần Thơ - Manila
2.500
9
Cần Thơ - Jakarta
1.500
Bảng 11. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 4
Tổng chi phí vận tải khối
Phân bổ khối lượng gạo vận tải
lượng gạo xuất khẩu (Z),
TT
Từ cảng đến cảng
(nghìn tấn)
(USD)
1
Mỹ Thới - Cần Thơ
2.000
2
Mỹ Tho - Cần Thơ
1.000
3
Sa Đéc - Sài Gòn
1.500
4
Vĩnh Long - Cần Thơ
1.000
278.370
5
Hàm Luông - Sài Gòn
1.000
6
Sài Gòn - Lagos
2.500
7
Cần Thơ - Manila
2.500
8
Cần Thơ - Jakarta
1.500
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Bảng 12. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 5
Tổng chi phí vận tải khối
Phân bổ khối lượng gạo vận tải
TT
Từ cảng đến cảng
lượng gạo xuất khẩu (Z)
(nghìn tấn)
(USD)
1
Mỹ Thới - Cần Thơ
2.000
2
Mỹ Tho - Cần Thơ
1.000
3
Sa Đéc - Sài Gòn
1.500
4
Vĩnh Long - Cần Thơ
1.000
5
Hàm Luông - Sài Gòn
1.000
270.470
6
Sài Gòn - Jakarta
500
7
Sài Gòn - Lagos
2.000
8
Cần Thơ - Manila
2.500
9
Cần Thơ - Jakarta
1.500

3. Tổng hợp, phân tích và lựa chọn phương án tối ưu của từng trường hợp
Tổng hợp kết quả nhận được từ bảng 2 đến bảng 6 của trường hợp 1 và từ bảng 8 đến
bảng 12 của trường hợp 2. Phương án tối ưu hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam trong
từng trường hợp, được mô tả theo bảng 13.
Bảng 13. Tổng hợp kết quả và lựa chọn phương án tối ưu của từng trường hợp
Trường hợp 1

Trường hợp 2

Phương án

Tổng chi phí vận
tải (Z)
(nghìn USD)

Lựa chọn
phương án tối ưu

Tổng chi phí
vận tải (Z)
(nghìn USD)

Lựa chọn
phương án tối ưu

Phương án 1

267.520

Là phương án tối
ưu

261.620

Là phương án tối
ưu

Phương án 2

269.170

-

263.520

-

Phương án 3

268.345

-

262.570

-

Phương án 4

284.145

-

278.370

-

Phương án 5

276.245

-

270.470

-

Hình 1. Mô hình hệ thống vận tải gạo xuất khẩu tối ưu của Việt Nam đối với trường hợp 1
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Hình 2. Mô hình hệ thống vận tải gạo xuất khẩu tối ưu của Việt Nam đối với trường hợp 2

4. Kết luận
Theo kết quả tính toán trong 2 trường hợp trên với hàm mục tiêu Z là tổng chi phí vận
tải nhỏ nhất, thỏa mãn mô hình toán học, tác giả chọn phương án tối ưu và thực hiện xây dựng
mô hình về hệ thống vận tải gạo xuất khẩu tối ưu của Việt Nam cho từng trường hợp, được mô
tả chi tiết theo hình 1 và hình 2.
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Tác động của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tới
nền kinh tế Việt Nam
Analyzing potential impacts of Trans - Pacific Partnership
on Vietnam’s economy
Lê Thanh Phương
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
phuonglt@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kỳ vọng có tác động
lớn tới nền kinh tế Việt Nam. Bài báo này đi sâu phân tích những tác động từ TPP và đề xuất
một số gợi ý chính sách nhằm tận dụng TPP như một cơ hội để tăng trưởng kinh tế cho Việt
Nam.
Từ khóa: TPP, chính sách, tăng trưởng kinh tế.
Abstract
Trans-Pacific Partnership (TPP) is expected to have significant impact on Vietnam’s
economy. This paper provides in-depth analyses on TPP’s potential impacts and suggests
policy implications for a high and sustainable growth.
Keywords: TPP, policy, economic growth.
1. Khái lược về TPP
Ngày 4 tháng 10 năm 2015, 12 quốc gia thuộc vòng cung Thái Bình Dương kết thúc
đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP (Trans - Pacific Partnership).
TPP được đánh giá là hiệp định thương mại tầm khu vực (Regional Trade Agreement - RTA)
lớn nhất, đa dạng nhất và toàn diện nhất từ trước đến nay. 12 quốc gia thành viên thuộc TPP
bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore,
Mỹ và Việt Nam.
Được xem là Hiệp định thương mại thuộc thế hệ mới, TPP bao trùm các quy định truyền
thống về hàng hóa và dịch vụ (như thuế xuất nhập khẩu, ràng buộc về di chuyển lao động chất
lượng cao giữa các quốc gia thành viên), hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, các lĩnh vực liên quan
tới thương mại khác bao gồm: rào cản phi thuế quan trong thương mại và đầu tư; quy định về
sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn về lao động và môi trường; các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp vừa
và nhỏ và các thách thức nổi lên từ công nghệ số, cũng được xem xét trong TPP.
1.1. So sánh TPP với các hiệp định thương mại khác
Các hiệp định trong hệ thống thương mại thế giới đang dịch chuyển từ các hiệp định có
quy mô toàn cầu sang các hiệp định song phương và tầm khu vực. Vòng đàm phán Uruguay về
thương mại đa phương với kết quả là sự ra đời của tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm
1994 đã tạo ra một hiệp định toàn diện với mục tiêu giảm thuế đánh trên các mặt hàng chế tạo,
sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ và tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, các vấn đề về chính sách thương
mại phức tạp như rào cản quy tắc, trao đổi các dịch vụ hiện đại - cao cấp, bản quyền, và đầu tư
giữa các quốc gia vẫn là thách thức ở mức độ đa phương (multilateral level). Do đó, hợp tác để
giải quyết những hạn chế này đã và đang được thực hiện ở mức độ song phương và khu vực
(bilateral and regional level).
Những năm gần đây, khái niệm về hiệp định thương mại tự do toàn diện và sâu rộng
được hình thành. Dạng hiệp định mới này hướng tới mở rộng cơ hội gia nhập thị trường, thậm
chí mở rộng tới các sản phẩm mà trước đây được xem là có tính nhạy cảm. Phạm vi của các
hiệp định mới này rộng hơn so với các tiêu chuẩn của WTO bao gồm các vấn đề như sau:
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- Các nhà đầu tư được phép tiếp cận không hạn chế với thương mại dịch vụ, trong khi
đó WTO quy định các lĩnh vực dịch vụ được phép cung cấp theo một danh sách định trước;
- Các quy định mới trong thương mại số và internet;
- Xây dựng các nguyên tắc tiêu chuẩn khi đề ra chính sách và quy tắc thương mại tại
quốc gia thành viên;
- Mở rộng quyền bảo hộ tài sản trí tuệ với quy tắc toàn diện hơn và tính chế tài cao hơn
so với WTO;
- Bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà
nước;
- Quy định về môi trường và lao động.
Một điểm khác biệt quan trọng nữa giữa TPP và các hiệp định thương mại khác đó là
TPP hướng tới việc mở rộng việc gia nhập thị trường giữa các thành viên không chỉ thông qua
giảm thuế mà còn gỡ bỏ các hạn chế từ các biện pháp bảo hộ phi thuế quan (Non-Tariff
Measures_ NTM). Các biện pháp phi thuế quan bao gồm yêu cầu về cấp phép nhập khẩu (import
licensing requirements), các quy định về đánh giá hải quan (custom valuations), các tiêu chuẩn
phân biệt áp dụng với hàng hóa nhập khẩu (discriminatory standards), kiểm tra trước khi bốc
hàng (pre-shipment inspections), quy tắc về xuất xứ để được hưởng mức thuế quan thấp (rules
of origin to qualify for lower tariffs), các biện pháp về đầu tư (ví dụ, yêu cầu về nguồn gốc của
hàng hóa).
2. Tác động của TPP tới nền kinh tế Việt Nam
Cơ hội
Trong khi tất cả các quốc gia thành viên của TPP đều hưởng lợi từ Hiệp định này, Việt
Nam được đánh giá là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất. Một nghiên cứu của viện nghiên cứu
Peterson chỉ ra rằng so sánh với kịch bản Việt Nam không gia nhập TPP, thu nhập của Việt
Nam năm 2025 với TPP sẽ cao hơn 13%, trong đó xuất khẩu tăng trưởng cao hơn 37%.
Đối với thị trường Mỹ, cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thâm nhập vào thị
trường này là rất lớn. 50% thuế nhập khẩu vào thị trường Mỹ sẽ giảm ngay năm đầu tiên TPP
có hiệu lực và tăng lên trong những năm tiếp theo, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 30%/năm.
Một số linh hoạt sẽ được áp dụng với quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi” như nhập nguyên liệu từ
nước thứ ba để sản xuất hàng dệt may vào Hoa Kỳ vẫn được hưởng ưu đãi theo TPP. Ước tính
khoảng 60% thuế xuất nhập khẩu đối với ngành da giầy sẽ được giảm, kim ngạch xuất nhập
khẩu được đánh giá tăng khoảng 25% so với tốc độ 15% trước khi tham gia TPP; bên cạnh đó,
kim ngạch xuất khẩu nông - thủy sản và sản phẩm chế biến có khả năng tăng lên.
Thông qua gỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan nhằm thúc đẩy tăng trưởng hàng
hóa xuất nhập khẩu, TPP còn có một tác động tới khu vực sản xuất của các quốc gia thành viên,
đó là thúc đẩy sự phát triển chuỗi cung ứng giữa các quốc gia thành viên. Các nền kinh tế mới
nổi trong khối có nguồn lao động dồi rào và nhu cầu tiêu dùng lớn (như Việt Nam, Malaysia)
sẽ tiếp nhận một dòng vốn đầu tư lớn đến từ các quốc gia tiên tiến trong TPP (như Mỹ, Nhật
Bản). Khi Việt Nam tham gia TPP, nước ta sẽ có cơ hội gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu của
nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, nhất là chuỗi cung ứng hàng điện tử, công nghệ cao (do các
nước TPP chiếm tới 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu); thị trường xuất nhập khẩu sẽ
được cơ cấu lại theo hướng cân bằng hơn, giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và
Đông Á.
Việc tham gia TPP đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện các cam kết gia nhập và do đó cần
thiết phải tái cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới thể chế kinh tế theo hướng mở cửa, hội nhập và
từng bước tiệm cận với các tiêu chuẩn của một nền kinh tế thị trường hiện đại.
Thách thức
Bên cạnh những mặt thuận lợi, tham gia TPP cũng sẽ mang lại những rủi ro và thách
thức không nhỏ đối với Việt Nam. Đó là Việt Nam là quốc gia có thu nhập ở mức trung bình
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thấp và thấp nhất trong số các quốc gia thành viên TPP. Bên cạnh đó chất lượng nguồn nhân
lực thấp, thể chế kinh tế và thực thi pháp luật còn nhiều bất cập; năng lực cạnh tranh của nền
kinh tế, sản phẩm và doanh nghiệp còn yếu kém.
Các doanh nghiệp FDI thuộc ngành dệt may và da giày được hưởng lợi nhiều hơn các
doanh nghiệp trong nước khi Việt Nam tham gia TPP, vì có thế mạnh về công nghệ, vốn. Các
doanh nghiệp này đã mở rộng sản xuất để đón đầu khi Việt Nam gia nhập TPP. Các doanh
nghiệp trong nước, dù có số lượng đáng kể song quy mô nhỏ, vốn ít và công nghệ thấp hơn,
hầu hết doanh nghiệp chưa có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, do đó sản xuất công
đoạn, gia công cho doanh nghiệp FDI hoặc cho nước ngoài.
Hàng nông sản các nước có điều kiện thâm nhập vào Việt Nam đặc biệt trong khâu chăn
nuôi, chế biến nông sản. Ngành chăn nuôi trong nước dễ bị ép giá, mất thị phần, làm giảm thu
nhập nông nhân và doanh nghiệp.
Các tiêu chuẩn cho lao động và môi trường được xem là những biện pháp bảo hộ “ẩn”
(hidden protectionism) và hạn chế cạnh tranh. Hiệp định TPP yêu cầu các quốc gia thành viên
phải thực thi các tiêu chuẩn bắt buộc của tổ chức lao động thế giới (ILO); do vậy, đòi hỏi hệ
thống pháp luật trong nước về lao động phải thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn này. Các tiêu
chuẩn về môi trường đòi hỏi phải bảo tồn đa dạng hóa sinh học, tầng Ozone.
Về bảo hộ sở hữu trí tuệ, TPP yêu cầu các biện pháp trừng phạt với hành vi vi phạm
bản quyền, các biện pháp nhằm đối phó với phân tán bất hợp pháp các sản phẩm trí tuệ thông
qua Internet.
Việc thực thi các tiêu chuẩn về lao động, môi trường và bảo hộ sở hữu trí tuệ sẽ làm
tăng chi phí và giảm tính cạnh tranh của các công ty tại các quốc gia chưa đáp ứng được các
tiêu chuẩn kể trên trong đó có Việt Nam.
3. Phân tích chính sách
Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức khi thực hiện hiệp định TPP, các biện pháp
chính sách cần hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia, được phân chia thành các nhóm như sau:
Nhóm chính sách nhằm nâng cao năng lực sản xuất quốc gia:
- Thứ nhất, nâng cao năng suất quốc gia thông qua xây dựng và thực hiện đề án năng
suất quốc gia bao gồm các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi sản xuất
toàn cầu, đầu tư cải tiến công nghệ - quy trình sản xuất, đầu tư cho giáo dục và y tế nhằm nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Thứ hai, xây dựng năng lực nghiên cứu và áp dụng thành tựu khoa học công nghệ
trong sản xuất. Với vai trò là cơ quan tạo lập cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai nhằm mục
tiêu phát triển khoa học - công nghệ, nhà nước cần tăng cường công tác nghiên cứu và chuyển
giao công nghệ trong các doanh nghiệp, đặt doanh nghiệp ở trọng tâm trong hệ thống đổi mới
và sáng tạo; gắn liền kết quả nghiên cứu từ Viện, trường Đại học vào thực tiễn sản xuất.
- Thứ ba, hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội cần được nâng cao. Thực hiện
chính sách không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, đảm bảo bình đẳng
và minh bạch trong tiếp cận nguồn lực.
- Liên kết kinh tế theo ngành kinh tế và không gian kinh tế (liên kết vùng, địa phương
trong phát triển kinh tế) cần được đẩy mạnh và tăng cường.
Nhóm chính sách hướng tới tạo lập môi trường kinh doanh và đảm bảo cạnh tranh
- Hệ thống pháp luật về kinh doanh cần có sự bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.
- Giữa các Bộ, Ngành liên quan với các cơ quan thuộc Quốc hội cần tăng cường phối
hợp trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý và ban hành các dự án luật, pháp lệnh; trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan đơn vị cần phải đề cao; chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức làm
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việc ở các Bộ, Ngành và địa phương phải được nâng cao sao cho xứng tầm và phù hợp với bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay.
Nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hệ thống doanh nghiệp Việt Nam
- Vai trò của Nhà nước phải là trung tâm trong việc định hướng phát triển hoạt động
đầu tư - kinh doanh của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường. Xây dựng chính sách nâng cao
chất lượng doanh nghiệp, từ quy mô đến năng suất.
- Một số luật liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân và phát triển các ngành công
nghiệp trọng điểm như luật về doanh nghiệp vừa và nhỏ, luật công nghiệp hỗ trợ nhằm phát
triển các loại hình doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh trên các cấp độ nhằm thực hiện
phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng
trưởng.
4. Kết luận
Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kỳ vọng có tác động
lớn tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Phát huy thế mạnh và hạn chế rủi
ro từ TPP là một đòi hỏi tất yếu khách quan. Trong nghiên cứu, tác giả khái quát hóa những
vấn đề cơ bản của TPP và đồng thời đề ra một số gợi ý chính sách nhằm giúp Việt Nam tăng
trưởng bền vững và hiệu quả với vai trò là một quốc gia thành viên.
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Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng trong kế toán quản trị để nâng cao
hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp Vận tải biển Việt Nam
Applying balance scorecard model in managerial accounting to enhance operations
efficiency of Vietnam’s shipping companies
Đỗ Thị Mai Thơm
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
domaithom@gmail.com
Tóm tắt
Bảng điểm cân bằng (BSC) là mô hình hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc lập kế
hoạch hoạt động và áp dụng các chiến thuật kinh doanh khác nhau theo những biến động của
kinh kế thị trường. Mô hình BSC được đánh giá là một trong những phát minh có hiệu quả nhất
về quản trị công ty trong những năm cuối thể kỷ 20. Môi trường kinh doanh của các doanh
nghiệp vận tải biển (DNVTB) Việt Nam còn nhiều hạn chế như trình độ quản trị của các cấp
lãnh đạo chưa chuyên nghiệp, thông tin kinh tế, tài chính chưa minh bạch, môi trường cạnh
tranh chưa thực sự bình đẳng. Sử dụng mô hình BSC làm công cụ để lập kế hoạch chiến lược
có thể xem như một công cụ đặc biệt giúp các nhà quản trị doanh nghiệp VTB có thể phân tích
thị trường để lựa chọn cho doanh nghiệp những phương án kinh doanh tối ưu trong môi trường
kinh doanh bất ổn hiện nay.
Từ khóa: Bảng điểm cân bằng, hiệu quả, quản trị, vận tải biển, mô hình, kế hoạch.
Abstract
Balanced scorecard (BSC) is a supportive model for enterprises in planning activities
and applying different business strategies according to various changes of market. BSC model
is considered as one of the most effective inventions for company administration in the late 20th
century. Using the BSC for strategic planning can be considered as a special tool helping
administrators of sea transportation companies to analyze market and choose the optimal
business plan in unstable business environment nowadays.
Keywords: Balanced scorecard, effective, management, sea transportation, model,
planning.
1. Nội dung mô hình Bảng điểm cân bằng (BSC)
Mô hình BSC là một hệ thống quản lý và lập kế hoạch chiến lược được sử dụng rộng
rãi trong các doanh nghiệp kinh doanh. Mục đích của mô hình này là sắp xếp các hoạt động
kinh doanh hướng vào tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, cải thiện hệ thống thông tin trong
và ngoài doanh nghiệp, giám sát hoạt động của tổ chức dựa trên các mục tiêu chiến lược đã xây
dựng. Mô hình này cũng mang đến cho các nhà quản lý và các quan chức cấp cao trong các tổ
chức một cái nhìn cân bằng hơn về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Sử dụng mô hình BSC
cho phép các nhà quản trị đạt được những con số tài chính hiện tại khả quan, dự báo khả năng
sinh lời trong tương lai.
Mô hình này bắt đầu được áp dụng phổ biến vào đầu thế kỷ 21 khi tốc độ tăng trưởng
kinh tế trên thế giới chậm lại. Châu Âu có khoảng 45%, Nam Mỹ có khoảng 50% doanh nghiệp
SXKD thực hiện mô hình quản lý BSC. Mục tiêu chủ yếu của các doanh nghiệp là lợi nhuận
tối đa, sử dụng vốn có hiệu quả cao nhất, vì vậy các doanh nghiệp đều thực hiện mô hình quản
lý dựa trên mục tiêu tăng trưởng doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận. Điều này đúng nhưng chưa
thực sự thích hợp với nền kinh tế cạnh tranh và phát triển, một nền kinh tế thị trường hoàn hảo
phải đảm bảo tăng trưởng bền vững, có các biện pháp kiểm soát rủi ro chống lại các cuộc khủng
hoảng tài chính và có các chính sách về an sinh xã hội,... Do đó các doanh nghiệp trong nền
kinh tế thị trường, cạnh tranh thì ngoài mục tiêu tạo ra giá trị lợi nhuận, cần phải tạo ra các giá
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trị khác như hình ảnh. uy tín của doanh nghiệp trong xã hội, sự hợp tác của lực lượng lao động
trong doanh nghiệp, đóng góp cho Quốc gia về các chính sách an sinh xã hội và bảo vệ môi
trường,... Xuất phát từ ý tưởng những mục tiêu nêu trên Kaplan & Norton đã xây dựng ra mô
hình BSC để quản lý các doanh nghiệp nhằm tăng sức cạnh tranh trên thương trường, tạo ra
hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp [1].
Khái niệm về Bảng điểm cân bằng trong kế toán quản trị đã tạo điểm khởi đầu cho khái
niệm về mục tiêu tổng thể của một doanh nghiệp là tạo nên giá trị kinh tế dài hạn. Mặc dù hàng
quý, hàng năm sẽ vẫn được sử dụng những đo lường tài chính về hiệu quả của doanh nghiệp để
cung cấp báo cáo về hiệu quả HĐKD, tuy nhiên cần phải bổ sung những yếu tố tác động tới
hiệu quả tài chính dài hạn đặc biệt những yếu tố về cơ hội tăng trưởng cần những thước đo khác
ngoài các thước đo tài chính đã có. Cụ thể như sau [2]:
- Tài chính: doanh nghiệp tạo ra giá trị cho cổ đông như thế nào?
- Khách hàng: khách hàng mới và khách hàng hiện tại có giá trị gì với doanh nghiệp?
- Nội tại: Những quy trình nào doanh nghiệp cần vượt trội để đạt được những mục tiêu
về tài chính và khách hàng?
- Nhận thức và Đổi mới: doanh nghiệp có thể hoàn thiện và tạo ra giá trị trong tương lai?
Bốn lĩnh vực này cho phép các doanh nghiệp hoạch định những mục tiêu cân bằng hiệu
quả tài chính trong ngắn hạn với những yếu tố cơ hội tăng trưởng dài hạn đối với hiệu quả tài
chính trong tương lai.
2. Các bước xây dựng BSC
Hệ thống BSC xuất phát từ việc xây dựng hệ thống đo lường, xây dựng hệ thống thẻ
điểm cân bằng bao gồm các bước cơ bản sau đây [1]:
Hình thành mục tiêu: thể hiện dưới hình thức nào đó và tồn tại trong mỗi doanh nghiệp.
Nắm rõ về những nhiệm vụ chung đặt ra cho doanh nghiệp - đó là bước đầu tiên trong việc xây
dựng BSC.
Xác định tương lai hoặc xu hướng cho các chỉ số: bước này cần xác định hướng hoạt
động cần thiết để các mục tiêu chiến lược được thực hiện. Sau đó, có thể sử dụng sơ đồ bốn
kịch bản được đề xuất bởi Kaplan và Norton.
Xác định nhiệm vụ cần thiết phải giải quyết: các mục tiêu đã đặt ra cần thiết phải đạt
được và chia nhỏ chúng theo các lĩnh vực hoạt động. Các nhiệm vụ có sự sàng lọc hơn dẫn đến
đạt được các mục tiêu chính.
Xây dựng sơ đồ chiến lược: là thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa mục tiêu và nhiệm
vụ và các nhân tố ảnh hưởng. Đây là bước tương đối quan trọng. Ở bước này cần phân tích
những tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ để đạt được mục tiêu, và làm rõ mối quan hệ giữa
các nhiệm vụ với nhau. Xác định các yếu tố ảnh hưởng giúp đưa nhiệm vụ và mục tiêu đến một
hệ thống duy nhất và kết thúc giai đoạn xây dựng bản đồ nhiệm vụ chiến lược.
Xác định KPI là đo lường mục tiêu. Từng mục tiêu chiến lược, mục tiêu tổng thể được
đo lường bằng các chỉ số và được biểu hiện bằng các số. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả được
tính đối với mỗi nhiệm vụ. Từng chỉ số có giá trị chuẩn nói lên mục tiêu có thể đạt được trong
thời gian cần thiết.
Xây dựng chương trình theo mục tiêu và nhiệm vụ: chương trình được thiết kế để thực
hiện sự thay đổi cần thiết về những hoạt động có vấn đề nhất của doanh nghiệp, nơi mà các chỉ
số không thể cải thiện trong việc quản lý hoạt động hiện hành.
Tích hợp BSC vào hệ thống quản lý: căn cứ vào các chỉ số đã xây dựng, thiết lập thực
hiện nhiệm vụ phân phối nguồn lực tài chính. Tích hợp BSC vào hệ thống để lập kế hoạch ngân
sách của doanh nghiệp và báo cáo tình hình quản lý. Hình thành những chỉ số cần thiết để kiểm
soát tình hình thực hiện công việc, kiểm soát động cơ của nhân viên gắn với thực hiện các
nhiệm vụ.
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Xây dựng BSC là quá trình thực hiện thường xuyên liên tục cùng với sự phát triển của
doanh nghiệp. Phải xem xét lại thường xuyên hệ thống các chỉ tiêu: thành phần định tính và
định lượng, phạm vi giới hạn của các giá trị, mối quan hệ giữa chúng với nhau. Xem xét điều
chỉnh BSC tuỳ thuộc vào tốc độ thay đổi trong tổ chức.
3. Vận dụng mô hình BSC trong kế toán quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho
các DNVTB Việt Nam
Các doanh nghiệp của Việt Nam càng ngày càng nhận thức rõ mối quan hệ chặt chẽ
giữa xây dựng chiến lược với điều hành và phát triển doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng
ngày càng quan tâm hơn đến sự gắn kết giữa tầm nhìn chiến lược với thực tiễn hoạt động kinh
doanh. Điều này giúp cho các doanh nghiệp vững vàng trong việc lập kế hoạch chiến lược sao
cho phù hợp với lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình và ứng phó nhanh với những thay
đổi của thị trường.
Mô hình BSC được bắt đầu từ các mục tiêu tài chính, đây là động lực chính của quy
trình tạo ra giá trị bền vững dài hạn cho doanh nghiệp. Dưới góc độ tài chính, mô hình BSC có
thêm các thước đo khác như thu nhập từ các hoạt động, giá trị gia tăng của tài sản. Trong mục
tiêu tài chính, nên đưa ra những mục tiêu cụ thể như cải thiện cơ cấu chi phí, tăng hiệu quả sử
dụng tài sản và tăng lợi nhuận với biện pháp nào như thế nào.
Thước đo hoạt động
Tài chính
Tình trạng tài chính của doanh
nghiệp có được cải thiện tốt hơn?

Khách hàng
Sự hài lòng của chủ hàng về giá trị
dịch vụ vận tải mà doanh nghiệp
cung cấp?

Vấn đề nội tại
Để thỏa mãn chủ hàng, DNVTB cần
phải làm tốt ở những khâu nào?

Mục tiêu tài chính
của DNVTB là gì?

Chủ hàng thuê vận chuyển
muốn gì và làm thế nào để
giành và giữ được chủ
hàng?

Tầm nhìn
và Chiến
lược của
DNVTB

Vấn đề nội tại nào cần
được cải thiện để làm
hài lòng chủ hàng?

Nhận thức và phát triển
Để đạt được chiến lược DNVTB đã
xây dựng, phải nhận thức và hoàn
thiện thế nào?

DNVTB cần xác định được mục tiêu tài chính của doanh nghiệp trong từng giai đoạn,
cụ thể trong thời kỳ này tình hình tài chính nhiều DNVTB lớn đang gặp khó khăn do thị trường
vận tải cạnh tranh gay gắt sau giai đoạn hủng hoảng kinh tế thế giới, nhu cầu vận tải giảm sút.
Vì vậy một số DNVTB cần phải đặt mục tiêu tài chính là tái cấu trúc đội tàu để đảm bảo khả
năng thanh toán, chi trả cho các khoản nợ vay và mục tiêu khách hàng. Theo mô hình BSC, các
DNVTB cần xác định các quy trình sau:
- Quy trình quản lý hoạt động kinh doanh (bao gồm cung ứng nhiên liệu, nước ngọt, vật
liệu,... xếp hàng lên tàu, bảo quản hàng trên tàu, vận chuyển hàng, dỡ hàng khỏi tàu, quản trị
rủi ro trong quá trình vận chuyển trên biển,...);
- Quy trình quản lý chủ hàng (bao gồm chọn lựa chủ hàng, tìm kiếm chủ hàng mới,
chăm sóc chủ hàng hiện có, phát triển tìm kiếm chủ hàng ở thị trường nước ngoài);
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- Quy trình đổi mới, bao gồm tìm kiếm các cơ hội mới như: Triển khai tìm kiếm các
chủ hàng mới, sẵn sàng mở các tuyến vận chuyển mới, đổi mới để đáp ứng các hình thức vận
tải tiên tiến phát triển trên thế giới như vận tải đa phương thức,…
- Cuối cùng là gắn kết trình độ nguồn nhân lực là đội ngũ quản lý hoạt động kinh doanh
vận tải và kỹ năng chuyên nghiệp của đội ngũ thuyền bộ,… vào các quy trình chiến lược.
Hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, giá trị của DNVTB được gắn với
thương hiệu, uy tín và các mối quan hệ với chủ hàng, nguồn nhân lực của DNVTB mà trên hệ
thống các báo cáo tài chính của DNVTB cung cấp không thể hiện được. Mô hình BSC đã khắc
phục thiếu sót trên, bổ sung thêm các giá trị phi tài chính ngoài thước đo tài chính trong chiến
lược phát triển của DNVTB.
Thực tế cho thấy các DNVTB thường có chiến lược, kế hoạch xây dựng tốt nhưng khi
thực hiện lại có nhiều thiếu sót. Nguyên nhân của tình trạng trên là có khoảng cách nhận thức
giữa lãnh đạo và nhân viên về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược. Một chiến lược dù tốt
đến đâu cũng chỉ tồn tại trên lý thuyết nếu không được đưa vào thực tiễn, đưa vào nhận thức
và hành động của mỗi CBCNV trong đơn vị. Mô hình BSC đưa ra các nguyên tắc tổ chức tập
trung vào chiến lược để khắc phục tình trạng trên, bao gồm:
- Biến mục tiêu chiến lược thành các khẩu hiệu hành động trong các DNVTB;
- Gắn kết chiến lược cụ thể với hoạt động của DNVTB;
- Yêu cầu tất cả các nhân viên trong DNVTB phải xây dựng chiến lược cá nhân riêng;
- Đảm bảo chiến lược luôn trong một chu trình liên tục và phát triển.
Kết quả đạt được
Tóm lại, sử dụng Bảng điểm cân bằng (BSC) có thể giúp DNVTB đo lường mức độ
hiệu quả của chiến lược và việc thực hiện chiến lược. Các chỉ tiêu tỷ suất tài chính như tỷ suất
sinh lợi của vốn chủ sở hữu, vốn kinh doanh, doanh thu,… là các chỉ tiêu để đánh giá tính hiệu
quả của việc thực hiện chiến lược. Nhưng nhân tố đảm bảo cho khả năng sinh lợi về lâu dài là
sự hài lòng từ phía chủ hàng thuê vận chuyển, thương hiệu của DNVTB. Do đó khi phân tích
thị trường vận tải biển các DNVTB nên kiểm tra hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình
theo lĩnh vực thu hút các chủ hàng, khả năng giữ chân chủ hàng. Mô hình BSC là một phương
pháp hiệu quả để xem xét chiến lược, hiệu suất hoạt động kinh doanh của DNVTB trên cả bốn
phương diện căn bản: tài chính, đội ngũ nhân lực khối quản lý và thuyền bộ, chủ hàng, đổi mới
và học hỏi.
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Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
Factors influencing to demand of sea transportation
Trương Thị Như Hà
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
truonghavmr@yahoo.com.vn
Tóm tắt
Nội dung của báo cáo nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến cầu vận chuyển hàng
hóa bằng đường biển như biến động kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị, cước phí, chi phí vận
chuyển, sự thay đổi của cấu trúc thị trường, khoảng cách vận chuyển bình quân của hàng hóa,
đặc điểm tính chất của hàng hóa, sự an toàn, tin cậy. Thông qua việc phân tích các yếu tố tác
động đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển sẽ giúp các nhà vận tải đề ra kế hoạch
đúng đắn và hiệu quả trong việc khai thác phương tiện của mình.
Từ khóa: Cầu, luật Cầu, các yếu tố ảnh hưởng Cầu, vận chuyển đường biển.
Abstract
Report on evaluating the influence to demand of sea transporting such as economic
and social upheaval, political events, freight and transporting cost, market structrure changes,
the everage transport distance of goods, characteristics of the goods, the safety, confidence.
Analyzing the determinants of demand of sea transporting will help the carriers plan properly
and effectively in operating vessels.
Keywords: Demand, law of demand, determinants of demand, sea transporting.
1. Đặt vấn đề
Việc giao thương buôn bán hàng hóa đóng vai trò quan trọng đối với mỗi quốc gia trên
thế giới. Có nhiều phương thức để vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu như đường sắt, đường
bộ, đường thủy và đường hàng không. Trong đó vận tải bằng đường biển giữ một vai trò quan
trọng do có được những đặc tính vượt trội như có sức chở lớn, giá thành vận chuyển rất thấp
do tàu biển có trọng tải lớn có khả năng chở hàng số lượng lớn, hàng siêu trường siêu trọng, cự
li vận chuyển xa, có thể tới được tất cả các châu lục trên thế giới, định biên thuyền viên trên 1
đơn vị sản lượng thấp nên năng suất lao động Ngành Vận tải biển cao. Hiện nay, lượng hàng
hóa được vận chuyển giữa các châu lục bằng đường biển vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, đem lại
nguồn thu rất lớn cho mỗi quốc gia. Vì vậy, cần hiểu rõ các yếu tố tác động đến cầu vận chuyển
hàng hóa bằng đường biển để có chiến lược vận tải tầm quốc gia và toàn cầu, trong đó việc xác
định nhu cầu tàu là cốt lõi. Nhu cầu tàu không chỉ phụ thuộc vào hệ số chất xếp riêng của nó,
mà còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác. Do đó, cần hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến cầu
vận tải biển nhằm tăng cầu, tăng nguồn thu từ phương thức vận chuyển đặc biệt quan trọng này.
Bài báo cáo này nhằm nêu lên những nhân tố có ảnh hưởng đến cầu vận chuyển hàng
hóa bằng đường biển.
2. Cơ sở lý luận
2.1. Cầu: là số lượng hàng hoá hay dịch vụ mà người mua có khả năng và sẵn sàng mua ở các
mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định, với điều kiện các yếu tố khác không thay đổi.
2.2. Luật cầu: số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ được cầu trong khoảng thời gian đã cho tăng lên
khi giá của hàng hoá hoặc dịch vụ giảm xuống, với điều kiện các yếu tố khác không thay đổi.
2.3. Các yếu tố xác định cầu và hàm số của cầu
- Giá của hàng hoá: sự tác động này được thể hiện trong luật cầu. Giữa giá và lượng cầu
có quan hệ nghịch biến, khi giá hàng hóa tăng lên thì lượng cầu về hàng hóa đó giảm xuống.
- Thu nhập của người tiêu dùng: khi thu nhập tăng dẫn đến sự tăng cầu đối với hầu hết
các hàng hoá nhưng không phải đối với mọi loại hàng hoá. Những hàng hoá có cầu tăng lên khi
thu nhập tăng lên được gọi là hàng hoá thông thường, còn các hàng hoá mà cầu giảm đi khi thu
nhập tăng lên gọi là hàng thứ cấp .
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- Giá cả của các loại hàng hoá có liên quan: hàng hóa liên quan có 2 loại là hàng hóa
thay thế và hàng hóa bổ sung.
Hàng hoá thay thế: là hàng có thể sử dụng thay cho hàng hoá khác. Khi giá hàng hoá
thay thế tăng, cầu đối với hàng hoá đang xét tăng. Ví dụ: xe buýt và phương tiện cá nhân, khi
giá xe buýt tăng lên thì cầu đối với phương tiện cá nhân sẽ tăng lên.
Hàng hoá bổ sung: là hàng hoá được sử dụng đồng thời với hàng hoá khác. Ví dụ: ga
và bếp ga là hàng hoá bổ sung. Đối với hàng hoá bổ sung khi giá của một hàng hoá tăng lên thì
cầu đối với hàng hoá bổ sung kia sẽ giảm đi.
- Dân số: nếu các yếu tố khác cố định, dân số càng lớn thì lượng cầu sẽ tăng lên càng lớn.
- Thị hiếu: thị hiếu là sở thích hay sự ưu tiên của người tiêu dùng đối với hàng hoá hoặc
dịch vụ, thị hiếu có ảnh hưởng lớn đến cầu của người tiêu dùng.
- Các kỳ vọng (sự mong đợi của người tiêu dùng): nếu người tiêu dùng hy vọng rằng
giá cả của hàng hoá nào đó giảm xuống trong tương lai thì cầu hiện tại đối với hàng hoá của họ
sẽ giảm xuống và ngược lại,... Các kỳ vọng cũng có thể về thu nhập, về thị hiếu, về số lượng
người tiêu dùng,... đều tác động đến cầu đối với hàng hoá [1].
3. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
3.1. Kinh tế thế giới
Nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
chính là sự phát triển của kinh tế thế giới. Điều này được thể hiện rất rõ kể từ khi cuộc khủng
hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ cuối năm 2008 đến nay cộng với sự bất ổn
chính trị diễn ra tại Ai Cập, Sirya, Libya, Trung Đông, khủng hoảng nợ công kéo dài ở Châu
Âu, bế tắc chính trị dẫn đến đóng cửa chính phủ một thời gian ở Mỹ về biện pháp cắt giảm
thâm hụt ngân sách Liên bang, rồi lũ lụt ở Thái Lan hay động đất sóng thần ở Nhật Bản. Tất cả
những điều này đã làm cho lượng cầu và giá cước trên thị trường vận tải biển sụt giảm một
cách nghiêm trọng.
Sự chững lại của nền kinh tế Châu Âu do khu vực này phải đối mặt với suy thoái kinh
tế cộng thêm những tác động của khủng hoảng nợ công, kèm theo đó là giá dầu tăng cao dẫn
đến chỉ số giá tiêu dùng tăng, chỉ số tiêu dùng giảm khiến nền kinh tế thế giới 2012 rơi vào một
năm đầy khó khăn. Ngành Vận tải biển cũng không nằm ngoài dòng xoáy đó. Cộng thêm vào
đó là sự bùng nổ về nhu cầu vận tải từ thời gian 2006 - 2007 trước đó đã khiến Ngành Vận tải
biển phải đương đầu với khó khăn dư cung giảm cầu nghiêm trọng. Từ quí 4 năm 2008, giá
cước vận tải vận tải giảm mạnh, khởi đầu là giá cước vận chuyển hàng rời và hàng bách hóa.
Tính từ tháng 10 năm 2008 đến nay giá cước chỉ còn khoảng 10% đến 30% so với giữa năm
2008. Tính đến cuối quí 1 năm 2009, giá cước vận tải container chỉ còn 50% đến 70% so với
cùng kì năm trước, giá cước vận tải từ Việt Nam đi Châu Âu giảm 70%, chỉ còn 30% so với
thời điểm đầu năm 2008. Thậm chí một số hãng tàu lớn nhất như Maersk Lines hay Nol - APL
cũng phải ngừng hoạt động một số tàu vì lượng hàng giảm mạnh, cước phí không đủ bù đắp
chi phí.
Ở Châu Á, cuối tháng 3 năm 2009 có gần 500 tàu container phải nằm chờ cho thuê, có
những tàu neo chờ đến 3, 4 tháng. Một số chủ tàu container của Việt Nam bị trả tàu về hoặc
không có ai thuê đã đưa vào khai thác tuyến nội địa làm cho giá cước vận tải nội địa sụt giảm.
Việc các nước có mức tiêu thụ nhiên liệu cao như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc thực hiện cắt giảm
chi phí do khủng hoảng đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới, vì thế mà giá cước vận tải
của tàu chở dầu cũng giảm. Những khó khăn nối tiếp khó khăn đã khiến các hãng tàu phải cơ cấu
lại tuyến hoạt động, thu nhỏ qui mô nhằm cắt giảm chi phí thấp nhất có thể. Đối mặt với cuộc
khủng hoảng dư cung, nhiều hãng tàu container đã đối phó với việc dừng khai thác tàu bằng cách
giảm tốc độ khai thác. Thậm chí có những hãng tàu bị phá sản hay rơi vào nguy cơ bị phá sản, có
hãng tàu đã phải rút khỏi thị trường vận tải. Trải qua gần 8 năm suy thoái kinh tế thế giới nhưng
theo nhận định vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc trong năm tới. Các hãng tàu trải qua cuộc sàng lọc,
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những hãng yếu kém không đủ năng lực cạnh tranh đành chấp nhận rút khỏi ngành, những hãng
có khả năng và tiềm lực tài chính thì đang cố gắng cầm cự chờ đến lúc kinh tế hồi phục.
3.2. Các sự kiện chính trị
Cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển chịu ảnh hưởng của những thay đổi chính
trị như cuộc chiến tranh ở Nam Triều Tiên 1950 đến 1953, hay cuộc khủng hoảng kênh đào
Suez và quốc hữu hóa kênh đào này của chính phủ Ai Cập năm 1956 khiến các tàu chở dầu
sang Châu Âu phải chạy vòng qua Cape Horn đột ngột làm tăng cầu về tàu. Rồi chiến tranh
giữa Ai Cập và Israel hồi tháng 5 năm 1967 dẫn đến kết cục là Kênh đào Suez bị đóng cửa, dầu
nhập vào Châu Âu 1 lần nữa lại phải vòng qua Cape Horn. Cuộc cách mạng ở Iran năm 1979
và việc tạm dừng xuất khẩu dầu của Iran đã có tác động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu và thị
trường vận tải, giá dầu thô tăng mạnh. Cuộc chiến Vùng Vịnh diễn ra năm 1990, 1991 đã làm
cho ống dầu Dortyol phải đóng cửa kéo theo việc tích trữ dầu ngắn hạn đã làm tăng cầu về tàu.
Chiến tranh giữa Mỹ và Iran năm 2003 đã ảnh hưởng tới giá dầu lửa tác động không nhỏ đến
thị trường vận tải biển.
Hiềm khích chính trị đã dẫn đến các liên minh lớn trên thế giới hạn chế hoặc không giao
thương với nhau như lệnh trừng phạt Nga hiện nay của các nước Châu Âu nhằm bóp nghẹt kinh
tế Nga và thuyết phục Tổng thống Vladimir Putin từ bỏ ủng hộ phe ly khai ở Ucraine. Đây là
lệnh trừng phạt nặng nề nhất kể từ thời chiến tranh lạnh ảnh hưởng mạnh đến kinh tế Nga, góp
phần làm giảm cầu vận tải biển.
3.3. Giá cước và chi phí vận chuyển
Giá cước là yếu tố quan trọng tác động đến cầu vận tải biển, nếu tỷ trọng cước trong
tổng cấu trúc chi phí của hàng hóa càng lớn thì chủ hàng càng phải cân nhắc bởi nếu quá cao
tới mức không có lợi cho chủ hàng sẽ khiến họ hạn chế việc kinh doanh làm cho sản lượng vận
chuyển hàng hóa bằng đường biển giảm, cầu vận tải giảm, gây bất lợi cho người vận tải.
So sánh với các phương thức vận tải khác, giá cước vận chuyển bằng đường biển rẻ hơn
nhiều, nhờ đó các chủ hàng tiết kiệm được chi phí vận chuyển, tăng lợi nhuận doanh nghiệp
khiến cầu vận tải biển tăng. Trong một cuộc trao đổi với Báo Giao thông về việc mở tuyến vận
tải ven biển, ông Nguyễn Nhật - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết có sự mất cân
đối nghiêm trọng trong cơ cấu vận tải hàng hóa giữa các phương thức, ảnh hưởng xấu đến thị
trường vận tải, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế. Trên 70% hàng
hóa được vận chuyển bằng đường bộ đã khiến phí vận chuyển cao. Thực tế cước vận tải đường
bộ cao gấp nhiều lần, cá biệt có những mặt hàng cao gấp 10 lần so với vận tải đường biển tuyến
Bắc Nam. Việc mở tuyến vận tải ven biển Quảng Ninh - Quảng Bình bước đầu đã hoạt động
có hiệu quả. Hàng hóa phục vụ Dự án lọc hóa dầu nghi Sơn, hàng container từ Hải Phòng đi
Vũng Áng phục vụ dự án Formosa, vận chuyển xi măng Nghi Sơn đi Quảng Bình, Quảng Trị,…
đã bắt đầu chuyển sang đi đường biển. Ngay trong tháng đầu tiên đã có khoảng 50 nghìn tấn
hàng hóa lựa chọn phương thức vận tải mới này.
Trên thực tế, cước vận tải đường bộ từ Hải Phòng đi Thanh Hóa cho một container 20’
vào khoảng 10 đến 12 triệu đồng, đi Nghệ An Hà Tĩnh khoảng 18 đến 20 triệu đồng, trong khi
đó cước bằng đường thủy tương ứng là 2,4 triệu đồng và 3 đến 3,2 triệu đồng. Thời gian vận
chuyển từ Hải Phòng đi Thanh Hóa bằng đường bộ hết khoảng 6 giờ, bằng đường thủy khoảng
10 giờ.
Chi phí vận chuyển là nhân tố trực tiếp và có ý nghĩa quyết định đến sự thay đổi cầu vận
tải trong dài hạn. Khi chi phí vận chuyển tăng cao tới mức các chủ hàng không thể trả đủ tiền
cước thì cầu vận tải biển có xu hướng giảm. Khi giá nhiên liệu tăng cao thì chi phí vận chuyển
tăng, cước vận tải tăng. Các yếu tố như phí cảng, điều kiện tự nhiên của tuyến vận chuyển cũng
ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển, những vùng có điều kiện tự nhiên khí hậu càng khắc nghiệt
thì cước phí càng tăng làm giảm cầu vận chuyển trên tuyến đó. Vì thế tốc độ tăng chi phí trên các
tuyến thương mại không giống nhau. Ngoài ra còn phải kể đến các yếu tố khác nữa như sức chở
của tàu, hệ số lợi dụng sức chở, tuổi tàu, cự li vận chuyển, cước thuê tàu,…
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3.4. Sự thay đổi của cấu trúc thị trường mậu dịch
Do thay đổi về cầu của loại hàng cụ thể. Trong suốt những năm 60, nhu cầu về dầu thô
tăng rất nhanh với tốc độ cao gấp 2, gấp 3 lần so với tốc độ tăng của nền kinh tế do giá dầu thô
lúc đó thấp. Một số nước Đông Âu và Nhật Bản đã chuyển từ việc sử dụng than đá sang dầu
thô như nguồn năng lượng chính của mình. Vì thế thay vì nhập khẩu than đá, họ chuyển sang
nhập khẩu dầu thô làm cho khối lượng vận chuyển mặt hàng này dao động lớn. Và sự tăng giá
dầu gấp 10 lần, từ 2,9$ đầu năm 1970 lên gần 30$ 1 thùng vào cuối những năm 1970 thì nhu
cầu về dầu thô bị đảo ngược và giảm dần. Chính sự thay đổi về cầu hàng hóa này làm cho khối
lượng hàng vận chuyển bằng đường biển có sự dịch chuyển và thay đổi.
Những thay đổi về nguồn cung cấp hàng hóa cũng tác động đến cầu vận chuyển trên
các tuyến. Trước chiến tranh Thế giới thứ 2, Anh là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu than
với khối lượng than vận chuyển bằng đường biển sang các nước Nhật, Pháp, Đức năm 1937 là
116 triệu tấn. Sau thế chiến, do khủng hoảng than ở châu Âu nên các tuyến vận chuyển than có
sự thay đổi. Hiện Úc là quốc gia sản xuất than đứng thứ 4 trên thế giới (khoảng 400 triệu tấn
năm 2013), đứng sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn độ, và là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu
than (khoảng 200 triệu tấn năm 2013). Các nước nhập khẩu than đá của Úc phải kể đến là Nhật
đứng vị trí số 1 với trên 115 triệu tấn năm 2013, tiếp đó là Trung Quốc và Hàn Quốc với hơn
40 triệu tấn. 70% lượng than của Úc chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Châu Á, phần còn lại
được tiêu thụ trên toàn thế giới trong đó có Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ. Sự thay đổi về
nguồn cung cấp than này đã làm thay đổi cầu vận chuyển than trên các tuyến.
Những thay đổi do tái bố trí các nhà máy dẫn đến làm thay đổi các phương thức trao
đổi thương mại. Trước đây, ở Việt Nam, việc sử dụng các sản phẩm điện tử như tivi, tủ lạnh,
xe máy, điều hòa, điện thoại, máy tính hay đồ gia dụng,... phải nhập khẩu từ nước ngoài thì nay
các nước đều thành lập các liên doanh hay khu công nghiệp tập trung như Samsung ở Bắc Ninh,
Viship ở Bình Dương, Hải Phòng,… Honda, Piagio ở Vĩnh Phúc. Điều này làm giảm nhu cầu
vận chuyển các mặt hàng này từ nước ngoài về Việt Nam, đồng thời làm tăng cầu vận chuyển
các mặt hàng này từ Việt Nam đi các nước khác.
Những thay đổi do chính sách vận tải của chủ hàng có ảnh hưởng không nhỏ đến nhu
cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Điển hình là ngành công nghiệp dầu khí. Trong
thập niên 1970, để kiểm soát việc vận chuyển dầu bằng đường biển, các công ty dầu khí lớn
trên thế giới đã đưa ra định mức về sản lượng, đóng thêm tàu mới, kí hợp đồng dài hạn với chủ
tàu. Kể từ đó ngành dầu khí tăng trưởng đều đặn, thậm chí một lỗi nhỏ trong kế hoạch của họ
cũng có thể được sửa một cách nhanh chóng. Vì thế thị trường giao ngay không còn được ưa
chuộng, chiếm dưới 10% tổng nhu cầu vận chuyển, chỉ hoạt động để đề phòng có sự sụt giảm
về tốc độ tăng trưởng thương mại hay rủi ro như việc đóng cửa kênh đào. Thế nhưng sự suy
giảm mạnh của ngành thương mại dầu khí do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu khí năm
1973 đã làm cho chính sách của các công ty này phải thay đổi rất nhiều. Đứng trước việc khối
lượng vận chuyển ngày càng giảm, các chủ hàng đã tin dùng thị trường giao ngay làm cho thị
trường này tăng từ 10% lên 50% trong thập niên 1990. Do đó, có thể nói chính sách của chủ
hàng có tác động đáng kể đến nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
3.5. Khoảng cách vận chuyển bình quân của hàng hóa
Cầu về vận chuyển đường biển còn phụ thuộc vào quãng đường mà hàng hóa được
chuyên chở, hay còn được coi như là khoảng cách bình quân trong thương mại đường biển.
Những tuyến đường vận chuyển hay xuất hiện hiện tượng thời tiết xấu như bão, lốc,… sẽ cản
trở việc vận chuyển hàng hóa, thậm chí tàu sẽ phải đi chệch hướng so với tuyến đường đã định
ban đầu. Điều này làm tăng cự li vận chuyển bình quân, làm tăng thời gian hàng đến, tăng chi
phí vận chuyển và sau cùng là làm giảm cầu vận chuyển. Có thể kể đến sự kiện 2 kênh đào nổi
tiếng nhất được xây dựng. Đó là kênh đào Suez được khởi công xây dựng năm 1859, hoàn
thành năm 1869. Sự ra đời của kênh Suez đã rút ngắn quãng đường vận chuyển từ Châu Âu
đến Châu Á, giảm từ hơn 10.000 hải lý xuống còn 6000 hải lý. Một kênh đào thứ 2 - Kênh đào
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Panama - khởi công xây dựng năm 1879 và hoàn tất năm 1914. Kênh đào này đã nối Thái Bình
Dương với Đại Tây Dương ngang qua Châu Mỹ. Sự ra đời của 2 kênh đào này đã rút ngắn được
khoảng cách vận chuyển hàng hóa xuyên các châu lục một cách đáng kể, kể từ đó làm tăng cầu
vận chuyển hàng hóa vận chuyển bằng đường biển khá lớn, nhờ đó mà kinh tế biển cũng phát
triển một cách mạnh mẽ.
3.6. Đặc điểm, tính chất của hàng hóa
Với các loại hàng hóa khác nhau thì chủ hàng sẽ lựa chọn vận chuyển theo các phương
thức khác nhau. Hàng hóa trong thời gian vận chuyển sẽ gây ra chi phí tồn kho cho hàng hóa.
Mức chi phí tồn kho tùy thuộc vào khối lượng và giá trị của chúng. Với những loại hàng hóa
có giá trị thấp, hay hàng hóa siêu trường siêu trọng, những hàng hóa cần phải vận chuyển với
khối lượng lớn như quặng, sắt, than,… thì việc vận chuyển bằng đường biển sẽ giúp tiết kiệm
chi phí cho các chủ hàng, không đắt như đường hàng không mà lại có thể vận chuyển với khối
lượng lớn, độ an toàn lại cao vì giao thông trên biển không bị tắc nghẽn như đường bộ. Vì thế
mà cầu vận chuyển bằng đường biển của những mặt hàng này sẽ tăng lên. Ngược lại, những
hàng hóa có giá trị cao như vàng, bạc, đá quý, đồ điện tử cao cấp,… hay cần giao hàng gấp lại
đòi hỏi thời gian vận chuyển nhanh, đảm bảo tuyệt đối an toàn về giá trị và chất lượng hàng
hóa, giảm chi phí tồn kho thì vận chuyển bằng đường hàng không thường được lựa chọn. Do
vậy, cầu vận chuyển bằng đường biển những hàng hóa này không nhiều và có xu hướng giảm.
3.7. An toàn, sự tin cậy
An toàn và chất lượng cũng là một tiêu chí mà các chủ hàng quan tâm khi lựa chọn
phương thức vận chuyển. Mặc dù tổn thất thiệt hại trong quá trình vận chuyển là rủi ro có thể
được bảo hiểm nhưng các chủ hàng vẫn gặp nhiều khó khăn khi đòi bồi thường một khi xảy ra
rủi ro hàng hải. Vì vậy, các chủ hàng muốn được đảm bảo giao hàng đúng hẹn và tiết kiệm chi
phí bảo hiểm hàng hóa.
Các hợp đồng thương mại quy định thời hạn giao hàng đúng lúc để phục vụ kịp thời cho
hoạt động sản xuất kinh doanh. Có nhiều chủ hàng sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn cho việc vận
chuyển để được đảm bảo rằng hàng được giao đúng hẹn và cung cấp dịch vụ như đã quảng bá.
Vì vậy, sự tin cậy của vận chuyển bằng đường biển trở thành một trong những tiêu chí đánh
giá và lựa chọn của chủ hàng, và do đó tác động đến cầu vận tải biển.
Ngoài các yếu tố kể trên thì các yếu tố khác như thời vụ vận chuyển, thuế, phí, lệ phí,…
cũng là những yếu tố tác động không nhỏ đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Sự
không cân xứng trên thị trường vận tải là do tính mùa vụ gây ra, rất khó để lập kế hoạch, mỗi
khi đến mùa thu hoạch thì thị trường vận tải lại tấp nập hơn bao giờ hết, cung không đủ đáp
ứng cầu, đây cũng là cơ hội đế các nhà vận tải nâng giá cước chốt lời. Thuế, lệ phí tác động
đến giá thành vận tải làm ảnh hưởng đến giá cước vận tải, giá cước cao sẽ làm giảm cầu đối
với vận tải [2].
4. Kết luận
Mỗi nhân tố ảnh hưởng đến cầu vận tải biển có tầm quan trọng riêng, mức độ và xu
hướng tác động khác nhau. Dù là vận tải theo hình thức nào đi chăng nữa, các nhà vận tải đều
phải đảm bảo lợi ích không chỉ cho mình mà cả khách hàng của mình. Khi phân tích các yếu tố
tác động đến cầu vận tải, các nhà vận tải sẽ vạch ra được kế hoạch đúng đắn, hiệu quả, tìm ra
biện pháp hợp lý nhằm duy trì và không ngừng tăng lên nhu cầu vận chuyển.
Tài liệu tham khảo
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[2]. Martin Stopford. Maritime Economics, Routedge. London. 2000.
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Sử dụng mô hình VAR để xác định mối quan hệ
giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô với sản lượng vận chuyển hàng hóa
bằng đường biển ở Việt Nam
Using VAR model to determine the relationship between some macroeconomic
indicators and transport volume of seaborne trade in Vietnam
Nguyễn Thị Thúy Hồng
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
ntthong74@yahoo.com
Tóm tắt
Phân tích định lượng đang được sử dụng trong rất nhiều nghiên cứu về các lĩnh vực
kinh tế, tài chính trên thế giới cũng như tại Việt Nam. VAR là một trong những mô hình định
lượng khá phổ biến, dùng để xác định mối quan hệ đa chiều giữa các nhân tố kinh tế được cho
là có mối quan hệ với nhau. Sử dụng mô hình này để phân tích mối quan hệ giữa một số chỉ
tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam,
tác giả nhận thấy tồn tại mối quan hệ khá chặt giữa kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa với
sản lượng vận tải biển. Kết quả này gợi ý nhiều ý tưởng về chính sách nhằm phát triển đồng
thời cả thương mại quốc tế và hoạt động vận chuyển đường biển ở Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay.
Từ khóa: Mô hình VAR trong phân tích kinh tế vận tải biển, sản lượng vận tải biển.
Abstract
Quantitative analysis is used in many research projects of economics and finance in the
world as well as in Vietnam. VAR is one of the popular quantitative models, which is used to
define multi-dimensional relationships between economic factors which are believed to have
relationships with each other. Using this model to analyze the relationship among some
macroeconomic indicators with output of transport of goods by sea in Vietnam, the authors
found that there is tight relationship between turnover export and import of goods with shipping
volume.This result suggests some policy ideas to develop simultaneously both international
trade and sea transport operations in Vietnam in the current period.
Keywords: VAR model in analysing sea transport economics, shipping volume.
1. Giới thiệu
Trong mỗi nền kinh tế, người ta có thể dễ dàng quan sát tác động qua lại giữa các hoạt
động kinh tế, thuộc các lĩnh vực khác nhau. Mối quan hệ đa chiều, đan xen này thường xuyên
thu hút các nhà nghiên cứu, gợi ý nhiều chủ đề thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn kinh tế. Vận
tải biển nói chung, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển nói riêng, với tư cách là một ngành
dịch vụ, được đánh giá là chịu sự ảnh hưởng lớn từ các hoạt động đầu tư và thương mại quốc
tế. Vậy, thực chất, mối quan hệ này có tồn tại hay không và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố
vĩ mô nói trên đến hoạt động hàng hải như thế nào? Bằng công cụ định lượng phù hợp, tác giả
muốn tìm ra câu trả lời thuyết phục và khoa học nhất.
2. Lược sử nghiên cứu
Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về vận tải biển chủ yếu tập trung vào các vấn
đề vi mô, trong phạm vi doanh nghiệp hoặc trong nội bộ ngành, mang đặc tính khai thác và ứng
dụng. Ví dụ như qui hoạch phát triển bến cảng, hoàn thiện mô hình quản lý cảng biển, xây dựng
mô hình vận tải, hay nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu biển,… Trong các nghiên cứu
này, mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đối với hoạt động vận tải biển đều
được đưa ra và phân tích ở những góc độ khác nhau, nhằm phục vụ mục tiêu nghiên cứu. Tuy
nhiên, chủ đề này chưa từng được nghiên cứu một cách độc lập và kỹ lưỡng. Hơn nữa, các
nghiên cứu về kinh tế vận tải biển từ trước tới nay chủ yếu chỉ dừng lại ở phân tích và đánh giá
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dựa trên phương pháp thống kê mô tả. Việc sử dụng công cụ nghiên cứu định lượng còn khá
hạn chế. Ngoài một số nghiên cứu dự báo lượng hàng hóa thông qua cảng hoặc lượng hàng hóa
vận chuyển, theo tác giả được biết, đến nay, trong lĩnh vực vận tải biển, chưa có nghiên cứu
nào về mối quan hệ giữa kinh tế vĩ mô và kinh tế ngành có sử dụng mô hình VAR làm công cụ
phân tích định lượng, phương pháp và công cụ nghiên cứu.
Năm 2011, giải Nobel Kinh tế được trao cho nhà khoa học kinh tế người Mỹ Christopher
Sims vì các nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình kinh tế lượng VAR do chính ông đề xuất từ
năm 1980. Các nghiên cứu này được đánh giá là cực kỳ quan trọng và có ảnh hưởng lớn tới
kinh tế vĩ mô. VAR là viết tắt của thuật ngữ Vector Autoregression, tạm dịch sang tiếng Việt
là mô hình vector tự hồi qui. Mô hình này thực chất là sự kết hợp của 2 phương pháp: tự hồi
qui đơn chiểu (univeriate autoregression AR) và phương trình ngẫu nhiên (simultanious
equations - Ses)[4]. Dạng cơ bản của VAR là:
Yt = A 1 Y t-1 + A 2 Y t-2 + …… + A p Y t-p + st + ut [1]
Trong đó:
Yt là một chuỗi số thời gian gồm m biến ngẫu nhiên dừng;
Ai là ma trận vuông cấp m*m, I = 1,2,…, p;
st là vector các yếu tố xác định có thể bao gồm hằng số, xu thế tuyến tính hoặc
đa thức;
st = (s1t, s2t, …, smt)’;
u là vector các nhiễu trắng.
Ý tưởng của Slims khi xây dựng VAR là để đo lường phản ứng của các biến số vĩ mô
trước các cú sốc kinh tế. Trong đó, một biến số có thể chịu tác động của các biến số khác, và
đồng thời cũng tự ảnh hưởng đến chính nó (cú sốc độc lập). Một cách tổng quát, chúng ta có
thể hiểu VAR là một mô hình vector với các biến số tự hồi qui. Trong đó, mỗi biến số phụ
thuộc tuyến tính vào các giá trị trễ của chính nó và giá trị trễ của cả các biến số khác [2].
Hiện nay, VAR được coi là một công cụ định lượng mạnh, sử dụng rất rộng rãi trong
các nghiên cứu sử dụng chuỗi số thời gian liên quan đến lĩnh vực tài chính tiền tệ. Trên thế
giới, các nghiên cứu thành công với mô hình VAR chủ yếu là phân tích chính sách công và tác
động qua lại giữa các biến số kinh tế vĩ mô như dự trữ ngoại hối và sự biến động của chính
sách tiền tệ (Bernank and Mehov - 1998), tính trung lập trong dài hạn của tiền tệ qua các cú sốc
liên quan đến chính sách tiền tệ (King, Plosser, Stock and Watson - 1991),… Nhiều nghiên cứu
do IMF và WB tài trợ cũng sử dụng VAR như một trong những công cụ định lượng cơ bản. Tại
Việt Nam trong khoảng 10 năm gần đây, VAR được dùng nhiều trong các nghiên cứu đánh giá
ảnh hưởng của các biến số vĩ mô trong kinh tế và tài chính, như ứng dụng mô hình VAR trong
nghiên cứu mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế (PGS.TS Ngô Văn Thứ, ThS. Hồ Đắc
Nghĩa - 2012); ứng dụng VAR và ECM trong phân tích tác động của tỷ giá lên cán cân thương
mại Việt Nam 1999 - 2012 (Nguyễn Đức Hùng - 2013), phân tích các nhân tố quyết định lạm
phát ở Việt Nam: bằng chứng và thảo luận (Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Thành 2013),…
3. Mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng
đường biển ở Việt Nam
Vận tải kết nối các hoạt động sản xuất của một nền kinh tế, góp phần vào thành tựu kinh
tế quốc dân. Các quá trình cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, thậm chí cả quá trình sản xuất của các
doanh nghiệp đều liên quan đến vận tải. Trong số các phương thức vận tải phổ biến hiện nay,
vận tải biển là một phân ngành lớn. Các số liệu thống kê cho thấy, có đến 80 - 90% hàng hóa
thương mại trên thế giới cũng như của Việt Nam được chuyên chở bằng hình thức này. Như
vậy, có thể tồn tại mối liên hệ chặt chẽ giữa các biến số vĩ mô phản ánh kết quả hoạt động của
nền kinh tế với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Vấn đề này đã được đề cập
đến trong một số nghiên cứu chuyên ngành nhưng chỉ dừng lại ở các đánh giá định tính và
thống kê mô tả hoặc xây dựng các hàm hồi qui đơn với cỡ mẫu nhỏ (15 năm). Để có cái nhìn
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tổng thể, toàn diện và khoa học hơn, cần sử dụng một công cụ định lượng đủ mạnh, cho phép
đánh giá các mối quan hệ đa chiều giữa các biến số vĩ mô và biến số phản ánh kết quả sản xuất
của ngành. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả tập trung xem xét mối quan hệ giữa GDP, giá
trị kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng đầu tư toàn xã hội và sản lượng vận chuyển đường biển
bằng mô hình VAR để trả lời câu hỏi liệu có mối liên hệ định lượng nào đó giữa các chỉ tiêu
này hay không? Và nếu thực sự tồn tại quan hệ giữa chúng thì những khuyến nghị nào sẽ được
đưa ra để thúc đẩy sự phát triển hàng hải Việt Nam trong sự phát triển kinh tế đất nước nói
chung?
3.1. Dữ liệu và khảo sát dữ liệu để đảm bảo các yêu cầu của mô hình
Bài báo sử dụng bộ số liệu thứ cấp gồm 29 quan sát được thu thập theo năm từ 1986
đến 2014. Các số liệu về giá trị xuất khẩu (EX), giá trị nhập khẩu (IM) và tổng đầu tư toàn xã
hội (INV) được lấy từ webside của Ngân hàng Thế giới (WB). Riêng số liệu về sản lượng vận
tải biển (STO) được lấy từ số liệu của Tổng Cục Thống kê do tác giả tổng hợp từ các cuốn niên
giám Thống kê từ năm 1990 đến nay.
Một trong những điều kiện của mô hình là các chuỗi số thời gian phải có tính dừng.
Kiểm định tính dừng của cả 4 chuỗi số liệu đều cho thấy đây là các chuỗi không dừng. Nhưng
sử dụng phương pháp Bob Jenkins với sai phân bậc nhất đều cho thấy các chuỗi này dừng ở
mức ý nghĩa 1%.
Bảng 1. Kết quả kiểm định tính dừng đối với các biến số của mô hình
Biến số

Sai phân bậc 1

Giá trị độ trễ (ADF)

Giá trị tới hạn (Mức
ý nghĩa 1%)

Kết luận

EX

DEX

-5.127

-3.700

Chuỗi dừng

IM

DIM

-3.733

-3.700

Chuỗi dừng

INV

DINV

-4.756

-3.700

Chuỗi dừng

STO

DSTO

-3.748

-3.711

Chuỗi dừng

Bảng 2. Xác định độ trễ theo chỉ tiêu lựa chọn AIC

* indicates lag order selected by the criterion (cho biết độ trễ theo các tiêu chí lựa chọn);
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) (Kiểm định hiệu chỉnh
ở mức ý nghĩa 5%).
Kết quả cho thấy trễ bằng 2.
Các nghiệm đều nằm trong vòng tròn đơn vị. Như vậy, mô hình VAR ổn định.
Kết quả khảo sát cho thấy mô hình đảm bảo đầy đủ các điều kiện về tính dừng, tính ổn
định và có độ trễ xác định bằng 2.
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Bảng 3. Kiểm định tính ổn định

3.2. Kiểm tra tương quan phần dư
Phần dư của phương trình có tương quan với nhau chứng tỏ cú sốc xảy ra với một biến
có tác động đến các biến còn lại.
Bảng 4. Kiểm tra tương quan của các phần dư

DINV
1.000000
-0.256225
0.539246
0.082898

DINV
DEX
DIM
DSTO

DEX
-0.256225
1.000000
0.466583
0.029151

DIM
0.539246
0.466583
1.000000
0.296845

DSTO
0.082898
0.029151
0.296845
1.000000

3.3. Kiểm định nhân quả
Kết hợp với kiểm định nhân quả Granger, ta có bảng kết quả như sau:
Bảng 5. Kiểm định nhân quả Granger
Biến phụ
thuộc

Biến
độc lập

Chi sq

P value

DINV

DEX

13.994

0.0009

Đầu tư phụ thuộc vào xuất khẩu

DEX

DINV

12.721

0.0017

Xuất khẩu phụ thuộc vào đầu tư

DINV

DIM

9.0132

0.0110

Đầu tư phụ thuộc vào nhập khẩu

DIM

DINV

8.7519

9.0126

Nhập khẩu phụ thuộc vào đầu tư

DINV

DSTO

2.207

0.3317

VTB không tác động đến đầu tư

DSTO

DINV

3.2836

0.1936

Đầu tư không tác động đến VTB

DEX

DIM

2.3692

0.3059

Nhập khẩu không tác động đến xuất khẩu

DIM

DEX

0.1313

0.9365

Xuất khẩu không tác động đến nhập khẩu

DEX

DSTO

0.7577

0.6847

VTB không tác động đến xuất khẩu

DSTO

DEX

8.9278

0.0115

Xuất khẩu tác động đến VTB

DIM

DSTO

1.9061

0.3856

VTB không tác động đến nhập khẩu

DSTO

DIM

5.3135

0.0702

Nhập khẩu tác động đến VTB
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3.4. Phân tích phản ứng đẩy
Sử dụng phương pháp Cholesky, trong đó, các biến được sắp xếp theo quan hệ nhân quả
như sau: DINV, DEX, DIM, DSTO. Trật tự sắp xếp này được xác định dựa trên giả thiết rằng
kết quả hoạt động vận tải biển là hệ quả của các hoạt động đầu tư và xuất nhập khẩu. Sự gia
tăng đầu tư toàn xã hội và thương mại quốc tế có ảnh hưởng tích cực đến vận tải biển. Kết quả
cho thấy tổng giá trị đầu tư toàn xã hội không tác động đến kết quả hoạt động vận chuyển hàng
hóa bằng đường biển và ngược lại. Nhưng sản lượng vận chuyển đường biển phụ thuộc khá
chặt vào tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu và không có mối quan hệ ngược lại.
3.5. Phân rã phương sai
Để xác định mức độ tác động cũng như độ trễ tác động của các biến DINV, DEX, DIM
đến DSTO ta có:
Bảng 6. Kết quả phân rã phương sai

Biến động sản lượng vận tải biển chủ yếu phụ thuộc vào các giá trị quá khứ của chính
nó. Tuy nhiên, ta cũng có thể thấy sự chi phối của giá trị kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu.
Số liệu cho thấy sự biến động giá trị xuất khẩu không ảnh hưởng ngay lập tức đến sản lượng
vận chuyển đường biển. Sự tác động này chỉ bắt đầu quan sát được ở năm thứ 2, trễ khoảng 1
năm, với mức độ tương đối nhỏ. Tầm ảnh hưởng của xuất khẩu đối với sản lượng vận chuyển
có xu hướng ngày càng lớn theo thời gian. Đến năm thứ 10, mức độ ảnh hưởng này đã lên tới
30%. Khác với xuất khẩu, tác động của sự thay đổi nhập khẩu đối với sản lượng vận chuyển có
thể quan sát được gần như ngay lập tức, tăng dần đến năm thứ 3. Sau đó, tác động này giảm
chậm theo thời gian.
3.6. Gợi ý chính sách
Mặc dù trễ khoảng 1 năm nhưng giá trị kim ngạch hàng hóa xuất khẩu có tác động dài
hạn, tương đối mạnh đến sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và ngày càng tăng
theo thời gian. Như vậy, muốn gia tăng hoạt động hàng hải, các chính sách thúc đẩy và khuyến
khích phát triển vận tải biển phải được đồng bộ hóa với các chính sách khuyến khích xuất khẩu.
Việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới WTO (2006),
tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP và ký kết nhiều
hiệp định kinh tế song phương và đa phương không chỉ tạo điều kiện phát triển các hoạt động
xuất khẩu mà còn gián tiếp tác động tích cực đến vận tải biển. Tuy nhiên, để trở thành một quốc
gia hàng hải có ngành vận tải đường biển phát triển, tương xứng với tiềm năng và lợi thế, cần
có một chính sách chung nhất quán. Đó là giành quyền vận tải hàng hóa xuất khẩu cho đội tàu
biển Việt Nam. Theo số liệu thống kê, hiện nay, đội tàu biển Việt Nam mới chỉ đảm nhận
khoảng 13 - 20% tổng sản lượng hàng hóa xuất khẩu. Như vậy, nếu có một chính sách tốt, kết
hợp với sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà xuất khẩu và chủ tàu thì sẽ có rất nhiều cơ hội cho
vận tải biển Việt Nam.
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Tương tự như với xuất khẩu, giá trị kim ngạch nhập khẩu cũng có tác động đến sản
lượng vận chuyển đường biển. Tác động này gần như có thể quan sát ngay lập tức vì ngay khi
giá trị nhập khẩu thay đổi thì sản lượng vận tải biển đã cùng lúc tăng lên. Tuy là tác động tắt
dần nhưng nếu duy trì tốc độ gia tăng nhập khẩu thì chắc chắn ngành vận tải biển vẫn sẽ được
lợi. Ở góc độ lý thuyết, nhập khẩu có tác động tiêu cực đến sản lượng quốc gia. Nhưng trong
bối cảnh chuyên môn hóa toàn cầu hiện nay, lý thuyết lợi thế so sánh cho thấy, một quốc gia
muốn gia tăng sản lượng thì cần thúc đẩy cả xuất khẩu và nhập khẩu. Trong khuôn khổ bài viết
này, tác giả không đề cập đến những khía cạnh sâu hơn về cơ cấu, chủng loại hàng hóa xuất
nhập khẩu nhưng rõ ràng là vận tải biển Việt Nam được lợi nếu chúng ta sử dụng các chính
sách khuyến khích nhập khẩu hợp lý, hài hòa lợi ích quốc gia và quốc tế. Bài toán chính sách
lúc này quay trở lại với việc giành quyền vận tải trong các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa. Điều
này phụ thuộc rất lớn vào vị thế quốc gia, vào năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất
nhập khẩu và cả các doanh nghiệp Vận tải biển của Việt Nam.
Cuối cùng, tác động nội sinh của sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển đến
chính nó rất lớn, đặc biệt là trong dài hạn. Vì vậy, bên cạnh các chính sách thúc đẩy ngoại
thương, chúng ta cũng cần tập trung vào các chính sách hỗ trợ và khuyến khích vận tải biển về
nguồn vốn phát triển đội tàu, về đào tạo nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao,… Bên cạnh
đó, các doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam cũng phải chủ động tìm cách nâng cao năng
lực cạnh tranh bằng nhiều biện pháp như tái cấu trúc đội tàu, liên kết và hợp tác, mở rộng quan
hệ với các đối tác xuất nhập khẩu trong và ngoài nước,… để tạo thế và lực mới, mở rộng qui
mô và năng lực chuyên chở hàng hóa.
4. Kết luận
Sử dụng phương pháp phân tích định lượng để đánh giá ảnh hưởng của tổng đầu tư toàn
xã hội, giá trị kim ngạch xuất và nhập khẩu đến sản lượng vận tải biển cho thấy ảnh hưởng
đáng kể của thương mại quốc tế đến hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Kết quả
của mô hình hoàn toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế, cho thấy các chính sách khuyến khích
phát triển ngoại thương đều có tác động gián tiếp tích cực tới vận tải biển. Như vậy, đồng bộ
hóa hệ thống các chính sách thương mại và vận tải sẽ là cơ sở quan trọng để gia tăng sự đóng
góp của cả hai ngành kinh tế quan trọng này vào thành tựu kinh tế quốc dân.
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Dự tính nhu cầu đội tàu dầu của Việt Nam đến năm 2020
Estimation of the demand for Vietnam’s tanker fleet to 2020
Nguyễn Hữu Hùng, Bùi Thanh Hải
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
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Tóm tắt
Đội tàu dầu của Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc bình ổn thị trường tiêu dùng
và đảm bảo ổn định sản xuất của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Bài báo này sẽ giới
thiệu sự tăng trưởng của đội tàu này trong thời gian qua và dự tính nhu cầu cần thiết trong
thời gian tới.
Từ khóa: Dự tính nhu cầu tàu, tàu chở dầu thô, tàu dầu sản phẩm.
Abstract
Vietnam’s tanker fleet has played an important role in stabilizing the market as well as
the country’s economy in the recent years. The paper presents the development of this fleet in
recent years and estimation of the required demand in the near future.
Keywords: Estimation of demand, crude oil Carrier, oil product tanker.
1. Sự cần thiết của việc dự tính nhu cầu tàu dầu
Trong thời gian qua, đội tàu biển Việt Nam nói chung và đội tàu dầu Việt Nam nói riêng
đã trải qua các giai đoạn phát triển không ổn định, mất cân đối. Việc phát triển đội tàu còn
mang tính tự phát, vì lợi ích trước mắt, không theo quy hoạch, nằm ngoài các định hướng hướng
phát triển của Nhà nước [3]. Phần lớn các chủ tàu chỉ tập trung đầu tư các loại tàu hàng khô dễ
khai thác và dễ dàng tham gia thị trường, trong khi đó các tàu chuyên dụng vận chuyển dầu và
sản phẩm dầu thì ít được quan tâm phát triển, gây nên tình trạng thừa loại tàu này những thiếu
loại tàu khác, mặc dù quy mô đội tàu theo trọng tải có tăng trong ngắn hạn.
Thực tế, nhiều chủ tàu không có thông tin để có thể biết được mức cung của từng loại
tàu đạt đến bão hòa hay chưa, nhu cầu tàu các loại còn thiếu bao nhiêu để họ có lựa chọn hợp
lý cho việc đầu tư của họ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm mất cân đối cơ cấu
đội tàu biển Việt Nam.
Để phát triển cân đối cơ cấu đội tàu biển Việt Nam trong giai đoạn tới nhằm đảm bảo
mức cung hợp lý cho thị trường và đảm bảo tính hiệu quả của việc đầu tư thì cần có những
thông tin về nhu cầu tàu để cho các nhà đầu tư tham khảo trước khi ra quyết định.
2. Đánh giá sự phát triển của đội tàu dầu Việt Nam
Tàu dầu được đề cập trong phạm vi nghiên cứu của bài viết này là các tàu được đóng
hoặc trang bị phù hợp để dùng vào việc chuyên chở dầu mỏ và sản phẩm dầu theo công nghệ
chở xô.
Tàu chở dầu thô (Crude Oil Carrier) là những tàu được thiết kế chuyên để vận chuyển
các loại dầu mỏ nguyên khai. Đội tàu chở dầu thô có thể được chia thành nhiều nhóm khác
nhau theo cỡ tàu (Size), mỗi một nhóm vận hành như một thị trường riêng biệt và có những yêu
cầu đặc biệt. Tuy nhiên, những tàu chở dầu thô chạy trên các tuyến quốc tế thường có trọng tải
lớn, từ cỡ Panamax (60.000 DWT) trở lên.
Tàu dầu thành phẩm (Oil Products Tanker) là những tàu được thiết kế chuyên để vận
chuyển các loại dầu sản phẩm, chúng tạo ra một nhóm tàu riêng biệt trong đội tàu dầu thế giới,
nhưng nhìn chung là cỡ nhỏ hơn tàu chở dầu thô. Đa số tàu chở dầu sản phẩm cỡ từ 10 - 50.000
DWT, mặc dù vẫn có một số lượng lớn tàu chở dầu thành phẩm cỡ trên từ 50.000 DWT. Tàu
dầu sản phẩm thường có nhiều khoang chứa hàng cho phép tách biệt các cấp hàng khi được
chở trong mỗi hầm. Các tàu chở dầu thành phẩm nói chung có vỏ két phủ sơn để ngăn ngừa
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nhiễm bẩn hàng hóa, đây là điểm khác biệt cơ bản với tàu chở dầu thô, vì vậy mà giá cả tàu loại
này bao giờ cũng đắt hơn tàu chở dầu thô cùng cỡ [4].
Tàu dầu Việt Nam là các tàu được đăng ký trong sổ đăng ký tàu biển Việt Nam, mang
cờ quốc tịch Việt Nam, không phân biệt chủ sở hữu trong hay ngoài nước.
Các chỉ tiêu đánh giá là những chỉ tiêu tự nhiên, tương đồng với các tiêu thức thống kê
của ngành Hàng hải thế giới và của ngành Hàng hải Việt Nam.
2.1. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển đội tàu dầu [4]
2.1.1. Chỉ tiêu về số lượng tàu
Nti = Nđki +Nbsi –Ntli; (tàu)
(1)
Trong đó:
Nti là số lượng tàu loại tàu i hiện có tại thời điểm tính toán, (tàu);
Nđki là số lượng loại tàu i có đầu kỳ (tàu);
Nbsi là số lượng loại tàu i được bổ sung trong kỳ (tàu);
Ntli là số lượng loại tàu i được thanh lý trong kỳ (tàu);
i =2 (tàu chở dầu thô và tàu chở dầu sẩn phẩm).
2.1.2. Chỉ tiêu về tổng trọng tải và tổng dung tích đăng ký đội tàu quốc gia
Về tổng trọng tải đội tàu dầu, được tính theo công thức sau:
DWT = ∑(DWTji*Nji) (tấn)
(2)
Trong đó:
DWT là tổng trọng tải của đội tàu dầu tại thời điểm tính toán (tấn);
DWTji là trọng tải của tàu cỡ j thuộc loại tàu i (tấn);
Nji là số lượng của tàu cỡ j thuộc loại tàu i (tàu).
Về tổng dung tích đăng ký của đội tàu dầu, được tính theo công thức sau:
GT= ∑(GTji*Nji) (gt)
(3)
Trong đó:
GT là tổng dung tích đăng ký toàn phần của đội tàu dầu tại thời điểm tính toán (gt);
GTji là dung tích đăng ký toàn phần của tàu cỡ j thuộc loại tàu i (gt);
Nji là số lượng của tàu cỡ j thuộc loại tàu i (tàu).
2.1.3. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của đội tàu dầu theo quy mô
Ktt = (QMt/QMt-1)*100 (%)
(4)
Trong đó: QMt: Giá tri đại lượng đặc trưng theo quy mô (số lượng, trọng tải hoặc dung tích)
của đội tàu năm t;
QMt-1: Giá trị đại lượng đặc trưng theo quy mô của đội tàu năm t-1.
2.2. Thực trạng phát triển đội tàu dầu Việt Nam trong giai đoạn từ 2011 đến 2015
Đội tàu dầu Việt Nam trong những năm qua do nhiều chủ tàu thuộc mọi thành phần
kinh tế đầu tư và kinh doanh dưới nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Trong đó, chỉ có 4
đơn vị kinh tế lớn là Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
(Petro - Vietnam), Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Công
nghiệp tàu thuỷ (SBIC) sở hữu đội tàu với các tàu có trọng tải trên 10.000 DWT. Phần còn lại
là đội tàu nhỏ thuộc các thành phần kinh tế tư nhân, nhỏ lẻ với số lượng tàu sở hữu ít, trọng tải
nhỏ [2]. Việc đánh giá thực trạng phát triển của đội tàu dầu Việt Nam dựa theo Quy hoạch phát
triển vận tải biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt bởi Quyết định
số 1601/QĐ-TTg năm 2009 và điều chỉnh năm 2014. Thực trạng phát triển đội tàu dầu Việt
Nam năm 2011 đến 2015 được chỉ ra ở bảng 1.
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Bảng 1. Tình hình phát triển đội tàu dầu Việt Nam từ năm 2011 đến 2015
Năm
2011
2012
2013
2014
2015

Số lượng
% so với năm
Chiếc
trước
130
132
1.015
127
0.964
132
1.039
133

1.007

Tổng trọng tải
% so với năm
DWT
trước
1,591,206
1,641,034
1.031
1,563,044
0.952
1,695,044
1.084

Tổng dung tích
% so với năm
GT
trước
953,980
975,654
1.022
970,478
0.994
1,080,811
1.114

1,710,283

1,129,059

1.008

1.045

Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo tổng kết hàng năm của Cục Hàng hải Việt Nam [1]

Trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, nhìn chung tổng trọng tải của đội tàu dầu Việt Nam
tăng từ 1.59 triệu DWT lên đến 1.7 triệu DWT, đạt 7.5% trong vòng 5 năm, bình quân tăng 1.5
%/năm. Nhìn chung đội tàu dầu Việt Nam tăng trưởng chậm cả về số lượng và trọng tải. Nguyên
nhân là do các chủ tàu chưa dám bỏ vốn đầu tư mới mà chỉ cơ cấu lại loại tàu, tuổi tàu và cỡ
tàu cho phù hợp tình hình thị trường và điều kiện kinh doanh cụ thể của họ.
Theo quy hoạch phát triển Vận tải biển đến 2020 và định hướng đến năm 2030, tổng
nhu cầu trọng tải đội tàu dầu các loại đến năm 2015 là 2,391,233 DWT, trong đó, đội tàu chở
dầu sản phẩm là 1,399,577 DWT (tuyến quốc tế cần 818,182 DWT; tuyến nội địa cần 581,385
DWT), đội tàu chở dầu thô là 991,667 DWT (tuyến quốc tế là 666,667 DWT; tuyến nội địa là
325,000 DWT). Đến năm 2020, nhu cầu tổng trọng tải đội tàu dầu Việt Nam cần từ 3.61 triệu
đến 3.98 triệu DWT. Trong đó, đội tàu dầu sản phẩm cần từ 1.69 triệu đến 1.77 triệu DWT; đội
tàu dầu thô cần từ 1.92 triệu đến 2.21 triệu DWT [5].
Tàu dầu sản phẩm sử dụng cỡ tàu từ 1,000 - 50,000 DWT; tàu dầu thô sử dụng cỡ tàu
từ 100,000 - 300,000 DWT (tàu tiếp chuyển dầu thô từ các mỏ vào các nhà máy lọc dầu của
Việt Nam cỡ từ 100,000 - 150,000 DWT) [5].
So với mục tiêu của quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến 2020 được phê
duyệt bởi Quyết định 1601/2009/QĐ-TTg thì thực tế đội tàu dầu Việt Nam đầu năm 2016 cần
phát triển thêm một lượng tấn trọng tải toàn bộ (DWT) là: ∆DWT = 2,391,233 - 1,710,283 =
680,950 (tấn); thiếu 28.5% năng lực so với quy hoạch.
Xét riêng theo loại tàu, hiện nay Việt Nam có 4 tàu chở dầu thô cỡ xấp xỉ từ 100,000
DWT trở lên, gồm Hercules M (96,174DWWT), PVT Athena (105,177 DWT), ABYSS
(105,162 DWT) và Vietsovpetro 01 (154,146 DWT). Tổng trọng tải đội tàu này là 460,659
DWT. Còn lại 129 tàu dầu sản phẩm cỡ từ 1,000 DWT đến 50,000 DWT với tổng trọng tải là
1,249,624 DWT.
Sự thiếu hụt năng lực của đội tàu dầu chở dầu thô đầu năm 2016 theo quy hoạch phát
triển vận tải biển Việt Nam sẽ là 531,008 DWT (991,667DWT - 460,659DWT), tương đương
với 5 tàu cỡ 105,000 DWT.
Sự thiếu hụt năng lực đội tàu dầu sản phẩm theo quy hoạch phát triển vận tải biển Việt
Nam sẽ là 149,953 DWT (1,399,577DWT - 1,249,624 DWT), tương đương với khoảng 7 tàu
cỡ Handysize cỡ 20,000 DWT hoặc tương đương 3 tàu Panamax cỡ 50,000 DWT.
3. Dự tính nhu cầu đội tàu dầu Việt Nam đến năm 2020
3.1. Nhu cầu vận tải
3.1.1. Nhu cầu vận tải dầu sản phẩm
Theo dự báo của Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến 2020, nếu tốc độ tăng
trưởng GDP giai đoạn 2016 - 2020 của Việt Nam đạt khoảng 6.5% thì tổng khối lượng vận
chuyển do đội tàu dầu sản phẩm của Việt Nam dự kiến đảm nhận năm 2020 là 26.3 triệu tấn.
Trong đó: vận tải quốc tế khoảng 12.3 triệu tấn, bao gồm các tuyến vận chuyển hàng XNK và
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chở thuê ở nước ngoài; vận tải nội địa khoảng 14 triệu tấn, bao bồm các tuyến từ các nhà máy
lọc dầu trong nước đến các cảng trên phạm vi cả nước.
3.1.2. Nhu cầu vận tải dầu thô
Tính đến năm 2020, Việt Nam sẽ cần 16.5 triệu tấn dầu thô mỗi năm cho công nghiệp
hóa dầu, trong đó nhà máy lọc dầu Dung Quất cần 6.5 triệu tấn/năm, nhà máy lọc dầu Nghi
Sơn hoạt động với công suất 10 triệu tấn/năm. Lượng dầu thô của Việt Nam khai thác năm
2015 đạt gần 17 triệu tấn, dự kiến vào năm 2020 đạt sản lượng khoảng 22 triệu tấn/năm, trong
đó sử dụng nội địa cho công nghiệp hóa lọc dầu vào khoảng 16.5 triệu tấn, lượng còn lại để
xuất khẩu khoảng 5.5 triều tấn [6].
3.2. Nhu cầu tàu dầu Việt Nam đến năm 2020
3.2.1. Nhu cầu tàu dầu sản phẩm Việt Nam theo DWT
Nhu cầu tàu được dự tính ở đây là tổng số tấn trọng tải cần thiết để vận chuyển hết một
lượng hàng theo yêu cầu trong một thời kỳ nhất định. Nhu cầu tàu dầu sản phẩm theo DWT
được xác định như sau [4]:

 DWT



Q

YC

(tấn)

(5)

PT ( DW T )

Trong đó:

∑DWT là tổng nhu cầu tàu dầu (tấn);
∑Qyc là tổng khối lượng dầu sản phẩm cần vận chuyển của đội tàu Việt
Nam, năm 2020 nhu cầu này theo quy hoạch là 26,300,000 tấn; trong đó: tuyến quốc tế
(XNK và chở thuê) là 12,300,000 tấn, tuyến nội địa là 14,000,000 tấn.
PT(DWT) là năng suất vận chuyển của đội tàu dầu (tấn/DWT). Năng suất này được lấy
theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam trong quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam
như sau: tuyến quốc tế: PT(DWT) = 9.5 T/DWT; tuyến nội địa: PT(DWT) = 20.0 T/DWT.
Như vậy, nhu cầu tàu tuyến quốc tế là:
DWTQT = 12,300,000/ 9.5 = 1,294,737
(tấn)
Nhu cầu tàu tuyến nội địa là:
DWTNĐ = 14,000,000/ 20 = 700,000
(tấn)
Tổng nhu cầu tàu sẽ là :
∑DWT=DWTQT + DWTNĐ = 1,294,737 + 700,000 = 1,994,737
(tấn)
Nhu cầu bổ sung từ 2016 đến 2020 là:
∑DWTBS =DWTYC - DWTHC
(tấn)
Tổng năng lực đội tàu dầu sản phẩm của Việt Nam đầu năm 2016 là 1,249,624 DWT.
Như vậy, nhu cầu tàu cần bổ sung tiếp trong giai đoạn từ 2016 đến 2020 là:
∑DWTBS =1,994,737 - 1,249,624 = 745,113
(tấn)
Cụ thể:
+)Vận tải quốc tế: hiện có 61 tàu cỡ ≥ 5,000 DWT với tổng trọng tải là 986,433 DWT.
Cần bổ sung tiếp: 1,294,737 - 986,433 =308,304 DWT, tương đương với khoảng 10 tàu
cỡ 3 vạn DWT.
+)Vận tải nội địa: hiện có 65 tàu cỡ dưới 5,000 DWT với tổng trọng tải là 263,191DWT.
Cần bổ sung tiếp: 700,000 - 263,191 = 436,809 DWT, tương đương với khoảng 118 tàu
cỡ 5,000 DWT. Nhu cầu trọng tải tàu dầu sản phẩm của Việt Nam đến 2020 được chỉ ra ở bảng
2.
3.2.2. Nhu cầu tàu chở dầu thô
Tuyến quốc tế: chỉ tính cho lượng hàng xuất khẩu 5.5 triệu tấn dầu thô của Việt Nam vào
thị trường Nhật Bản, không tính chở thuê ở nước ngoài. Đội tàu Việt Nam đảm nhận 40% theo
quy tắc 40/40/20, ứng với khoảng 2,200,000 tấn, khoảng cách vận chuyển có hàng khảng 2,500
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hải lý, chiều về chạy ballast. Khối lượng này phân bổ cho các tàu cỡ lớn để vận chuyển trên
các tuyến xa theo nguyên tắc lợi thế nhờ quy mô, tức là dùng tàu Vietsovpetro 01 (154146
DWT) vận chuyển 150,000 tấn/chuyến. Thời gian khai thác của mỗi tàu trong năm dự tính
khoảng 330 ngày. Thời gian còn lại dùng vào việc sửa chữa, bảo dưỡng và ngừng do thời tiết
xấu. Nếu năng lực còn dư thừa sẽ chuyển sang phục vụ tuyến nội địa.
Tuyến nội địa: nhu cầu dầu thô nội địa phục vụ cho hai nhà máy lọc dầu của Việt Nam là
16,5 triệu tấn, cự ly vận chuyển bình quân từ các mỏ của Việt Nam về đất liền là 450 hải lý,
các tàu chạy hai chiều với tốc độ bình quân 13 hải lý/giờ mất 3 ngày. Thời gian chuyến đi bình
quân khoảng 10 ngày/chuyến, mỗi năm thực hiện khoảng 35 chuyến. Các tàu cỡ 100,000 DWT
đảm nhận chở khoảng 95,000 tấn/chuyến, mỗi năm chở được 313,5000 tấn.
Bảng 2. Nhu cầu trọng tải tàu dầu sản phẩm của Việt Nam đến 2020
Tuyến vận
Khối lượng vận
Nhu cầu trọng
Năng lực hiện
Nhu cầu bổ
chuyển
chuyển (Tấn)
tải (Tấn)
có (Tấn)
sung (Tấn)
Quốc tế
Nội địa

12,300,000
14,000,000

1,294,737
700,000

986,433
263,191

308,304
436,809

Tổng

26,300,000

1,994,737

1,249,624

745,113

Tổng khả năng vận chuyển dầu thô của 4 tàu của Việt Nam hiện có được chỉ ra ở bảng 3.
Bảng 3. Khả năng vận chuyển dầu thô của đội tàu dầu thô Việt Nam hiện có tính đến năm 2020
Thời
Tốc độ Cự ly
gian
Số
Khối lượng
Khả năng
(Hải
(hải
chuyến
chuyến
vận chuyển vận chuyển
Tàu
Tuyến
lý/h)
lý)
đi
(chuyến) (T/chuyến)
(Tấn/năm)
(ngày)
VSpetro 01
Quốc tế
13
2,500
22
15
150,000
2,250,000
Pathena
Nội địa
13
450
10
33
95,000
3,135,000
ABYSS
Nội địa
13
450
10
33
95,000
3,135,000
Hecules M
Nội địa
13
450
10
33
95,000
3,135,000
Tổng cộng
11,655,000

Nhu cầu tàu tuyến quốc tế coi như đã đủ, tuy nhiên dư về cầu vận chuyển dầu thô nội
địa còn lại một lượng là 16,500,000 - (3*3,135,000) = 7,095,000 ( tấn). Do đó, nhu cầu tàu
tuyến nội địa còn thiếu cần bổ sung là:
Nbs = 7,095,000 /3,135,000 = 2,3 tàu cỡ 100,000 DWT, tương đương 230,000 DWT.
4. Nhu cầu vốn để phát triển đội tàu dầu sản phẩm Việt Nam theo DWT đến năm 2020
Để bổ sung thêm một lượng tấn tàu từ năm 2016 đến 2020 cho sự phát triển đội tàu dầu
của Việt Nam theo các mục tiêu về vận tải do quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đã
lập ra thì cần một lượng vốn đầu tư tính theo đô la Mỹ (USD) như sau:
∑V= DWTBS * PR (USD)
(6)
Trong đó:
∑DWTBS là tổng nhu cầu tàu cần bổ sung (tấn);
PR là đơn giá đầu tư cho một tấn trọng tải tàu (USD/DWT).
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Bảng 4. Nhu cầu vốn đầu tư để phát triển đội tàu dầu Việt Nam đến năm 2020
Đội tàu dầu sản phẩm

Đội tàu chở dầu thô

Tuyến vận
chuyển

Nhu cầu
Đơn giá
bổ sung
tàu
(DWT) (USD/DWT)

Tổng vốn
đầu tư
(103USD)

Quốc tế
Nội địa
Tổng

308,304
436,809
745,113

231,228 Quốc tế
262,085.4 Nội địa
493,313.4
Tổng

750
600
-

Tuyến
vận
chuyển

Nhu cầu Đơn giá tàu
bổ sung (USD/DWT)
(DWT)

0
230,000
230,000

500
500
-

Tổng vốn
đầu tư
(103USD)

0
115,000
115,000

Tổng vốn cần bổ sung phát triển đội tàu dầu Việt Nam đến năm 2020 khoảng 600 triệu
USD, chưa tính đến việc thay thế tàu cũ, tàu kinh doanh không hiệu quả.
5. Kết luận
Trên cơ sở các dữ liệu thống kê và dự báo của các tổ chức nghiên cứu trong nước, bài
báo này đã dự tính nhu cầu tàu dầu Việt Nam đến năm 2020. Việc dự tính nhu cầu tàu cho đội
tàu dầu Việt Nam là cần thiết, nhằm cung cấp thông tin hữu ích để các cá nhân và tổ chức trong
nước nắm bắt được nhu cầu thực tế. Thông qua đó các chủ tàu có những quyết định đầu tư vào
loại tàu nào để đảm bảo cân đối cung cầu trong thị trường vận tải biển. Đồng thời thông qua
kết quả dự tính này để các cơ quan quản lý Nhà nước về vận tải biển có những định hướng và
cơ chế chính sách điều chỉnh sự phát triển của đội tàu dầu nói riêng và Vận tải biển Việt Nam
nói chung theo hướng cân đối và bền vững.
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Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Capital structure determinants of publicly listed companies
on Hanoi Stock Exchange
Hoàng Bảo Trung
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
trunghb.vimaru@gmail.com
Tóm tắt
Bài viết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp
niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Nghiên cứu sử dụng phương pháp bình
phương nhỏ nhất (OLS) với 07 biến giải thích: tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, quy mô doanh
nghiệp, tỷ trọng tài sản cố định, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp, thuế suất doanh nghiệp, hình
thức sở hữu, và lĩnh vực hoạt động. Mẫu nghiên cứu được lựa chọn bao gồm 190 quan sát của
39 doanh nghiệp phi tài chính với tổng số vốn từ 300 triệu đô la Mỹ trở lên được niêm yết trên
HNX trong giai đoạn 2010 đến 2015. Kết quả cho thấy, cấu trúc vốn của các doanh nghiệp
được nghiên cứu chịu sự ảnh hưởng mạnh từ các nhân tố tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, quy
mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động. Việc sử dụng đòn
bẩy tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với lý thuyết trật tự phân hạng. Ngoài
ra, phân tích cũng chỉ ra không có sự khác biệt trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính giữa các
doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Từ khóa: Cấu trúc vốn, đòn bẩy tài chính, lý thuyết cân bằng, lý thuyết trật tự phân
hạng.
Abstract
This paper examines determinants of capital structure of listed companies on Hanoi
Stock Exchange (HNX). The research uses Ordinary Least Squares method (OLS) with 07
independent variables: return on assets, size, proportion of tangible assets, growth, effective
tax, types of ownership, and sectors. The sample includes 190 observations of 39 non-financial
companies, all of which have total liability greater than USD 300 million in the period from
2010 to 2015. The result shows that capital structure of analyzed companies is effected
significantly by return on assets, size, growth, and sectors. Using leverage of Vietnamese
companies confirms the Pecking-Order Theory. In addition, analysis illustrates that there is no
difference in the using leverage between State-owned companies and non-state owned
companies.
Keywords: Capital structure, leverage, Trade-off Theory, Pecking-Order Theory.
1. Giới thiệu
Cấu trúc vốn là một khái niệm tài chính phản ánh tỷ lệ giữa vốn vay và vốn chủ sở hữu
mà doanh nghiệp sử dụng. Việc xác định một cấu trúc vốn tối ưu có ý nghĩa quan trọng trong
hoạt động của doanh nghiệp. Bởi lẽ, cấu trúc vốn tối ưu sẽ giúp doanh nghiệp tối thiểu hóa chi
phí vốn bình quân gia quyền (WACC), và thông qua đó sẽ tối đa hóa giá trị tài sản của cổ đông
doanh nghiệp. Ngoài ra, cấu trúc vốn còn ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và rủi ro kinh doanh
mà doanh nghiệp có thể sẽ gặp phải. Chính vì thế, lựa chọn một cơ cấu vốn giữa vốn vay và
vốn chủ sở hữu là cả một nghệ thuật trong quản trị tài chính. Trên thực tế, cấu trúc vốn sẽ thay
đổi tùy thuộc vào đặc điểm tình hình của từng doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động cũng như sự
biến động của nền kinh tế, các yếu tố văn hóa, tôn giáo. Chính từ sự tương quan giữa những
nhân tố ảnh hưởng này với cấu trúc vốn, chúng ta có thể đánh giá được quyết định sử dụng vốn
vay hoặc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là hợp lý hay không hợp lý, có những bất cập và
rủi ro phát sinh gì để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính,
tối đa hóa giá trị tài sản cho các doanh nghiệp [1].
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Trên thế giới, một trong số những công trình đầu tiên nghiên cứu sự ảnh hưởng các nhân
tố đến cấu trúc vốn là của Modigliani và Miller (1958) khi tác giả đã xây dựng lý thuyết về đòn
bẩy tài chính trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Đó cũng là tiền đề để các nghiên
cứu lý thuyết và thực nghiệm về sau ra đời như của Donaldson (1961), Myers (1984), Titman
và Wessels (1988), Huang và Song (2006), Chen (2003), Natalya Delcoure (2007), Joshua Abor
(2008), Graham và các cộng sự (2010). Tại Việt Nam, kể từ sau giai đoạn 2004 - 2006 khi quá
trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước được đẩy mạnh thì vấn đề cơ cấu vốn của doanh
nghiệp ngày càng thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Có thể kể đến các tác
giả như Trần Viết Hoàng và Trần Hùng Sơn (2008), Lê Thị Kim Thư (2012), Lê Đạt Trí (2013),
Đặng Thị Quỳnh Anh và Quách Thị Hải Yến (2014). Các nghiên cứu trên đã tập trung vào vấn
đề tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam và cơ chế
ảnh hưởng của những nhân tố này qua từng thời kỳ biến động của nền kinh tế. Tuy nhiên, kết
quả của các nghiên cứu hiện đang chỉ dừng lại ở việc sử dụng biến định lượng để giải thích,
trong khi các yếu tố định tính đặc trưng cho đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp chưa thực
sự được quan tâm.
Bài nghiên cứu này được thực hiện với mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến
cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) giai
đoạn sau khủng hoảng tài chính (2010 - 2015). Bên cạnh những yếu tố định lượng, đóng góp
mới của nghiên cứu đó là việc nghiên cứu những nhân tố định tính ảnh hưởng đến cấu trúc vốn
của doanh nghiệp như hình thức sở hữu vốn, lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Lý thuyết của Modigliani và Miller (M&M)
Lý thuyết của Modigliani và Miller (1958) là lý thuyết đầu tiên nghiên cứu về cấu trúc
vốn của doanh nghiệp và đây cũng là nền tảng cơ sở để các lý thuyết sau này ra đời. Theo như
mệnh đề Modigliani và Miller 1, trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, tất cả các kết hợp
giữa vốn chủ sở hữu và nợ phải trả là như nhau. Hay nói cách khác, giá trị của một doanh
nghiệp không phụ thuộc vào lượng cổ phần được phát hành mà chỉ phụ thuộc vào lượng tài sản
của doanh nghiệp đó. Cũng có thể hiểu mệnh đề Modigliani và Miller 1 theo hướng bất kỳ lựa
chọn tài chính như thế nào, dù là sử dụng vốn chủ sở hữu hay lựa chọn nợ ngắn hạn hoặc dài
hạn thì giá trị của doanh nghiệp là không thay đổi. Bên cạnh đó, mệnh đề Modigliani và Miller
2 là sự phát triển từ mệnh đề số 1, đã minh chứng rằng chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC)
sẽ là không đổi ngay cả khi công ty thay đổi cấu trúc vốn của họ. Trong trường hợp này, các cá
nhân và doanh nghiệp đều được hưởng một lãi suất vay chung trên thị trường. Bên cạnh đó, lợi
ích từ lá chắn thuế cũng bị loại bỏ trong lý thuyết này.
Nói tóm lại, cả 2 mệnh đề Modigliani và Miller đều giả định rằng, thị trường vốn là
cạnh tranh hoàn hảo, không có sự tồn tại của thuế, không có chi phí giao dịch cũng như không
có chi phí phá sản. Đây là một điều rất phi thực tế. Tuy nhiên, 2 mệnh đề của Modigliani và
Miller cũng tạo nên những tiền đề phát triển các lý thuyết về cấu trúc vốn của doanh nghiệp
sau này [1].
2.2. Lý thuyết cân bằng (Trade - off theory)
Dựa trên các lý thuyết của Modigliani và Miller, lý thuyết cân bằng là một bước phát
triển về lý luận của Kraus và Litzenberger (1973) khi các tác giả đã xem xét đến các tác động
của thuế, chi phí phá sản và các chi phí trung gian khi giải thích cấu trúc vốn của doanh nghiệp.
Các công ty sẽ có những mục tiêu khác nhau về tỷ số nợ và vốn chủ sở hữu sao cho tối đa hóa
được lợi ích của doanh nghiệp. Cụ thể hơn, lý thuyết đề cập những ưu điểm và nhược điểm khi
sử dụng nợ. Ở những thời kỳ ban đầu, việc sử dụng nợ sẽ làm giảm khoản thu nhập chịu thuế
của doanh nghiệp và do đó lượng tiền thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp cũng sẽ giảm
xuống. Lợi ích này còn được gọi là lá chắn thuế. Tuy nhiên, khi có quá nhiều nợ, doanh nghiệp
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sẽ đối mặt với rủi ro về việc hoàn trả trong tương lai. Khi không có khả năng chi trả, doanh
nghiệp sẽ phá sản.
Tuy nhiên, điểm bất cập trong lý thuyết cân bằng là sự bất đồng thuận xảy ra khi doanh
nghiệp với đòn bẩy tài chính thấp vẫn có thể có kết quả kinh doanh tốt. Chính vì thế, sự xuất
hiện của lý thuyết trật tự phân hạng là điều cần thiết để giải quyết vấn đề này [1].
2.3. Lý thuyết trật tự phân hạng
Theo như Myers và Majluf (1984), lý thuyết này cho rằng chi phí tài chính gia tăng
cùng với thông tin bất đối xứng. Thực tế đã chứng minh rằng các nhà quản lý sẽ luôn có đầy
đủ thông tin về doanh nghiệp của mình hơn các nhà đầu tư bên ngoài. Việc phát hành thêm cổ
phần có thể làm cho giá trị thị trường của cổ phiếu giảm xuống bởi vì nhà đầu tư sẽ suy đoán
rằng nhà quản trị nắm bắt được giá trị công ty đang được định giá cao hơn thực tế. Dựa vào lý
thuyết này, nguồn tài chính được phân hạng trước hết ưu tiên các nguồn vốn nội tại bên trong
doanh nghiệp, vay nợ thứ hai và ưu tiên cuối cùng là phát hành cổ phiếu. So sánh với lý thuyết
cân bằng, vay nợ được xếp ở ưu tiên thứ hai và phát hành thêm cổ phiếu là lựa chọn cuối cùng
do kết quả của thông tin bất đối xứng [1].
3. Một số nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới và ở Việt Nam
3.1. Trên thế giới
Nghiên cứu của Huang và Song (2006) đã phân tích số liệu trong giai đoạn 1994 - 2003
của hơn 1,200 công ty niêm yết tại Trung Quốc để tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến cấu
trúc vốn doanh nghiệp. Các tác giả đã chỉ ra rằng việc sử dụng đòn bẩy tài chính tỷ lệ thuận với
quy mô doanh nghiệp, tỷ trọng tài sản cố định và tỷ lệ nghịch với tỷ suất sinh lời, tốc độ phát
triển. Ngoài ra, cấu trúc vốn còn phụ thuộc vào lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.
Huang và Song cũng đi đến kết luận không có sự khác biệt trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính
giữa các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong dài hạn. Bên cạnh
đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ sử dụng nợ dài hạn của các doanh nghiệp Trung
Quốc thấp hơn các quốc gia khác trên thế giới [2].
Tác giả Natalya Delcoure (2007) đã nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn
của các quốc gia kinh tế mới nổi tại Trung và Đông Âu (CEE). Kết quả cho thấy cấu trúc vốn
của các doanh nghiệp phù hợp với lập luận của lý thuyết trật tự phân hạng. Các nhân tố ảnh
hưởng được chỉ ra gồm có quy mô doanh nghiệp, tỷ trọng tài sản cố định và tốc độ phát triển.
Ngoài ra, phân tích cũng tập trung so sánh sự khác nhau giữa chế độ pháp lý, môi trường kinh
doanh, lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế để chỉ ra mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới
việc sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp ở từng quốc gia [3].
Theo như Joshua Abor (2008), việc sử dụng đòn bẩy tài chính phụ thuộc chủ yếu vào
quy mô của doanh nghiệp. Bằng việc thu thập số liệu của các doanh nghiệp tại Ghana, tác giả
đã tìm ra sự khác nhau trong cấu trúc vốn giữa các doanh nghiệp quy mô lớn với các doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Chẳng hạn như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhân tố ảnh hưởng bao
gồm giới tính của nhà quản lý, tốc độ tăng trưởng, lĩnh vực hoạt động và khu vực vùng miền
kinh doanh. Trong số đó, lĩnh vực hoạt động kinh doanh là nhân tố cơ bản xác định tỷ lệ sử
dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, thì cấu trúc
vốn sẽ phụ thuộc vào số năm kinh nghiệm hoạt động, tỷ suất sinh lời và cấu trúc tài sản của
doanh nghiệp. Bằng các số liệu thu thập được, Joshua Abor cũng chứng minh được các doanh
nghiệp trách nhiệm hữu hạn có tỷ lệ sử dụng nợ dài hạn nhiều hơn các doanh nghiệp một thành
viên [4].
Với mục đích tìm hiểu việc sử dụng nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Anh,
Graham và các cộng sự (2010) đã thu thập số liệu từ 3,500 doanh nghiệp tại Anh. Nhóm nghiên
cứu đã chỉ ra việc sử dụng nợ dài hạn tỷ lệ thuận với tỷ trọng tài sản cố định, quy mô doanh
nghiệp và tỷ lệ nghịch với số năm hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó, đòn bẩy tài chính
trong ngắn hạn tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển doanh nghiệp và tỷ lệ nghịch với tỷ trọng tài
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sản cố định, quy mô doanh nghiệp và số năm hoạt động. Sự khác biệt giữa các biến số giải thích
cũng được tìm ra giữa các ngành, lĩnh vực khác nhau. Riêng tỷ suất sinh lời không phải là nhân
tố giải thích cấu trúc vốn của doanh nghiệp trong dài hạn [5].
3.2. Một số nghiên cứu tại Việt Nam
Khi nghiên cứu về nhóm các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sở giao dịch
chứng khoán thành phố Hồ Chính Minh (HOSE), tác giả Lê Thị Kim Thư (2012) đã chỉ ra một
cấu trúc vốn thiếu tính tự chủ với một tỷ lệ vay nợ cao cả trong ngắn hạn và dài hạn. Các nhân
tố ảnh hưởng được chỉ ra gồm có quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, tỷ suất sinh lời và
số năm hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, quy mô, tỷ suất sinh lời và số năm hoạt động
tác động thuận chiều, và tốc độ tăng trưởng có quan hệ ngược chiều đến việc sử dụng đòn bẩy
tài chính. Từ những phân tích về các nhân tố ảnh hưởng, tác giả đã đề xuất những kiến nghị
nhằm hoàn thiện cấu trúc vốn cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bất động sản, trong
đó giải pháp quan trọng nhất là cần điều tiết tỷ trọng của nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và vốn chủ
sở hữu [6].
Theo như tác giả Lê Đạt Trí (2013), 06 nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của
các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010 gồm
thuế, lạm phát, tỷ số giá trị thị trường trên giá sổ sách, đòn bẩy ngành, tỷ suất sinh lời và hành
vi nhà quản trị. Ngoài ra, kết quả phân tích hồi quy cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài chính tại
Việt Nam có thể được giải thích bởi lý thuyết trật tự phân hạng, trong khi đó lý thuyết cân bằng
không có sự tương quan với cấu trúc vốn của các doanh nghiệp. Cũng theo như tác giả Lê Đạt
Trí, sự ảnh hưởng từ các nhân tố được thể hiện rõ nét nhất trong tỷ lệ nợ ngắn hạn, còn trong
dài hạn mối quan hệ này chưa thực sự rõ ràng [7].
Nghiên cứu của tác giả Đặng Thị Quỳnh Anh và Quách Thị Hải Yến (2014), có 03 nhân
tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2013 gồm quy mô doanh nghiệp,
tỷ suất sinh lời và thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, cấu trúc vốn có quan hệ ngược chiều
với thuế thu nhập và quan hệ cùng chiều với tỷ suất sinh lời, quy mô doanh nghiệp. Đồng quan
điểm với tác giả Lê Đạt Trí, các tác giả Đặng Thị Quỳnh Anh và Quách Thị Hải Yến cũng đã
chỉ ra bất cập trong cơ cấu vốn của các doanh nghiệp Việt Nam khi sử dụng quá nhiều nợ ngắn
hạn. Điều này có thể lý giải do thực tế, thị trường trái phiếu ở nước ta chưa thực sự phát triển.
Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng thường không muốn cho vay trung hạn và dài hạn. Như được
chỉ ra trong nghiên cứu của Chen (2003), đây là một đặc điểm chung của thị trường tài chính
các nước đang phát triển [8].
4. Số liệu và phương pháp nghiên cứu
4.1. Mô tả số liệu
Mẫu quan sát bao gồm 39 doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 300 triệu đô la Mỹ trở
lên được niêm yết trên sàn HNX tính đến thời điểm 31/12/2015. Số liệu thống kê được thu thập
tổng hợp từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các doanh nghiệp. Dữ liệu nghiên cứu
trong bài là dữ liệu mảng ba chiều với các chiều: năm, tên công ty và các nhân tố, với 190 quan
sát.
4.2. Các biến sử dụng trong mô hình
Biến phụ thuộc, ký hiệu LEV, là tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, hay
còn được gọi là đòn bẩy tài chính. Nợ ở đây bao gồm nợ ngắn hạn thường xuyên và nợ dài hạn.
Các biến giải thích về cấu trúc vốn của doanh nghiệp được sử dụng trong bài gồm có:
tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA - được tính bằng lợi nhuận ròng chia cho tổng tài sản);
quy mô doanh nghiệp (SIZE - bằng logarith của tổng doanh thu); tỷ trọng tài sản cố định (TANG
- bằng tài sản cố định chia cho tổng tài sản); tốc độ tăng trưởng (GROW - bằng tốc độ tăng
trưởng của tổng tài sản); thuế suất doanh nghiệp (TAX); tỷ lệ sở hữu Nhà nước (GOV - bằng 1
nếu tỷ lệ sở hữu Nhà nước từ 50% trở lên và bằng 0 nếu từ 50% trở xuống); lĩnh vực hoạt động
(IND - bằng 1 nếu như hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng công nghiệp và bằng 0 trong lĩnh
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vực dịch vụ hàng tiêu dùng). Chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố định lượng kể trên đến
đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp theo quan điểm của lý thuyết cân bằng và lý thuyết trật tự
phân hạng được thể hiện ở Bảng 1 [1].
Bảng 1. Chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố đến đòn bẩy tài chính theo quan điểm của các
lý thuyết

Ký hiệu

Lý thuyết cân bằng

Tỷ suất sinh lời

ROA

+

Lý thuyết trật tự
phân hạng
-

Quy mô doanh nghiệp

SIZE

+

-

Tỷ trọng tài sản cố định

TANG

+

+

Tốc độ tăng trưởng

GROW

-

+

TAX

+

Nhân tố

Thuế suất

4.3. Mô hình nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn được xây dựng như sau:
𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 = α + 𝛽𝑖𝑡 . 𝑋𝑖 + 𝜀
(1)
Trong đó: 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 là tỷ lệ vốn vay chia cho vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp i vào năm t.
𝑋𝑖𝑡 là các quan sát của biến phụ thuộc tại doanh nghiệp i vào năm t; α là hệ số chặn của mô
hình, 𝛽𝑖 là các hệ số hồi quy riêng, 𝜀 là sai số ngẫu nhiên đặc trưng cho các nhân tố giải thích
sự biến động của biến phụ thuộc nhưng không xuất hiện trong mô hình.
Các hệ số của mô hình hồi quy sẽ được ước lượng bằng phương pháp bình phương nhỏ
nhất - OLS.
5. Kết quả nghiên cứu
5.1. Kết quả từ mô hình hồi quy ban đầu
Kết quả hồi quy mô hình gốc được thể hiện ở bảng 2. Trong mô hình gốc ban đầu, hệ
số xác định R2 bằng 0.592684 tức là mô hình đã giải thích được 59.2684% sự biến động của
biến phụ thuộc, hệ số xác định hiệu chỉnh bằng 0.577018. Giá trị kiểm định F - statistic bằng
37.83250 đều lớn hơn các giá trị 𝐹0.1 (7,182) = 2.04, 𝐹0.05 (7,182) = 2.51, 𝐹0.01 (7,182) = 3.70 nên ở
các mức ý nghĩa 10%, 5% và 1% thì mô hình đều hợp lý.
Đối với các biến giải thích, biến SIZE có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 1%, biến ROA,
GROW và IND có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 5%. Các biến còn lại không có ý nghĩa về
mặt thống kê ở mức 10%.
5.2. Điều chỉnh mô hình hồi quy
Trong mô hình hồi quy ban đầu, nhận thấy các biến số TANG, TAX và GOV đều không
có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 10%.Thực hiện kiểm định Wald loại bỏ các biến trên ra khỏi
mô hình. Kết quả phân tích bằng phần mềm EVIEWS cho thấy giá trị F bằng 0.394011 với p value bằng 0.675003 > 0.1 nên có thể nói ở mức ý nghĩa 10% các biến TANG, TAX và GOV
đều không có ý nghĩa giải thích sự biến động của biến phụ thuộc LEV.
Do đó, mô hình hồi quy được điều chỉnh từ mô hình gốc sẽ chỉ còn 04 biến phụ thuộc
đó là ROA, SIZE, GROW và IND.
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Bảng 2. Kết quả từ mô hình hồi quy ban đầu
Nhân tố

OLS
Coefficient

Prob.

ROA

-0.593944

0.0200**

SIZE

-0.035242

0.0083***

TANG

-0.127036

0.4788

GROW

-0.000116

0.0471**

TAX

0.001057

0.3892

GOV

0.169447

0.1492

IND

-0.011138

0.0159**

R-squared

0.592684

F-statistic

37.83250

Adjusted R-squared

0.577018

Prob(F-statistic)

0.027951

Kết quả phân tích hồi quy được thực hiện bằng phần mềm EVIEWS. Các ký hiệu ***, **,
* lần lượt thể hiện các hệ số hồi quy riêng có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 1%, 5% và
10%
5.3. Kết quả từ mô hình hồi quy điều chỉnh
Bảng 3 thể hiện kết quả hồi quy từ mô hình điều chỉnh. Giá trị hệ số xác định bằng
0.589521 xấp xỉ giá trị R2 của mô hình hồi quy ban đầu. Hệ số xác định hiệu chỉnh bằng
0.580645 lớn hơn giá trị 𝑅̅ 2 của mô hình gốc. Giá trị F - statistic bằng 66.42321 nên ở các mức
ý nghĩa 10%, 5% và 1% thì mô hình đều hợp lý.
Bên cạnh đó, mô hình hồi quy điều chỉnh không có hiện tượng đa cộng tuyến do hệ số
tương quan cặp giữa các biến giải thích đều có trị tuyệt đối nhỏ hơn 0.35.
Bảng 3. Kết quả từ mô hình hồi quy điều chỉnh

Nhân tố
ROA
SIZE
GROW
IND

OLS
Coefficient
-0.499523
-0.028542
-0.009616
-0.028642

Prob.
0.0834*
0.0213**
0.0465**
0.0925*

R-squared
0.589521
Adjusted R-squared
0.580645
F-statistic
66.42324
Kết quả phân tích hồi quy được thực hiện bằng phần mềm EVIEWS. Các ký hiệu ***,
**, * lần lượt thể hiện các hệ số hồi quy riêng có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 1%,
5% và 10%
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5.4. Giải thích kết quả
Hệ số hồi quy riêng của biến ROA bằng - 0.499523, thể hiện khi các yếu tố khác không
đổi, ROA tăng 1% thì tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm 0.499523%. Mối quan hệ ngược chiều thể
hiện khi doanh nghiệp làm ăn có lãi, họ sẽ có xu hướng tài trợ nguồn vốn bằng phần vốn nội
tại từ lợi nhuận giữ lại hơn là việc đi vay tài chính bên ngoài. Điều này hoàn toàn phù hợp với
lý thuyết trật tự phân hạng. Bên cạnh đó, áp lực từ việc không có khả năng chi trả khoản vay
trong tương lai, các rủi ro liên quan đến phá sản cũng làm cho những nhà quản lý ưa thích sử
dụng vốn nội tại để tài trợ cho các dự án của doanh nghiệp.
Hệ số hồi quy riêng của biến SIZE bằng - 0.028542, thể hiện khi các yếu tố khác không
đổi, tổng doanh thu tăng 1.02329 tỷ đồng thì tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm 0.028542%. Kết quả
này thể hiện khi quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn thì việc sử dụng vay nợ sẽ ngày càng hạn
chế. Điều này trái ngược với quan điểm của lý thuyết cân bằng, khi các doanh nghiệp có quy
mô lớn, rủi ro phá sản thấp sẽ dễ dàng tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn vay từ bên ngoài.
Hệ số hồi quy riêng của biến GROW bằng - 0.009616 thể hiện khi tổng tài sản của
doanh nghiệp tăng 1%, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm 0.009616%. Mối quan hệ ngược chiều
này cũng được giải thích tương tự như biến số ROA và phù hợp với lý thuyết trật tự phân hạng.
Ở mức ý nghĩa 5%, các biến SIZE và GROW có ý nghĩa về mặt thống kê. Biến ROA
và IND có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 10%. Riêng biến IND có ý nghĩa về mặt
thống kê thể hiện, có tồn tại sự khác biệt trong cấu trúc vốn giữa các doanh nghiệp khai khoáng
công nghiệp và các doanh nghiệp dịch vụ hàng tiêu dùng.
6. Kết luận
Bài nghiên cứu đã xây dựng được mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của
các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HNX giai đoạn 2010 - 2015 với 04 nhân tố
ảnh hưởng chính: tỷ suất sinh lời, quy mô doanh nghiệp, tốc độ phát triển và lĩnh vực mà doanh
nghiệp hoạt động. Các nhân tố ảnh hưởng này đã giải thích được 58.9521% sự biến động của
tỷ lệ Nợ/vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài chính của
các doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với lý thuyết trật tự phân hạng. Các doanh nghiệp có xu
hướng ưa thích sử dụng vốn tự có và phần lợi nhuận giữ lại để tài trợ cho các dự án hơn là việc
sử dụng vốn vay. Điều này phản ánh một thực tế tại Việt Nam, khi thị trường trái phiếu chưa
thực sự phát triển, các ngân hàng thường không muốn cho vay trung hạn và dài hạn, cộng với
đó là áp lực từ rủi ro phá sản khiến cho các nhà quản lý thường ưu tiên sử dụng vốn chủ sở hữu
của doanh nghiệp. Như vậy, lợi ích từ lá chắn thuế chưa thực sự được các doanh nghiệp khai
thác hiệu quả, mặt khác nếu chỉ sử dụng phần vốn của chủ sở hữu thì khó lòng có thể đáp ứng
được các dự án có quy mô lớn trong dài hạn. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra không có sự
khác biệt trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính giữa các doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên
50% và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thể hiện những nỗ lực của Việt Nam trong việc
tạo môi trường bình đẳng về khả năng tiếp cận vốn vay giữa các doanh nghiệp.
Mặc dù đạt được một số kết quả, hạn chế của nghiên cứu đó là về mẫu quan sát, chỉ bao
gồm các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn và vừa. Ngoài ra, còn có rất nhiều nhân tố khác cũng
có thể ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp như tình hình biến động nền kinh tế, các
thông tin kinh tế thế giới, các yếu tố về văn hóa, vùng miền, hành vi của nhà quản lý,... vẫn
chưa được xem xét. Tuy nhiên, đây có thể sẽ là một gợi ý hoàn thiện cho những nghiên cứu sau
này về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn.
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Đề xuất hướng mở rộng vùng hấp dẫn đối với
khu vực cảng biển phía bắc Việt Nam
Proposals for the trends of expansion attractive regions for group of ports
in the North of Vietnam
Đặng Công Xưởng
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
xuongdc@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Bài báo giới thiệu xu hướng mở rộng chức năng cảng biển và vùng hấp dẫn cảng của
các nước trên thế giới và phát triển Trung tâm phân phối vận tải hỗ trợ đắc lực cho các cảng
biển chính. Trên cơ sở kinh nghiệm của các nước, bài báo đề xuất hướng mở rộng vùng hấp
dẫn đối với Nhóm cảng biển Phía Bắc trong thời gian tới.
Từ khóa: Cảng biển, phân phối vận tải.
Abstract
This paper presents the trend to extend the functionality of seaports and attractive
regions of the world, while developing transportation distribution centers support its main
ports. On the basis of the experience of other countries, this paper proposes expanding the
attractive area for group of ports in the North of Vietnam in the near future.
Keywords: Seaports, developing transportation distribution.
1. Xu hướng mở rộng chức năng cảng biển trên thế giới
Trước đây, vai trò truyền thống của cảng là nơi xếp dỡ hàng hoá xuất nhập khẩu, là một
mắt xích trong dây chuyền vận tải, với 5 chức năng cơ bản: vận tải; thương mại; công nghiệp;
xây dựng thành phố, địa phương và du lịch.
Một vài thập kỷ gần đây, vai trò và chức năng của cảng cùng các dịch vụ mà cảng cung
cấp đã có những thay đổi đáng kể, đáng chú ý nhất là sự phát triển vùng hấp dẫn cảng và mở
rộng thêm các chức năng của cảng biển.
Mô hình phát triển cảng biển trong tương lai là tổ hợp của 3 chức năng cơ bản: xuất
nhập khẩu; trung chuyển và logistics.

Hình 1. Mô hình phát triển cảng biển trong tương lai

Về cơ bản, có 2 loại hàng hoá qua cảng: hàng hoá xuất/nhập khẩu và hàng hoá trung
chuyển.
Trung chuyển hàng hoá thường được xác định là việc vận chuyển hàng hoá qua cảng
trung gian từ cảng xuất phát đến cảng nhận.Việc thực hiện chức năng bốc xếp hàng xuất nhập
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khẩu qua cảng chủ yếu để phục vụ phát triển kinh tế đất nước, còn trung chuyển hàng hoá là sự
tối ưu cho sự phát triển kinh tế đất nước, đem lại thu nhập tăng thêm và tạo cơ hội phát triển
ngành Logistics.
Hiện trên thế giới có 3 cảng đã áp dụng được cả tổ hợp 3 chức năng phát triển cảng là:
Cảng Hongkong, cảng Singapore và cảng Rotterdam (Hà Lan), được thể hiện ở sơ đồ trên.
2. Xu hướng mở rộng vùng hấp dẫn cảng và hình thành trung tâm phân phối vận tải
Trước đây, những năm 80 của thế kỷ trước, nhiều tài liệu đề cập đến khu vực ảnh hưởng
của cảng thường bao gồm [4]:
- Miền tiền phương của cảng: là khu vực địa lý thuộc vùng đất bên kia bờ biển có quan
hệ với cảng bằng các loại hàng hóa vận chuyển đến và đi từ cảng;
- Miền hậu phương của cảng: là khu vực địa lý gắn liền với cảng. Đây là khu đất ở khu
vực sau nối liền với cảng bằng hệ thống giao thông: sắt, thủy, bộ,....
Ngày nay, khái niệm cảng biển không còn bó hẹp là điểm đầu và điểm cuối của quá
trình vận tải nữa nên khu vực ảnh hưởng của cảng cũng được mở rộng ra thành vùng hấp dẫn
cảng.
Vùng hấp dẫn cảng (Hinterland port) là một khái niệm quan trọng trong địa lý giao
thông vận tải. Hiểu theo nghĩa hẹp thì vùng hấp dẫn cảng là khu đất thuộc thành phố hoặc cảng
từ đó có thể thu hút khách hàng nhằm cung cấp các dịch vụ đối với hàng hoá qua cảng, còn
nghĩa rộng hơn thì vùng hấp dẫn cảng là nơi mà cảng có thể thu hút được hàng hoá qua cảng.
Vùng hấp dẫn của cảng được chia làm 2 loại:
- Vùng hấp dẫn chính: nơi mà cảng có vị trí độc quyền thu hút hàng hoá;
- Vùng hấp dẫn bên ngoài: là vùng cạnh tranh, nơi có từ 2 cảng cạnh tranh phục vụ hàng
hoá.

Hình 2. Khu vực ảnh hưởng của cảng

Chú thích:

- Cảng chính: là cảng biển, cửa ngõ ra biển của toàn bộ vùng hấp dẫn sau cảng;
- Cảng vệ tinh: là nơi tập kết, thu gom hàng hóa phục vụ cảng chính như: ICD,

CD.
- FDC (trung tâm phân phối): hoạt động như đầu mối vận tải trung gian đến cảng
chính.
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Trung tâm phân phối vận tải (Freight Distribution Centre - FDC) nằm trong vùng hấp
dẫn của cảng chính (Hub port), hoạt động như là đầu mối vận tải trung gian. Hoạt động của
FDC được thể hiện theo sơ đồ ở trên.
Trung tâm này có nhiệm vụ thu gom, phân phối hàng hoá đến và đi cho cảng chính, kết
nối cảng với các khu vực hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống giao thông vận tải
nội địa.
Như vậy, do có sự thay đổi các chức năng chủ yếu và sự phát triển vùng hấp dẫn cảng
nên việc đầu tư cũng như việc xác lập và hoàn thiện mô hình quản lý, kinh doanh khai thác
cảng biển phải có những thay đổi nhằm đáp ứng phù hợp.
3. Đề xuất hướng mở rộng và phát triển vùng hấp dẫn cảng biển khu vực Phía Bắc
Cơ sở đề xuất
- Theo năng lực của các cảng :
Theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 về điều chỉnh quy hoạch phát triển
hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2020. Định hướng đến 2030, cảng biển khu vực phía Bắc
(cảng biển nhóm 1) gồm 03 nhóm cảng biển loại 1 và một số cảng biển loại 2 với số lượng cầu
bến, phao neo như sau:
Số lượng cầu cảng/ mét dài
Tên cảng/ bến

Tổng hợp
bách hóa

Container

Chuyên
dùng

Dịch vụ
khác

Phao
neo

CẢNG BIỂN NHÓM 1

30/4156m

14/2395m

24

08

15

CẢNG BIỂN LOẠI 1

24/3753m

14/2395m

24

08

14

1. Cảng Hải Phòng

21/3137m

13/2165m

08

08

13

2. Cảng Hòn Gai

03/616m

01/230m

10

3. Cảng Cẩm Phả
CẢNG BIỂN LOẠI 2

06
06/403m

01
01

4. Cảng Vạn Gia

01

5. Cảng Mũi Chùa

01/54m

6. Cảng Diêm Điền

03/149m

7. Cảng Hải Thịnh

02/200m
Nguồn: Từ BQL các cảng & tổng hợp tư vấn

Trong đó, khu vực cảng biển Hải Phòng hiện có 42 bến cảng biển lớn nhỏ, gồm các bến
cảng tổng hợp bách hóa, bến container, bến chuyên dụng và các bến thực hiện dịch vụ hàng
hải,… Ngoài ra, dự kiến đến năm 2018, sẽ đưa vào khai thác 02 bến cảng nước sâu Lạch Huyện,
và sẽ tiếp tục khai thác thêm 04 bến nữa đến 2020. Như vậy, năng lực của các cảng biển Nhóm
I sẽ đạt khoảng 80 - 100 triệu tấn vào 2020 [1].
- Theo lượng hàng xuất nhập khẩu:
Vùng hấp dẫn của các cảng biển mhóm I là toàn bộ các tỉnh Phía Bắc Việt Nam và các
tỉnh Tây - Nam Trung Quốc qua các cửa khẩu Lạng Sơn, Lao Cai của Việt Nam. Trong những
năm qua, lượng hàng xuất nhập khẩu qua cảng biển phía Bắc ngày càng tăng và tốc độ tăng
ước tính khoảng 10 - 15 %/năm. Khối lượng hàng hóa qua cảng biển nhóm I năm 2011 của các
cảng biển khu vực Phía Bắc đạt gần 50 triệu tấn, nhưng đến năm 2015 đã đạt 76,7 triệu tấn.
Theo dự báo lượng hàng hóa qua cảng biển khu vực Phía Bắc sẽ gấp 1,5 đến 1,8 lần so với hiện
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nay vào những năm 2020 [2]. Vì vậy để đáp ứng được lượng hàng qua cảng tăng nhanh thì việc
mở rộng và phát triển vùng hấp dẫn của các cảng biển khu vực phía Bắc là hết sức cấp thiết.
Hướng đề xuất
Để đáp ứng những yêu cầu về lượng tàu và hàng hóa đến cảng tăng mạnh trong những
năm tới, và tránh tình trạng bất bình hành với lượng hàng đến cảng lúc ùn tắc, lúc không có
hàng đến cảng, cần phát triển trung tâm phân phối vận tải và mở rộng vùng hấp dẫn theo các
xu hướng sau:
Phát triển các cảng vệ tinh trong vùng hấp dẫn:
Các cảng vệ tinh có thể là các cảng cạn (ICD) kết nối với cảng biển bằng hệ thống
đường bộ hoặc đường sắt, hoặc có thể là các cảng sông, liên kết với cảng biển bằng hệ thống
đường thủy nội địa. Cảng vệ tinh làm nhiệm vụ thu gom, tập kết hàng hóa từ các khu công
nghiệp, các cơ sở sản xuất, chế biến,… để hình thành mạng lưới gom hàng cho cảng biển. Mặt
khác, cảng vệ tinh còn đóng vai trò là các trung tâm phân phối khi rút hàng khỏi cảng với hàng
hóa nhập khẩu.
Tùy theo khu vực địa lý, tình hình giao thông và đặc biệt mật độ các khu công nghiệp,
khu sản xuất, chế biến hàng hóa mà có các mô hình tính toán để xác định địa điểm quy hoạch
cảng vệ tinh đạt hiệu quả kinh tế. Sơ bộ tính toán có thể cần khoảng từ 10 - 15 cảng vệ tinh
trong vùng hấp dẫn cảng Phía Bắc trong những năm tới.
Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông theo mô hình công - tư:
Giao thông là mạch máu của nền kinh tế và càng đặc biệt quan trọng đối với việc kết
nối từ vùng hấp dẫn với cảng biển. Với kinh nghiệm của các nước phát triển, để kinh tế tăng
trưởng nhanh thì hạ tầng giao thông phải đi trước một bước, đặc biệt mạng lưới giao thông kết
nối với cảng biển. Tuy nhiên, để xây dựng hạ tầng giao thông phải cần rất nhiều vốn, trong khi
các nước đang phát triển như Việt Nam lại đang gặp nhiều khó nhăn về tài chính vì ngân sách
phải đầu tư cho nhiều lĩnh vực. Vì vậy rất cần áp dụng mô hình công - tư (PPP) trong việc huy
động vốn cho đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối với cảng biển
[3].
Mở rộng và phát triển các hình thức dịch vụ cảng:
Nhằm giảm tối đa hao phí thời gian cho việc luân chuyển hàng hóa từ/hoặc đến cảng
trong phạm vi vùng hấp dẫn của cảng, cần tính toán và phối hợp các khâu trong dây chuyền
vận tải một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí (giá trị gia tăng) đối với
hàng qua cảng, rất cần phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ tại khu vực cảng biển như: đại
lý vận tải, giao nhận, kiểm đếm, vận chuyển, lưu kho bãi, bốc xếp,… một cách đầy đủ và đồng
bộ.
Như vậy, với hướng mở rộng và phát triển vùng hấp dẫn của các cảng biển khu vực
Phía Bắc như trên, chắc chắn sẽ giải quyết tốt bài toán gom và rút hàng từ/đến cảng một cách
hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, góp phần đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế và sản lượng hàng
qua cảng trong những năm tới từ 2015 - 2020.
Tài liệu tham khảo
[1]. Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014.
[2]. Báo cáo tổng kết các năm: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 của Cục Hàng hải Việt Nam.
[3]. Tài liệu về cam kết mở cửa thị trường dịch vụ vận tải biển theo WTO.
[4]. Giáo trình: Cơ giới hóa xếp dỡ tại cảng. Phan Nhiệm 1982.
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Rào cản rời ngành - yếu tố cản trở quá trình tái cơ cấu
đội tàu biển Việt Nam
Barrier to exit-the factor inhibits restructuring process of the Vietnam’s merchant fleet
Nguyễn Thị Thúy Hồng
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
ntthong74@yahoo.com
Tóm tắt
Ngành Vận tải biển nói chung và các doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam nói riêng
đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do tác động tiêu cực của quá
trình phục hồi kinh tế chậm chạp gây ra. Trong bối cảnh đó, việc tái cơ cấu đội tàu để phù hợp
với điều kiện và môi trường mới trở nên rất cấp bách và cần thiết. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy
quá trình này diễn ra chậm hơn nhiều so với kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân là do rào
cản rời ngành quá lớn. Có nhiều nhân tố tạo nên rào cản rời ngành, cản trở quá trình tái cơ
cấu. Bài báo này tập trung phân tích các nhân tố đó. Bao gồm: sự chi phối của cổ đông nhà
nước tại nhiều công ty vận tải biển lớn, cơ cấu ngành không phù hợp dẫn đến tình trạng cạnh
tranh không lành mạnh, việc bán phương tiện để thu hồi vốn tốn kém cả về thời gian và tiền
bạc, khó khăn mà các chủ tàu gặp phải khi chuyển hướng kinh doanh để bắt đầu tham gia vào
một lĩnh vực mới, tâm lý gắn bó với nghề làm cho các chủ tàu không dễ dàng quyết định rời bỏ
công việc kinh doanh quen thuộc của mình.
Từ khóa: Cản trở tái cơ cấu đội tàu.
Abstract
Shipping industry in general and shipping companies in particular in Vietnam are
facing many difficulties in production and business activities due to the negative impact of the
sluggish economic recovery. In this context, the restructuring of the fleet to match the new
conditions of the economy becomes very urgent and necessary. However, infact, this process
has been slower than expected. Strong exit barrier is considered one of the reasons. There are
many factors that obstructing to leave the industry, hindering the process of restructuring. This
paper focuses on analyzing these factors. Including: the domination of state shareholders in
many shipping companies, industry structure mismatch led to a situation of unfair competition,
the sale vessels to payback costs both time and money, difficulties of shipowners if moving the
business to begin participating in a new industry, many shipowners still want to keep the
business hence they do not easily decide to leave their unprofitable business.
Keywords: Obstructing fleet’s, restructuring.
1. Dẫn nhập
Hầu hết các nghiên cứu về kinh tế xã hội đều chỉ ra tính chu kỳ của các hoạt động kinh
tế ở cấp độ doanh nghiệp, ngành và nền kinh tế quốc dân. Trong đó, các giai đoạn tiến triển và
sa sút diễn ra liên tục. Đặc biệt, ở pha suy thoái, chúng ta thường đồng thời quan sát được quá
trình tái cơ cấu vẫn đang trong quá trình này. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia,
quá trình tái cơ cấu đội tàu biển Việt Nam đang diễn ra rất chậm chạp và thiếu định hướng.
2. Thực trạng đội tàu biển Việt Nam từ sau thời điểm 2008
Được đánh giá là một quốc gia hội tụ nhiều thế mạnh về địa chính trị để phát triển kinh
tế biển, Việt Nam hiện nay có đội tàu biển qui mô khoảng 8 triệu DWT, chiếm 0,48% trọng tải
đội tàu biển thế giới, đứng thứ 5/10 nước ASEAN về tổng trọng tải, nhưng chỉ đứng thứ 9/10
về trọng tải tàu bình quân. Trong đó 21% là tàu hàng rời, 42,7% là tàu chở hàng bách hóa, đội
tàu container chỉ chiếm khoảng 3,5%. Tỷ lệ này rất khác so với thế giới. Về tổng trọng tải, kết
cấu của đội tàu thế giới hiện nay gồm khoảng 42,9% là tàu hàng rời, 4,6% là tàu chở hàng bách
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hóa và khoảng 12,8% là tàu chở container. Xu hướng chuyên môn hóa đội tàu trên thế giới gần
như rất ít tác động đến Việt Nam. Với gần một nửa là tàu chở hàng bách hóa, chúng ta cần rất
nhiều thời gian và nguồn lực để thay đổi kết cấu đội tàu sao cho thực sự phù hợp với nhu cầu
vận chuyển, và quan trọng hơn là để có thể nâng cao được năng suất chuyên chở.

Nguồn: UNCTAD
Hình 1. Qui mô và kết cấu đội tàu buôn của Việt Nam giai đoạn 2008 - 2014

Khủng hoảng kinh tế cuối 2008 đã tạo ra một cú sốc lớn đối với vận tải biển của Việt
Nam, làm thay đổi hoàn toàn vị thế của nhiều doanh nghiệp vận tải biển, đẩy ngành vận tải biển
vào một thời kỳ khó khăn chưa từng thấy trong lịch sử phát triển. Hàng loạt các hãng tàu lớn
rơi vào tình trạng lỗ vốn triền miên, đứng trước nguy cơ đóng cửa, mất lợi thế trên thị trường
chứng khoán.
Bảng 1. Thực trạng kết quả SXKD của một số doanh nghiệp vận tải biển
Lợi
nhuận
Tên công ty (Mã sau thuế
Lĩnh vực hoạt
Mô tả trạng thái
CK)
2014
động
(109tỷ
đồng)
Vận tải
Bị hủy niêm yết từ 21/5/2013 vì thua lỗ triền
container
miên vượt vốn điều lệ.
Công ty CP Hàng
đường sông,
Hải Sài Gòn
6,772 Năm 2014 bán hết tàu biển, chuyển lĩnh vực
dịch vụ
(SHC)
kinh doanh vận tải contaier tuyến Sài Gòn Logistics và
Miền Tây, dịch vụ Logistics và VTĐPT.
VTĐPT
Công ty CP Vận
Lỗ 3 năm liên tiếp. Đã bán 1 tàu năm 2013, bán
Vận tải hàng
tải và Thuê tàu
-179,12 2 tàu trong năm 2014 và tiếp tục lỗ vốn năm
khô
(VST)
2014
Lỗ 2 năm liên tiếp. Bán 3 tàu năm 2014.
Công ty vận tải
Vận tải đa
biển Việt Nam
-203,262 Vào diện cảnh báo từ giữa năm 2015 do lỗ vốn chủng loại hàng
(VOS)
hóa
triền miên
DDM (Công ty
Hủy niêm yết từ năm 2013 vì thua lỗ vượt vốn Vận tải hàng
CP Hàng Hải
-118,724
điều lệ.
khô
Đông Đô)
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VNA (Công ty CP
Vận tải biển
VINASHIP)

Lỗ 3 năm liên tiếp. 5/13 tàu trên 25 tuổi. Thuộc
Vận tải hàng
-36,868 diện cảnh báo không được ký quĩ giao dịch
khô
chứng khoán

VSG (Công ty CP
Vontainer
phía
Nam)

-77,867 Thua lỗ 6 năm liên tiếp từ 2009 đến 2014

SSG (Công ty CP
Vận tải biển Hải
Âu)
TJC (Công ty cổ
phần Dịch vụ Vận
tải thương mại)
VFR (Công ty cổ
phần Vận tải và
Thuê tàu)
PJT (Công ty cổ
phần Vận tải xăng
dầu đường thủy
PETROLIMEX)
VTO (Công ty CP
Vận tải xăng dầu
VITACO)
VIP (Công ty CP
Vận tải xăng dầu
VIPCO)

Vận tải
container

Thua lỗ 3 năm liên tiếp. Đã bán 1 tàu trong nửa
Vận tải hàng
-34,7 đầu năm 2014. Còn lại 2 tàu. Dự kiến tiếp tục lỗ
khô
vốn năm 2015
9,07

Còn 3 tàu sau khi bán tàu Transco Sun năm Vận tải hàng
2013. Bán tàu Hà Yây trong năm 2014.
khô

Lãi năm 2013 nhờ hoạt động dịch vụ trên bờ và
Vận tải hàng
-8,264 bán tàu Vietfracht 02. Còn 3 tàu kinh doanh
khô
không hiệu quả năm 2014
14,867

Có lãi nhờ nguồn hàng ổn định từ Tổng Công ty Vận tải xăng
Xăng dầu PETROLIMEX
dầu

58,173

4/10 tàu dưới 10 tuổi. Doanh thu được hỗ trợ từ Vận tải xăng
Petrolimex
dầu

Hơn 110 tỷ đồng LNST đến từ bán tài sản và đất
thuê dự án cảng container. Lãi này được góp vào
Vận tải xăng
69,583 thành lập công ty Cảng Nam Hải Đình Vũ.
dầu
Doanh thu chủ yếu từ cho PETROLIMEX thuê
định hạn toàn bộ đội tàu
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ cafef

Sau 7 năm kể từ cú sốc khủng hoảng 2008, rất nhiều doanh nghiệp vận tải biển của Việt
Nam vẫn đang loay hoay với bài toán thoát lỗ. Bức tranh tổng thể ngành Vận tải biển có rất ít
các điểm sáng.
3. Tái cơ cấu đội tàu biển Việt Nam và các rào cản xuất ngành
Thông thường, sau mỗi cú sốc kinh tế, làn sóng tái cơ cấu sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp
thay đổi và lột xác để thích nghi với điều kiện và môi trường kinh doanh mới. Quá trình này có
thể bắt đầu ngay sau mỗi cú sốc và kéo dài từ một đến vài năm. Khi công cuộc tái cấu trúc
doanh nghiệp kết thúc, nền kinh tế cũng đồng thời trải qua giai đoạn hồi phục và chuẩn bị bước
vào thời kỳ phát triển mới. Kinh doanh vận tải biển cũng không phải là ngoại lệ. Cú sốc kinh
tế 2008 làm cước vận tải biển lao dốc, BDI giảm nhanh từ hơn 11000 điểm cuối năm 2008
xuống mức trên dưới 1000 điểm ngay trong quí I năm 2009 và không có dấu hiệu phục hồi ổn
định suốt từ đó đến nay. Trong bối cảnh đó, các hãng tàu lớn trên thế giới đã buộc phải thay
đổi chiến lược kinh doanh theo hướng sáp nhập, bán tàu, hợp tác vận chuyển trên một số tuyến,
bỏ qua một số cảng trong hành trình và giảm tốc độ chạy tàu để cắt giảm chi phí. Ở Việt Nam,
mặc dù qui mô doanh nghiệp nhỏ hơn, phạm vi hoạt động của đội tàu biển cũng hẹp hơn rất
nhiều nhưng xem ra tiến trình tái cơ cấu còn gặp rất nhiều cản trở. Để thay đổi kết cấu đội tàu
biển, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và cạnh tranh trong tình hình hiện nay, chúng ta phải chấp
nhận hy sinh, loại bớt các doanh nghiệp qui mô quá nhỏ, sở hữu một vài con tàu già, trọng tải
thấp, thậm chí, chấp nhận xóa sổ một vài hãng tàu lớn hoạt động không hiệu quả. Việc doanh
nghiệp bị kìm giữ trong ngành không sinh lời, trong điều kiện nhu cầu vận chuyển giảm hoặc
không thay đổi, tất yếu dẫn đến dư cung trọng tải, làm sâu sắc hơn cạnh tranh về giá. Tuy nhiên,
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thực tế cho thấy có rất nhiều nhân tố, gồm cả chủ quan và khách quan, cản trở các doanh nghiệp
vận tải biển rời ngành.
Thứ nhất, nhiều doanh nghiệp vận tải biển lớn, dù đã chuyển thành công ty cổ phần
nhưng vốn nhà nước vẫn chiếm đa số. Các doanh nghiệp này, bên cạnh sức ép cạnh tranh với
các đối thủ trong và ngoài nước, còn phải chịu sự chỉ đạo hành chính từ các cơ quan chức năng
khác. Cổ phần hóa chỉ làm thay đổi tên gọi mà chưa làm thay đổi cách thức tổ chức quản lý và
khai thác vận tải, yếu tố quan trọng bậc nhất tạo nên sự khác biệt nhằm khai thác triệt để nguồn
lực, đạt hiệu quả kinh tế cao. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu như VINASHIN không phá sản,
VOSCO, VINASHIP, VINALINES không buộc phải gánh nợ hộ bằng cách buộc phải nhận
những con tàu cũ nát của VINASHIN thì các doanh nghiệp này có phải chịu khó khăn như thời
gian vừa qua hay không? Với cơ chế xin cho, phân phối lợi ích và cả trách nhiệm mà chúng ta
đang làm như hiện nay thì khó có thể nói tới sự cách tân để nâng tầm vị thế các doanh nghiệp
vận tải biển trong nước. Nhà nước liệu có để cho các công ty “con đẻ” chết hay sống kiểu “thoi
thóp” như hiện nay. Nhiều khả năng là những doanh nghiệp này vẫn phải tồn tại, bằng cách
nào đó, chỉ để chứng tỏ rằng quản lý nhà nước trong hoạt động vận chuyển đường biển vẫn còn
hiệu quả.
Thứ hai, theo số liệu thống kê, hiện Việt Nam có khoảng gần 600 chủ tàu biển, bình
quân mỗi chủ tàu sở hữu khoảng 13.000 DWT. So với một số cường quốc vận tải biển như Đan
Mạch (59 chủ tàu 69,48 triệu tấn), Đức (95 chủ tàu, 103 triệu DWT), Singapore (36 chủ tàu,
129,71 triệu DWT), Trung Quốc (28 chủ tàu, 143,12 triệu DWT, trong đó, 9 chủ tàu quốc tịch
Đài Loan), rõ ràng việc có quá nhiều chủ tàu sở hữu các đội tàu siêu nhỏ không phù hợp với
thực tiễn kinh doanh vận tải biển. Ở góc độ lý thuyết kinh tế, vận tải biển là một trong những
ngành có lợi thế qui mô vì đầu tư ban đầu rất lớn. Vì thế, nó không phải là một ngành cạnh
tranh, nó là một ngành độc quyền tập đoàn. Tuy nhiên, ở Việt Nam đang tồn tại một thực tế trái
ngược, đó là các doanh nghiệp vận tải biển đang cạnh tranh để tồn tại. Và nghịch lý ở chỗ trong
cuộc cạnh tranh này, có vẻ phần lợi thế đang nghiêng về các chủ tàu tư nhân, sở hữu 1 vài con
tàu chở hàng bách hóa, trọng tải vài nghìn tấn. Với bộ máy quản lý gọn nhẹ, cách thức khai
thác đơn giản, các hãng tàu tư nhân của Việt Nam có thể dễ dàng tìm kiếm các đơn hàng khối
lượng nhỏ với mức cước cạnh tranh. Việc các hãng tàu nhỏ tồn tại, cạnh tranh và tạo ra áp lực
giảm cước phí với các hãng tàu lớn gây rất nhiều khó khăn cho quá trình tái cơ cấu đội tàu biển.
Khi còn có thể kiếm lời bằng các hoạt động vận chuyển hàng hóa đường biển, các chủ tàu tư
nhân qui mô nhỏ sẽ không có động cơ rời ngành. Vì thế, cơ cấu đội tàu biển Việt Nam cũng
khó mà thay đổi được.
Thứ ba, việc rút lui khỏi ngành có thể khiến cho các chủ tàu gặp phải những mất mát
lớn. Vì vậy, họ sẽ cố gắng cầm cự để trụ lại. Để kinh doanh vận tải biển, các chủ tàu phải đầu
tư mua phương tiện với mức giá hàng triệu USD. Khi rời ngành, họ phải bán được con tàu đó.
Với những tài sản giá trị lớn như vậy, tìm được người mua trong bối cảnh kinh tế hiện nay là
rất khó khăn. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, mức giá được trả rất thấp, ngang với giá bán
sắt vụn. Vì thế, các chủ tàu chấp nhận tiếp tục kinh doanh thua lỗ thay vì chỉ thu hồi một lượng
vốn nhỏ từ bán phương tiện. Hơn nữa, dưới quyền quản lý của mình, các chủ tàu có khoảng từ
vài chục đến hàng nghìn nhân viên, thuyền viên. Việc họ rời ngành đồng nghĩa với tuyên bố sa
thải từng đó con người. Nghĩa vụ đạo lý với những người đã từng gắn bó, sát cánh để cùng phát
triển doanh nghiệp cản trở quyết định xuất ngành. Bên cạnh đó, tuyên bố rời ngành sẽ làm mất
toàn bộ uy tín mà các chủ tàu đã gây dựng lâu nay, ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ nợ, các
đối tác kinh doanh. Những lý do trên làm giảm đáng kể động cơ xuất ngành của các chủ tàu.
Thứ tư, trước khi quyết định rời ngành, chủ tàu thường phải nghĩ đến việc sẽ gia nhập
một lĩnh vực kinh doanh khác. Các rào cản nhập ngành lúc này sẽ buộc họ phải cân nhắc giữa
việc ngừng kinh doanh vận tải biển để tham gia vào ngành mới. Thường thì chủ tàu sẽ không
có nhiều cơ hội để lựa chọn do mỗi lĩnh vực kinh doanh đều cần có những điều kiện riêng. Một
khi đã dự báo được những khó khăn có thể gặp phải, nhiều chủ tàu sẽ chấp nhận tiếp tục cầm
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cự và trông chờ vào cứu cánh từ bên ngoài. Để viết bài báo này, tác giả đã có một cuộc khảo
sát chính thức hơn 50 doanh nghiệp vận tải biển. Kết quả cho thấy, khi được hỏi về lựa chọn
kinh doanh trong điều kiện hiện nay, 87,5% chủ tàu chấp nhận tiếp tục kinh doanh dù thua lỗ
vì họ cho rằng khó khăn chỉ là tạm thời, và không có chủ tàu nào chọn phương án rời ngành.
Cuối cùng, các trở lực tình cảm không thể không đề cập tới. Kinh doanh kiếm lời cũng
như các hoạt động khác của con người. Nó cũng chịu sự chi phối mạnh của yếu tố cảm xúc.
Gắn bó với vận tải biển, các chủ tàu chắc chắn phải có tình cảm với ngành nghề mà mình theo
đuổi. Ngoài mục tiêu lợi nhuận, việc đầu tư vào vận tải biển có một lý do không nhỏ, đó là do
yêu mến nó. Rời bỏ một thứ mà mình yêu quí, gắn bó là một trong những quyết định khó khăn
nhất của mỗi chúng ta. Vì thế, đối với các chủ tàu, quyết định rút lui khỏi ngành không hễ dễ
dàng.
4. Kết luận
Các rào cản ngành là một trong những nhân tố khiến cho câu chuyện tái cơ cấu đội tàu
biển Việt Nam khó có được một cái kết đẹp. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trong chiến lược
phát triển kinh tế đất nước nói chung và phát triển ngành Vận tải biển Việt Nam nói riêng,
chúng ta cần phải chấp nhận loại bỏ những nhân tố bất hợp lý đang cản trở con đường phát
triển. Để có một đội tàu biển mạnh về mọi phương diện, cần giảm thiểu sự tham gia của nhà
nước vào lĩnh vực kinh doanh vận tải biển bằng cách tư nhân hóa phần vốn nhà nước còn lại
tại các doanh nghiệp vận tải biển lớn. Thay vào đó, quản lý nhà nước về vận tải biển nên giữ
đúng vai trò của nó. Đó là thiết lập môi trường chính sách thuận lợi, phù hợp với sự phát triển
ngành vận tải biển. Việc đưa kinh doanh vận tải biển vào danh mục các lĩnh vực kinh doanh có
điều kiện cũng cần được xem xét. Thông qua đó, những công ty vận tải biển siêu nhỏ phải được
loại bớt để hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Giải pháp sáp nhập các doanh
nghiệp vận tải biển và thành lập các cluster để tập hợp nguồn lực nhằm đẩy mạnh tiến trình tái
cơ cấu đội tàu nên được khuyến khích và thực hiện bài bản.
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Thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới giai đoạn 2006 - 2015
Structure of world fleet during period of 2006 to 2015
Nguyễn Cảnh Hải
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
nguyencanhhai84@gmail.com
Tóm tắt
Cơ cấu đội tàu là một thuật ngữ được đề cập khá nhiều khi nghiên cứu đội tàu vận tải
biển của mỗi doanh nghiệp, quốc gia, vùng lãnh thổ hay trên toàn thế giới. Bài báo này phân
tích và đánh giá thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu và tuổi tàu giai đoạn 2006 –
2015 để thấy được xu hướng phát tiển của đội tàu thế giới. Đây là một trong những cơ sở để
mỗi doanh nghiệp vận tải biển, mỗi quốc gia đề ra những giải pháp, chiến lược hợp lý hóa cơ
cấu đội tàu, phát triển bền vững đội tàu, phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành hàng
hải thế giới.
Từ khóa: Cơ cấu đội tàu, cơ cấu đội tàu thế giới, tàu dầu, tàu bách hóa, tàu hàng rời,
tàu container.
Abstract
Structure of the fleet term is commonly used in the sea shipping and transportation
study. This paper analyzes and assesses the reality of the structure of the world fleet for 2006
- 2015 to see the development trends of the world fleet. There are 2 criteria: the ages and types
of ship are used to classify the world fleet. Classification and developing trend of the world
fleet assist countries, shipping companies in finding solutions to restructuring and sustainably
developing their fleet.
Keywords: Structure of the fleet, structure of the world fleet, oil tanker, general ship,
bulk carrier, container ship.
1. Đặt vấn đề
Cơ cấu đội tàu biển (sau đây gọi là cơ cấu đội tàu) chính là tập hợp các chủng loại tàu
với tỷ trọng khác nhau cấu thành nên đội tàu chở hàng hóa hoặc hành khách bằng đường biển
của một tổ chức hay vùng lãnh thổ nào đó. Tùy thuộc vào tiêu thức phân loại mà cơ cấu đội tàu
bao gồm những chủng loại tàu khác nhau. Có thể phân loại cơ cấu đội tàu theo các tiêu thức
sau đây:
- Cơ cấu theo chức năng và công dụng (loại tàu);
- Cơ cấu theo cỡ tàu (trọng tải);
- Cơ cấu theo tuổi tàu;
- Cơ cấu theo hình thức tổ chức khai thác;
- Cơ cấu theo phạm vi hành hải;
- Cơ cấu theo cờ quốc tịch;
- Cơ cấu theo quy mô doanh nghiệp.
Phạm vi bài báo này đề cập đến thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới theo một số tiêu thức
cơ bản là loại tàu và tuổi tàu.
2. Thực trạng cơ cấu đội tàu biển thế giới
2.1. Sự phát triển đội tàu thế giới
Quá trình phát triển của đội tàu thế giới từ cuối thế kỷ 20 đến nay đã có nhiều thay đổi,
chia thành các giai đoạn khác nhau về sự tăng trưởng, đình trệ và suy giảm. Đồ thị sau thể hiện
tỷ trọng từng loại tàu chủ yếu của đội tàu thế giới giai đoạn 1980 - 2015:
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ĐVT: %

Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport 2015, New York and Genava
Hình 1. Cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu giai đoạn 1980 - 2015

Những năm 1980, tổng tải trọng đội tàu thế giới đạt gần 700 triệu DWT, bao gồm 4 loại
tàu chính là tàu dầu, tàu hàng rời, tàu bách hóa, tàu container và các loại tàu khác. Trong đó,
tàu dầu chiếm tỷ trọng chủ yếu 50%, tiếp đến là tàu hàng rời, gần 30%; tàu container chỉ chiếm
tỷ trọng rất nhỏ 1,6%. Tuy nhiên, đến giai đoạn những năm 1985, 1990; tổng trọng tải đội tàu
thế giới có sự sụt giảm. Năm 1990, tổng trọng tải đội tàu thế giới chỉ còn khoảng 650 triệu
DWT. Tỷ trọng mỗi loại tàu cũng có sự thay đổi đáng kể. Tàu dầu và tàu bách hóa có tải trọng
giảm, nếu tải trọng tàu bách hóa chỉ giảm 1,4% tỷ lệ từ năm 1980 đến năm 1990 thì tàu dầu
giảm mạnh, từ 49,7% xuống còn 37,4 % (giảm hơn 12%). Tàu container và tàu bách hóa có tải
trọng tăng, tỷ trọng tàu container tăng nhẹ trong 10 năm 2,3% còn tàu hàng khô tăng thêm hơn
8% tổng trọng tải.
Giai đoạn từ năm 1995 đến nay là giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện và quốc tế
hóa của hình thức vận tải hàng hóa bằng container. Đội tàu container liên tục phát triển về số
lượng lẫn trọng tải. Nếu như năm 1995, trọng tải đội tàu này là 44 triệu DWT thì 20 năm sau,
năm 2015, con số này đã tăng hơn 5 lần (227 triệu DWT). Những năm trở lại đây, sự thay thế
các tàu bách hóa truyền thống bằng tàu container là thay đổi to lớn trong ngành thương mại vận
tải tàu định tuyến.
Tàu hàng rời và tàu dầu cũng có sự phát triển mạnh mẽ. Trong vòng 35 năm, tải trọng
đội tàu hàng rời đã tăng gần 4 lần, từ 186 triệu DWT năm 1980 đến 760 triệu DWT năm 2015.
Tàu hàng rời cỡ lớn là loại tàu có sự tăng trưởng mạnh nhất. Đội tàu hàng rời cũng có những
thay đổi tương tự về kích cỡ tàu, trải đều ở các nhóm cỡ tàu khác nhau. Các cỡ tàu hàng rời
như handysize (10 - 40 KDWT), handymax (40 - 60 KDWT), panama (60 - 80 KDWT) và
capsize (> 80 KDWT) đều tăng. Các tàu cỡ lớn hơn, hoạt động hiệu quả hơn đã tham gia vào
thị trường vận tải theo hướng tích cực và làm giảm tỷ lệ tăng trưởng của các tàu cỡ nhỏ. Các
loại tàu chở ô tô hay chở hóa chất cũng ngày càng phát triển, tính chuyên môn hóa ngày càng
cao, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của đội tàu thế giới. Việc sử dụng tàu
hàng rời cỡ lớn đóng vai trò chi phối trong sự phát triển của ngành thương mại vận chuyển
hàng rời chủ yếu bằng đường biển như quặng sắt, than đá,… Nếu giai đoạn 1980 - 1990, tải
trọng đội tàu dầu giảm từ 339 triệu DWT xuống còn 246 triệu DWT thì giai đoạn 1995 - 2015
hoàn toàn ngược lại. Năm 1995, trọng tải đội tàu dầu thế giới là 268 triệu DWT nhưng tới năm
2015 con số này đạt mức là 489 triệu DWT. Tuy nhiên, nếu tính theo tỷ trọng thì trọng tải đội
tàu dầu càng ngày càng giảm, năm 1980 trọng tải tàu dầu chiếm gần 50% tổng trọng tải đội thế
giới thì năm 2000 là 35,4% và giảm còn 28% tính tới đầu năm 2015.
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Song song với sự phát triển về tải trọng của tàu container, tàu hàng rời và tàu dầu là sự
sụt giảm đáng kể về tải trọng và số lượng của tàu bách hóa. Năm 1980, tỷ trọng tàu bách hóa
trong tổng trọng tải đội tàu thế giới là 17% tương ứng với 116 triệu DWT thì đến năm 2015 chỉ
còn 4,4% tương ứng gần 77 triệu DWT. Lý giải cho sự sụt giảm về cả số lượng và tải trọng này
là xu hướng chuyên môn hóa đội tàu vận tải biển trên giới ngày càng phát triển.
Mỗi loại tàu trong đội tàu thế giới đều có sự biến động khác nhau, tuy nhiên tổng trọng
tải đội tàu thế giới tăng dần theo từng năm. Cụ thể, năm 2006 tổng trọng tải đội tàu thế giới đạt
959 triệu DWT, mỗi năm tăng trung bình khoảng 6,93% và đến năm 2015, trọng tải đội tàu thế
giới là 1.749 triệu DWT. Đồ thị sau thể hiện sự phát triển của tổng trọng tải đội tàu thế giới
trong giai đoạn 10 năm 2006 - 2015:
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Nguồn: UNCTAD, Review of Maritime Transport, New York and Genava
Hình 2. Tổng trọng tải đội tàu thế giới giai đoạn 2006 - 2015

Bên cạnh sự tăng trưởng về tổng trọng tải thì đội tàu thế giới cũng có sự thay đổi của
tuổi bình quân (tuổi bình quân được tính cho những tàu có tải trọng từ 1.000 DWT trở lên).
Trong vòng 10 năm trở lại đây, tuổi bình quân đội tàu thế giới ngày càng giảm; năm 2006 đội
tàu thế giới có tuổi bình quân là 15,3 tuổi và tới năm 2015 thì tuổi bình quân giảm còn 9,41
tuổi. Điều này phản ánh đội tàu thế giới ngày càng được trẻ hóa. Đồ thị sau thể hiện tuổi bình
quân của đội tàu thế giới giai đoạn 2006 - 2015:
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Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport, New York and Genava
Hình 3. Tuổi bình quân đội tàu thế giới giai đoạn 2006 - 2015
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2.2. Cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu
Nếu phân chia theo công năng sử dụng, tàu biển thế giới được chia làm 4 loại tàu chính:
tàu dầu, tàu hàng rời, tàu bách hóa, tàu container và các loại tàu khác. Tổng hợp từ báo cáo
hàng năm của hội nghị liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), ta có bảng thể
hiện cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu giai đoạn 2006 - 2015 như sau:
Bảng 1. Cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu giai đoạn 2006 - 2015
ĐVT: 103 DWT
TT Năm

Tàu dầu Tàu hàng rời Tàu bách hóa Tàu container Tàu khác Tổng trọng tải

1

2006

354.219

345.924

96.218

111.095

52.508

959.964

2

2007

382.975

367.542

100.934

128.321

62.554

1.042.326

3

2008

407.881

391.127

105.492

144.655

68.624

1.117.779

4

2009

418.266

418.356

108.881

161.919

84.895

1.192.317

5

2010

450.053

456.623

108.232

164.158

97.071

1.276.137

6

2011

474.846

532.039

108.971

183.859

96.028

1.395.743

7

2012

469.516

623.006

80.825

196.583

166.667

1.536.597

8

2013

490.743

684.673

80.345

206.577

166.445

1.628.783

9

2014

482.017

726.319

77.552

216.345

189.395

1.691.628

10

2015

489.388

760.468

76.731

227.741

194.893

1.749.222

Nguồn: UNCTAD, Review of Maritime Transport, New York and Genava

Nhìn vào bảng có thể thấy, tổng trọng tải đội tàu thế giới tăng liên tục theo từng năm,
trung bình 9,14 %/năm. Tính đến 01/01/2015, tổng trọng tải đội tàu thế giới đạt 1.749 triệu
DWT, tăng gần gấp đôi so với 10 năm trước (năm 2005, tổng trọng tải đội tàu thế giới là 895
triệu DWT). Cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu được thống kê theo bảng 1 và được biểu diễn
qua đồ thị sau:
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Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport, New York and Genava
Hình 4. Cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu giai đoạn 2006 - 2015

Tuy tổng trọng tải đội tàu thế giới liên tục tăng như vậy nhưng tỷ trọng các loại tàu
trong đội tàu thế giới khá ổn định qua các năm. Tàu hàng rời là loại tàu chiếm tỷ trọng lớn nhất,
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bình quân là 38,5% tổng trọng tải đội tàu thế giới; tiếp đến là tàu tàu dầu, bình quân 33,2%.
Tàu container khá ổn định ở mức bình quân là 12,8% tổng trọng tải đội tàu thế giới.
Tàu dầu và tàu bách hóa là 2 loại tàu có tỷ lệ trọng tải giảm qua các năm, trái ngược với
tàu hàng rời và tàu container. Trọng tải tàu dầu ngày càng tăng nhưng tỷ trọng lại giảm, năm
2006 trọng tải tàu dầu là 354 triệu DWT chiếm 36,9% tổng trọng tải đội tàu thế giới; đến năm
2015 tỷ trọng tàu dầu chỉ còn 28,0% tổng trọng tải đội tàu thế giới mặc dù trọng tải tăng lên
489 triệu DWT. Điều này cho thấy tốc độ tăng trọng tải của tàu dầu thấp hơn tàu hàng rời và
tàu container. Trọng tải tàu bách hóa tăng dần trong giai đoạn 2006 - 2011, sau đó lại giảm dần;
tỷ trọng giảm mạnh từ 10,0% tổng trọng tải đội tàu thế giới năm 2006 xuống còn 8% năm 2011
và 4,4% năm 2015. Với tàu hàng rời, trọng tải liên tục tăng và chiếm tỷ trọng khá cao trong
tổng trọng tải đội tàu thế giới; 36,0% năm 2006, biến động tăng/giảm không nhiều qua các năm
và từ năm 2010 thì trọng tải liên tục tăng, đến năm 2015 thì tỷ trọng loại tàu này là 43,5% so
với đội tàu thế giới, tương đương 760 triệu DWT. Tỷ trọng tàu container tăng dần trong giai
đoạn 2006 - 2009 và khá ổn định trong những năm còn lại; trọng tải tàu container chiếm 11,6%
tổng trọng tải đội tàu thế giới năm 2006, tới năm 2009 là 13,6% và các năm tiếp theo ổn định
ở mức 13%. Năm 2015, trọng tải tàu container là hơn 227 triệu DWT, chiếm 13,0% tổng trọng
tải đội tàu thế giới và gấp đôi trọng tải loại tàu này năm 2005.
Như vậy; tàu dầu, tàu container và tàu hàng rời đều có phát triển về trọng tải, đặc biệt
là tàu container và tàu hàng rời, trọng tải đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2006 - 2015. Tàu dầu
và tàu hàng rời là 2 chủng loại chiếm tỷ trọng lớn, đều trên 1/3 tổng trọng tải đội tàu thế giới.
Tàu bách hóa chiếm tỷ lệ thấp trong tổng trọng tải đội tàu thế giới và giảm mạnh qua các năm.
Điều này cho thấy các loại tàu chuyên dụng như tàu chở dầu, tàu chở container và tàu chở hàng
rời cỡ lớn ngày càng phát triển và đáp ứng được nhu cầu chuyên chở hàng hóa trên toàn thế
giới.
2.3. Cơ cấu đội tàu thế giới theo tuổi tàu
Tính đến năm 2015, tổng trọng tải đội tàu thế giới là 1.749.222 (103 DWT) với tuổi tàu
trung bình là 9,41 (tính cho những tàu có trọng tải trên 1.000 DWT). Mỗi chủng loại tàu đều
được chia thành 5 nhóm tuổi khác nhau (0 - 4 tuổi, 5-9 tuổi, 10 - 14 tuổi, 15 - 19 tuổi và trên
20 tuổi) để thống kê số lượng và trọng tải.
Nếu tính về số lượng, tàu có tuổi từ 20 trở lên chiếm tỷ trọng lớn nhất (53,12%), tiếp
theo đó là 5 - 9 tuổi, 0 - 4 tuổi, 10 -1 4 tuổi và 15 - 19 tuổi. Nếu tính theo tải trọng lại có sự
khác biệt, nhóm tàu trẻ 0 - 4 tuổi chiếm phần lớn trọng tải đội tàu thế giới (38,71%), sau đó là
nhóm tàu 5 - 9 tuổi (25,50%), 10 - 14 tuổi (14,90%) và hai nhóm tàu tuổi già còn lại đều chiếm
trên dưới 10% tổng trọng tải đội tàu. Điều này phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của đội tàu
thế giới, những tàu vận tải biển mới được đầu tư đều là tàu có trọng tải lớn, đáp ứng nhu cầu
vận chuyển các tuyến xa. Còn những tàu tuổi già (nhóm tàu từ 15 tuổi trở lên) hầu hết là những
tàu tải trọng thấp.
Xét toàn bộ đội tàu là vậy, nếu xét cho mỗi loại tàu thì có sự khác biệt. Tàu hàng rời và
tàu container có tỷ lệ số lượng và trọng tải tàu tuổi trẻ khá tương xứng với nhau. Còn tàu bách
hóa và tàu dầu, tỷ lệ số lượng tàu ít hơn tỷ trọng. Các loại tàu đều có lượng tàu trên 20 tuổi
chiếm tỷ lệ cao so với tải trọng, cho thấy đội tàu thế giới đang được trẻ hóa và nâng dần tải
trọng bình quân.
Tàu hàng rời, tàu container và tàu dầu là các loại tàu có tuổi bình quân trẻ hơn so với
tàu bách hóa và các loại tàu còn lại. Tàu bách hóa là nhóm tàu có tuổi bình quân lớn nhất (17,76
tuổi), cao gần gấp đôi tuổi bình quân của cả đội tàu thế giới. Số lượng tàu tuổi trẻ (dưới 10 tuổi)
của ba loại tàu hàng rời, tàu container và tàu dầu này chiếm tỷ trọng tương đối lớn, khoảng 60%
cả đội tàu. Như vậy, ba loại tàu này có sự phát triển rõ rệt cả về số lượng cũng như mức độ hiện
đại. Hầu hết các loại tàu đều có sự trẻ hóa đội tàu và tàu dầu là loại tàu có mức giảm tuổi tàu
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bình quân lớn nhất (0,47 tuổi). Do vậy, đội tàu thế giới năm 2015 có tuổi bình quân giảm 0,22
tuổi so với năm 2014.
Bảng 2. Cơ cấu đội tàu thế giới theo tuổi tính đến năm 2015
Trên Tuổi BQ
20 tuổi năm 2014

Tuổi BQ
năm
2015

0-4
tuổi

5-9
tuổi

10 -14
tuổi

15 - 19
tuổi

47,50

18,68

11,12

11,55

11,15

9,07

9,15

Tàu
Trọng tải (%)
51,88
hàng rời
Trọng tải bình
80.338
quân (DWT)

18,73

10,46

9,94

8,99

8,08

7,98

73.728

69.145

63.323

59.290

20,94

34,31

17,61

17,55

9,60

10,88

10,70

Tàu
Trọng tải (%)
34,88
container
Trọng tải bình
74.310
quân (DWT)

34,22

16,58

10,18

4,14

8,23

8,19

44.487

42.001

25.869

19.235

10,68

14,89

7,70

8,96

57,76

24,86

24,18

22,09

18,86

10,05

10,17

38,83

17,97

17,76

8.297

5.388

6.086

4.885

2.758

Số lượng (%)

18,74

21,72

12,69

8,32

38,54

18,37

17,92

Tàu dầu Trọng tải (%)

29,90

32,59

22,83

10,04

4,64

8,98

8,51

Trọng tải bình
83.196
quân (DWT)

78.871

95.321

65.702

6.521

Loại tàu

Tiêu chí

Số lượng (%)

Số lượng (%)

Số lượng (%)
Tàu
Trọng tải (%)
bách hóa
Trọng tải bình
quân (DWT)

Số lượng (%)

16,55

16,87

9,22

8,88

48,48

22,22

21,86

Tàu khác Trọng tải (%)

20,41

26,49

12,31

9,16

31,62

15,65

15,30

Trọng tải bình
quân (DWT)

6.619

8.547

7.574

5.834

3.962

Số lượng (%)

14,94

15,64

8,35

7,96

53,12

20,25

19,89

Trọng tải (%)

38,71

25,50

14,90

9,92

10,97

9,63

9,41

Trọng tải bình
42.873
quân (DWT)

30.899

34.042

23.160

6.095

Tổng

Nguồn: UNCTAD, Review of Maritime Transport 2015, New York and Genava

Cơ cấu đội tàu thế giới theo tuổi giai đoạn 2006 - 2015 tính theo tỷ lệ tải trọng các nhóm
tuổi tàu được thể hiện qua bảng 2 và có thể biểu diễn qua các đồ thị dưới đây:
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Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport, New York and Genava
Hình 5. Cơ cấu đội tàu thế giới theo tuổi giai đoạn 2006 - 2015

Đồ thị trên cho thấy, tỷ trọng các nhóm tàu tuổi trẻ của đội tàu thế giới ngày càng tăng
trong khi các nhóm tàu tuổi già thì ngược lại. Nhóm tàu 0 - 4 tuổi có tỷ trọng tăng khá nhanh,
từ 24,2 % tổng trọng tải đội tàu thế giới năm 2006 lên 41,4% năm 2014 và giảm còn 38,7%
năm 2015 còn nhóm tàu 5 - 9 tuổi tăng/giảm không nhiều từ 21,2% lên 25,5%. Hai nhóm tàu
trẻ chiếm tỷ trọng trên 60% tổng trọng tải đội tàu thế giới năm 2015, cao hơn 20% so với năm
2006. Tỷ trọng nhóm tàu tuổi trung bình khá ổn định, khoảng 14 -16 % mỗi năm. Nhóm tàu 15
- 19 tuổi có tỷ trọng không biến động nhiều (khoảng 10%) trong khi nhóm tàu quá già (trên 20
tuổi) giảm mạnh, từ 27,1% năm 2006 xuống còn 11% năm 2015. Những biến động này phản
ánh sự thay đổi của cơ cấu đội tàu thế giới theo độ tuổi, trọng tải các nhóm tàu tuổi già ngày
càng giảm bên cạnh sự tăng trưởng của các nhóm tàu tuổi trẻ làm cho đội tàu thế giới càng càng
trẻ hóa, tuổi tàu bình quân giảm từ 15,30 tuổi năm 2006 xuống còn 9,41 tuổi năm 2015.
Để thấy rõ hơn thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới theo độ tuổi, cần phân tích cơ cấu theo
độ tuổi của mỗi loại tàu riêng biệt. Số liệu này được thể hiện trong bảng 3.
Tàu hàng rời là loại tàu chiếm tỷ trọng lớn trong đội tàu thế giới (chiếm hơn 1/3 tổng
trọng tải đội tàu thế giới). Cơ cấu đội tàu hàng rời khá hợp lý và phù hợp với xu thế phát triển
chung của đội tàu thế giới. Tỷ trọng nhóm tàu già (> 20 tuổi) giảm mạnh qua mỗi năm, năm
2006 là 32% nhưng tới năm 2015 chỉ còn 9,0%. Song song với sự sụt giảm tỷ trọng nhóm tàu
trên 20 tuổi là sự tăng trưởng rõ rệt của nhóm tàu 0 - 4 tuổi. Năm 2006, nhóm tàu 0 - 4 tuổi chỉ
chiếm 19,7% tổng trọng tải đội tàu thế giới nhưng 5 năm sau đã tăng lên 32% và đạt hơn ½
tổng trọng tải đội tàu hàng rời vào năm 2015. Các nhóm tuổi tàu còn lại có sự biến động không
đáng kể, tỷ trọng khá ổn định so với hai nhóm tàu trên 20 tuổi và 0 - 4 tuổi. Đồ thị hình 6 thể
hiện cơ cấu tàu hàng rời thế giới theo tuổi tàu giai đoạn 2006 - 2015.
Tàu container là loại tàu có sự phát triển mạnh về cả số lượng và trọng tải trong đội tàu
thế giới. Tỷ trọng tàu container khá ổn định qua các năm nhưng tổng trọng tải đã tăng gần gấp
đôi từ năm 2006 đến năm 2015. Xét về cơ cấu theo độ tuổi giai đoạn 2006 - 2015, đội tàu
container không có nhiều sự thay đổi. Nhóm tàu quá già (> 20 tuổi) giảm từ 14% năm 2006
xuống còn 4,1% năm 2015 so với tổng trọng tải đội tàu container. Các nhóm tuổi khác có sự
thay đổi về tỷ trọng nhưng không nhiều, nhóm tàu 0 - 4 tuổi dao động ở mức trên dưới 35%,
nhóm tàu 5 - 9 tuổi ở mức 30% và nhóm 10 - 14 tuổi ở mức 17%, riêng nhóm 15 - 19 tuổi có
tỷ trọng tăng nhẹ qua các năm. Cơ cấu tàu container thế giới theo tuổi tàu giai đoạn 2006 - 2015
được thể hiện qua đồ thị hình 7.
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Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport, New York and Genava
Hình 6. Cơ cấu đội tàu hàng rời theo tuổi giai đoạn 2006 - 2015
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Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport, New York and Genava
Hình 7. Cơ cấu đội tàu container theo tuổi giai đoạn 2006 - 2015

Tàu bách hóa là loại tàu chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng trọng tải đội tàu thế giới so
với 3 loại tàu còn lại. Cùng với xu hướng chuyên môn hóa và hiện đại hóa đội tàu thì trọng tải
loại tàu này giảm rõ rệt qua từng năm. Về cơ cấu, các nhóm tuổi của tàu bách hóa có sự biến
động khá hợp lý. Nhóm tàu già (> 20 tuổi) có tỷ trọng ngày càng giảm; từ 57,4% năm 2006
xuống còn 38,8% năm 2015. Song song với đó là nhóm tàu 0 - 4 tuổi tăng hơn 2 lần và nhóm
tàu 5 - 9 tuổi tăng gấp rưỡi tỷ trọng từ năm 2006 đến năm 2015. Hai nhóm tuổi còn lại biến
động không đáng kể. Cơ cấu theo tuổi tàu của tàu bách hóa thế giới có sự khác biệt so với tàu
hàng rời và tàu container khi tỷ trọng nhóm tàu trên 20 tuổi cao trong khi tỷ trọng 2 nhóm tàu
tuổi trẻ (0 - 4 tuổi và 5 - 9 tuổi) khá thấp. Đồ thị hình 8 thể hiện cơ cấu tàu bách hóa thế giới
theo tuổi tàu giai đoạn 2006 - 2015.
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Nguồn: UNCTAD, Review of Maritime Transport, New York and Genava
Hình 8. Cơ cấu đội tàu bách hóa theo tuổi giai đoạn 2006 - 2015

Cũng như tàu bách hóa, tàu dầu là loại tàu có tỷ trọng giảm qua các năm nhưng trọng
tải lại tăng khá đều. Xét cơ cấu theo độ tuổi, các nhóm tuổi của 3 loại tàu trên biến động một
chiều khá rõ nét thì các nhóm tuổi của đội tàu dầu có tỷ trọng tăng giảm liên tục qua từng năm.
Nhóm tàu tuổi quá già năm 2006 chiếm 14,3% nhưng đến năm 2011 chỉ còn 9,1% và tăng mạnh
lên 32,6% tổng trọng tải đội tàu đầu năm 2012; đến năm 2015 chỉ còn 4,6%. Nhóm tuổi 0 - 4
chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên dưới 30%) nhưng cũng tăng giảm rõ rệt qua từng năm; 31,6%
năm 2006, giảm mạnh còn 24,7% năm 2012 và tăng gấp rưỡi sau 2 năm (36,2% năm 2014).
Các nhóm tuổi còn lại có tỷ trọng cũng biến động liên tục theo từng năm nhưng mức độ không
lớn. Cơ cấu tàu dầu thế giới theo tuổi tàu giai đoạn 2006 - 2015 được thể hiện qua đồ thị hình
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Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport, New York and Genava
Hình 9. Cơ cấu đội tàu dầu theo tuổi giai đoạn 2006 - 2015

Như vậy, có thể thấy rằng cơ cấu theo tuổi của đội tàu thế giới có sự thay đổi theo từng
năm, theo mỗi loại tàu, theo từng nhóm tuổi. Mỗi loại tàu thì nhóm tàu quá già (> 20 tuổi)
thường giảm qua các năm, thay vào đó là sự tăng trọng tải của nhóm tuổi 0 - 4, các nhóm tuổi
còn lại biến động không nhiều. Tàu dầu là loại tàu có sự biến động nhiều nhất ở các nhóm tuổi
khi tỷ trọng mỗi nhóm tuổi tăng giảm liên tục theo từng năm. Tàu bách hóa có trọng tải nhóm
tàu trên 20 tuổi chiếm tỷ lệ lớn so với nhóm tàu tuổi trẻ (0 - 4 tuổi và 5 - 9 tuổi), trong khi các
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loại tàu khác thì tỷ trọng nhóm tàu tuổi trẻ cao hơn nhiều so với nhóm tàu trên 20 tuổi. Điều
này cho thấy cơ cấu đội tàu thế giới theo tuổi tàu khá hợp lý, phù hợp với xu hướng phát triển
chung khi các loại tàu chuyên dụng dần thay thế tàu bách hóa và nhóm tàu tuổi trẻ ngày càng
tăng trọng tải thay thế dần cho nhóm tàu già.
3. Kết luận
Bài viết đã trình bày sự phát triển của đội tàu biển thế giới từ cuối thế kỷ 20 đến nay và
thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới giai đoạn 2006 - 2015 theo loại tàu và tuổi tàu. Cơ cấu đội
tàu thế giới có sự thay đổi theo thời gian và biến động khác nhau tùy theo mỗi loại tàu, theo
từng nhóm tuổi. Tuy nhiên, việc phân tích và đánh giá thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới cũng
cho thấy xu hướng phát triển chung của đội tàu thế giới cũng như từng chủng loại tàu trong 10
năm trở lại đây. Đó là xu hướng trẻ hóa đội tàu khi tuổi tàu bình quân của đội tàu thế giới ngày
càng giảm, tỷ trọng của các nhóm tàu tuổi trẻ ngày càng tăng trong khi nhóm tàu tuổi già giảm.
Bên cạnh đó là xu hướng tăng dần tải trọng của các loại tàu chuyên dụng như tàu chở dầu, tàu
chở container và tàu chở hàng rời cỡ lớn, đáp ứng nhu cầu chuyên chở hàng hóa trên toàn thế
giới và tàu bách hóa đang dần dần được thay thế bằng các loại tàu chuyên dụng khi tuổi tàu
bách hóa ngày càng tăng trong khi tỷ trọng ngày càng giảm.
Khi tìm hiểu cơ cấu đội tàu của doanh nghiệp, quốc gia hay vùng lãnh thổ nào đó thì
việc đánh giá cơ cấu đội tàu thế giới mang ý nghĩa quan trọng. Từ thực trạng, xu hướng phát
triển đội tàu thế giới thì doanh nghiệp, quốc gia đó sẽ tìm ra những giải pháp, chiến lược để
hợp lý hóa cơ cấu đội tàu, phát triển bền vững đội tàu, phù hợp với xu thế phát triển chung của
ngành hàng hải thế giới.
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Đề xuất mô hình toán học ứng dụng cho phát triển
đội tàu vận chuyển dầu thô cho nhà máy lọc dầu của
Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020
Recommendation on mathematical model for developing fleets
carrying crude oil for Vietnam’s refineries in the period of 2016 to 2020
Bùi Thanh Hải
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
buithanhhai@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Việc phát triển đội tàu vận tải xăng dầu của Việt Nam, đặc biệt là tàu chở dầu thô là cơ
sở khai thác tiềm năng dầu khí dồi dào của đất nước; góp phần không nhỏ trong việc phát triển
kinh tế ven biển, phát triển kinh tế công nghiệp, du lịch, thương mại.
Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trên thế giới và đánh giá hiện trạng
của đội tàu vận tải dầu thô của Việt Nam, phân tích nhu cầu và dự báo sản lượng tiêu thụ cũng
như khả năng cung ứng cho các nhà máy lọc dầu của Việt nam trong giai đoạn 2016 - 2020,
tác giả đề xuất mô hình phát triển đội tàu vận chuyển dầu thô có áp dụng mô hình toán học
nhằm mang lại hiệu quả tối ưu.
Từ khóa: Vận chuyển dầu thô.
Abstract
The development of Vietnam’s petroleum transport fleets, especially crude oil tankers
is the basis to exploit the country’s potential source of the oil and gas; significantly contributing
to the development of the coastal and industrial economy, tourism and trade.
Basing on research experience in some countries in the world and assessment of the
status of Vietnam crude oil transportation fleet, demand analysis, forecast of consumption
volume and the ability of supplying for Vietnam's oil refineries in the period 2016 - 2020, the
author recommends the model to develop fleet carrying crude oil with the application of
mathematical model to get optimum result.
Keywords: Crude oil transportation.
1. Hệ thống vận tải dầu thô
Hệ thống vận tải dầu thô cung ứng cho các nhà máy lọc dầu là tập hợp các biện pháp tổ
chức vận tải cho phép bảo đảm vận chuyển dầu thô từ nơi khai thác, sản xuất đến nơi tiêu thụ
(nhà máy lọc dầu) một cách an toàn và hiệu quả với chi phí về vật chất và lao động thấp nhất.
Hệ thống vận tải dầu thô bao gồm:
- Dầu thô cung ứng cho các nhà máy lọc dầu;
- Tàu chở dầu thô;
- Cảng hàng lỏng chuyên dùng, cảng chuyển tải;
- Các tuyến vận chuyển chủ yếu;
- Các quy định và công ước quốc tế về vận tải dầu thô;
- Hệ thống giá cước vận chuyển dầu thô;
- Các yêu cầu cần thiết khi xếp dỡ, bảo quản và vận chuyển dầu.
2. Kinh nghiệm phát triển hệ thống vận tải dầu thô tại một số nước
2.1. Kinh nghiệm vận tải dầu thô của Úc
Úc có bảy nhà máy lọc dầu được xây dựng vào những năm 1950 và 1960, và đã được
nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao. Các nhà máy lọc dầu của Úc tương đối nhỏ,
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lớn nhất có công suất 8.300 megalitres/năm, so với bốn nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Á sản
xuất từ 30.000 megalitres/năm và 70.000 megalitres/năm.
Một số nhà máy lọc dầu của Úc đã và có thể phải đóng cửa do công suất nhỏ nên khả
năng cạnh tranh thấp. Vì vậy trong tương lai, sự tăng trưởng về nhu cầu tại Úc sẽ tiếp tục chủ
yếu được đáp ứng bởi hàng nhập khẩu. Do đó ngành công nghiệp lọc dầu của Úc cần xem xét
đầu tư mở rộng quy mô của các nhà máy lọc dầu tại các vùng ven biển.
2.2. Kinh nghiệm vận tải dầu thô tại Mỹ
Hiện nay vận chuyển dầu thô bằng đường ống của Mỹ không đủ đáp ứng nhu cầu từ
một số khu vực sản xuất, hoặc không liên kết được với các nhà máy lọc dầu. Mạng lưới sà lan
không phục vụ một số nhà máy chính nằm xa đường thủy. Vì vậy để thay thế cho việc xây dựng
các dự án đường ống dẫn mới, dầu thô sản xuất ở Bắc Mỹ đang được chuyển sang vận chuyển
bằng đường sắt để đáp ứng nguồn cung dầu thô cho thị trường Mỹ.
Một phần tư năng lực lọc dầu của Mỹ đang tập trung ở 11 nhà máy lọc dầu có công suất
300.000 thùng/ngày. Công suất lọc dầu đã tăng từ 16,5 triệu lên gần 18 triệu thùng dầu mỗi
ngày trong thập kỷ qua. Nhà máy lọc dầu chiếm khoảng 75% công suất trong nước (13,3 triệu
thùng dầu mỗi ngày) có khả năng xử lý dầu thô nặng, nhưng nhiều nhà máy lọc dầu nhỏ hơn
chỉ có thể xử lý dầu thô nhẹ.

Nguồn: EIA, Refinery Capacity Report
Hình 2.1. Vận chuyển dầu thô của Mỹ

2.3. Kinh nghiệm cho Việt Nam
Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia khác về phát triển các nhà máy
lọc dầu và đảm bảo nguồn cung dầu thô để các nhà máy hoạt động hiệu quả, tác giả nhận thấy
Việt nam cần chú trọng về quy mô của các nhà máy lọc dầu nhằm đảm bảo lợi thế nhờ quy mô
để tăng sức cạnh tranh. Các nhà máy lọc dầu của Việt Nam có lợi thế về vận chuyển dầu thô
bằng phương thức vận tải thủy nên rất cần chú trọng phát triển đội tàu, các phương tiện vận tải
chuyên dùng và các hệ thống xếp dỡ, kho chứa một cách đồng bộ nhằm phát huy tối đa tiềm
năng sẵn có.
3. Thực trạng vận tải dầu thô cung ứng cho nhà máy lọc dầu tại Việt Nam
3.1. Quá trình phát triển vận tải dầu thô của Việt Nam
Các giai đoạn phát triển vận tải dầu thô của Việt Nam
- Từ năm 1986, khi Việt Nam bắt đầu khai thác và xuất khẩu dầu thô và Việt Nam không
có phương tiện tàu chở dầu thô;
- Năm 1997: Công ty Vận tải Dầu khí Việt Nam (FALCON SHIPPING COMPANY)
mua 01 tàu chở dầu sản phẩm (đóng năm 1986), sau đó hoán cải thành tàu vận tải dầu thô có
trọng tải 71.000 DWT, chính là tàu PACIFIC FALCON;
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- Tháng 4/2003: PVTrans đưa tàu Poseidon M (96.125 DWT) hoạt động chở dầu thô
xuất khẩu;
- Hiện nay, PVTrans có ba tàu vận chuyển dầu thô đảm bảo các yêu cầu về an toàn và
bảo vệ môi trường. Đó là:
+ Tàu Hercules M có trọng tải 96.174 DWT;
+ Tàu PVT Athena có trọng tải 105.177 DWT;
+ Tàu PVT Mercury có trọng tải 104.000 DWT.
3.2. Hiện trạng các phương tiện vận tải dầu thô
- Theo “thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam”, đội tàu biển Việt Nam có 1.755 tàu,
tổng dung tích 4,305 triệu GT, tổng trọng tải 6,958 triệu DWT.
Bảng 3.1. Đội tàu treo cờ Việt Nam theo công năng

Nguồn:“Số liệu thống kê của Cục Hàng Hải Việt Nam”

4. Mô hình phát triển đội tàu vận chuyển dầu thô cung ứng cho nhà máy lọc dầu của Việt
Nam
4.1. Các căn cứ đề xuất mô hình
4.1.1 Chiến lược và quy hoạch phát triển các nhà máy lọc dầu ở Việt Nam
Theo quy hoạch: “Giai đoạn từ 2020 - 2025, Việt Nam sẽ hoàn thành mở rộng công suất
Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn với công suất chế biến 20
triệu tấn dầu thô/năm. Đến năm 2025, Việt Nam dự kiến hoàn thành việc mở rộng và xây dựng
xong 6 - 7 nhà máy lọc hóa dầu với tổng công suất lọc dầu 45 - 60 triệu tấn/năm.”
Như vậy, Việt Nam sẽ có sự thay đổi đáng kể vể kết cấu và sản lượng vận chuyển dầu
thô và sản phẩm xăng dầu, từ chỗ chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu và xuất khẩu dầu
thô sẽ dần tiến tới nhập khẩu dầu thô phục vụ cho các nhà máy lọc dầu đáp ứng nhu cầu trong
nước và xuất khẩu.
4.1.2. Định hướng phát triển đội tàu chở dầu
Quy hoạch phát triển đội tàu biển Việt Nam:
- Các tuyến quốc tế: “Đối với tàu chở dầu thô sử dụng cỡ tàu từ 100.000 - 300.000
DWT; khí hóa lỏng sử dụng cỡ tàu từ 1.000 - 5.000 DWT”;
- Các tuyến nội địa: “Đối với tàu chở dầu thô từ các mỏ vào các nhà máy lọc dầu cỡ tàu
từ 100.000 - 150.000 DWT”.
Căn cứ vào tình hình thực tế như trên thì việc cần phải xây dựng một hệ thống vận
chuyển cũng như mô hình tổ chức và quản lý, khai thác một cách có hiệu quả vận tải tàu dầu
cung ứng cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam một cách khoa học và kinh tế là hết sức cần
thiết trong giai đoạn tới.
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4.2. Phân tích và dự báo nhu cầu dầu thô cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam
Căn cứ vào “quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến 2015, định hướng đến
2025 được phê duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 18/2/2009; Điều chỉnh, bổ sung Quy
hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối xăng dầu giai đoạn đến 2020 định hướng đến
2030 được phê duyệt tại Quyết định số 7198/QĐ-BCT ngày 28/11/2012”.
Các thông số đầu vào chính cho dự báo được tổng hợp trong biểu sau:
Bảng 4.1. Các thông số đầu vào chính cho dự báo
Danh mục

TT

Đơn vị: Triệu T/năm
2025
2030

2015

2020

16 ÷ 18

15 ÷ 16

15 ÷ 16

15 ÷ 16

19,5 ÷ 22

27 ÷ 30

35 ÷ 40

47 ÷ 55

6,5

6,5 ÷ 10

6,5 ÷ 10

6,5 ÷ 10

1

Dầu thô sản xuất trong nước

2

Nhu cầu xăng dầu tiêu thụ

3

Công suất các nhà máy lọc hóa dầu chính

a)

Dung Quất - Quảng Ngãi

b)

Nghi Sơn - Thanh Hóa

-

10

10

20

c)

Vũng Rô - Phú Yên

-

8

8

8

d)

Long Sơn - Vũng Tàu

-

10

10

10 ÷ 20

e)

Nam Vân Phong - Khánh Hòa

-

10

10

10

Ghi chú: Số liệu trước tương ứng với phương án thấp, số liệu sau tương ứng với phương án cao.
Kết quả dự báo
Bảng 4.2. Lượng hàng lỏng có nhu cầu vận tải biển theo các giai đoạn
Đơn vị: Triệu T/năm
2015
Danh mục

TT

2020

2025

2030

PACB PA cao PACB PA cao PACB PA cao PACB PA cao

I

Hàng xuất nhập khẩu

24,20

27,80

57,50

62,00

57,50

62,00

75,60

82,00

1

Dầu thô xuất

10,00

11,00

14,00

15,00

14,00

15,00

14,00

15,00

2

Dầu thô nhập

1,00

1,00

43,50

47,00

43,50

47,00

57,00

67,00

3

Sản phầm dầu nhập

13,20

15,80

0,00

0,00

0,00

0,00

4,60

0,00

II

Hàng vận chuyển trong nước

10,00

10,00

28,50

30,90

27,50

30,00

30,00

38,50

1

Dầu thô

5,50

5,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2

Sản phẩm dầu

4,50

4,50

27,50

29,90

26,50

29,00

29,00

37,50

Tổng cộng (I + II)

34,20

37,80

86,00

92,90

85,00

92,00

105,60

120,50

Ghi chú:
- Dầu thô nội địa vận chuyển từ Bạch Hổ đến Dung Quất - Quảng Ngãi;
- Sản phẩm dầu nội địa chủ yếu từ các nhà máy lọc hóa dầu đến các bến/cảng đầu mối
cung ứng trong vùng phục vụ.
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4.3. Đề xuất mô hình
4.3.1. Các nguyên tắc kinh tế khi đề xuất mô hình
- Lợi thế nhờ quy mô;
- Xếp dỡ hàng hoá hiệu quả;
- Phương thức vận chuyển tích hợp;
- Tối ưu hóa lượng tồn kho.
4.3.2. Đề xuất các tiêu chí
Trong vận tải biển hàm mục tiêu thường là các chỉ tiêu kinh tế phản ánh kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh mong muốn của nhà quản lý như:
- Khả năng vận chuyển của đội tàu hiện có lớn nhất;
- Lợi nhuận kinh doanh khai thác đội tàu hay thiết bị xếp dỡ lớn nhất;
- NPV và IRR của dự án đầu tư trong tương lai là lớn nhất;
- Chi phí khai thác trong năm kế hoạch dự tính là nhỏ nhất;
- Thời hạn thu hồi vốn đầu tư của 1 dự án đầu tư là nhỏ nhất;
- Quãng đường tàu chạy không hàng trong kỳ kế hoạch là nhỏ nhất.
4.3.3. Lựa chọn các tiêu chí
Trong thực tế, để lập và giải các bài toán quy hoạch toán học, phải trải qua 3 giai đoạn
sau đây:
- Xây dựng mô hình cho vấn đề thực tế tức là xác định yếu tố có ý nghĩa quan trọng
nhất và xác lập các quy luật mà chúng phải tuân theo;
- Lựa chọn chỉ tiêu chất lượng (hàm mục tiêu);
- Xác định các điều kiện ràng buộc và xác định giá trị của hệ số hàm mục tiêu, hệ số
của các điều kiện ràng buộc, hằng số phía bên phải của các điều kiện ràng buộc.
Lựa chọn phương pháp số để giải bài toán quy hoạch toán học.
Phân tích và kiểm định lại các kết quả thu được.
4.3.4. Mô hình tối ưu hoá phát triển đội tàu vận tải dầu thô của Việt Nam
Ngành vận tải biển là một hệ thống kinh tế rất phức tạp được cấu tạo từ 3 tiểu hệ thống
chủ yếu: đội tàu vận tải biển, hệ thống các cảng biển và các cơ sở công nghiệp (đóng mới và
sửa chữa tàu), việc phát triển đội tàu vận tải biển biển ở Việt Nam nói chung và đội tàu vận tải
dầu thô nói riêng trên cơ sở sử dụng tối ưu đội tàu hiện có và các tàu mới bổ sung trước đó là
việc làm quan trọng của bất kỳ quốc gia nào có đội tàu vận tải biển hay một công ty vận tải
biển nào nói chung trong đó có đội tàu vận tải dầu thô nói riêng.
Chỉ tiêu được lựa chọn làm tiêu chuẩn tối ưu trong mô hình bài toán kinh tế về tối ưu
hoá phát triển đội tàu vận tải dầu thô trong tương lai ở Việt Nam là: Cực tiểu hoá chi phí.
Mô hình bài toán kinh tế về tối ưu hoá phát triển đội tàu vận tải dầu thô trong tương lai
ở Việt Nam trên cơ sở sử dụng có hiệu quả đội tàu cũ và đội tàu đã được bổ sung trước đó sẽ
có dạng tổng quát như sau:
Hàm mục tiêu:
F=

 C
r R

i

I c jJ cc

c
ijr

 xijr     (C ijr  E  K ijr)  xijr  min
r R iI j J
n
m
c

m

m

m

thoả mãn các điều kiện ràng buộc:
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c
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ijr
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j
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j  J c , i  I c , r  R
j  J m , i  I m , r  R

Với các ký hiệu quy ước như sau:
r: chỉ số năm lập kế hoạch;
R: tập hợp số năm lập kế hoạch;
c: kí hiệu biểu thị tàu cũ;
m: kí hiệu biểu thị tàu mới;
i: chỉ số loại tàu thuộc mạng tàu lựa chọn để dự định khai thác trong tương lai;
I: tập hợp các kiểu tàu trong mạng lưới cũ và tàu mới dự định bổ sung trong tương
lai;
j: chỉ số sơ đồ công nghệ vận tải của năm kế hoạch r mà trên đó tàu loại i sẽ hoạt
động;
J: tập hợp (số lượng) các sơ đồ công nghệ vận tải của các năm lập kế hoạch mà
các tàu sẽ hoạt động trên đó;
C: chi phí khai thác trong một chuyến đi của tàu (trừ chi phí khấu hao của các
tàu mới dự định đưa vào tính toán để lựa chọn bổ sung cho tương lai) theo một sơ đồ
công nghệ vận tải nào đó;
T: quỹ thời gian trong năm của tàu có thể khai thác được;
t: thời gian chuyến đi của tàu theo một sơ đồ công nghệ vận tải nào đó;
Q: khối lượng hàng cần phải vận chuyển trong năm của một sơ đồ công nghệ
vận tải nào đó;
X: số chuyến đi của tàu (biến cần tìm của bài toán) theo một sơ đồ vận tải nào
đó (phương pháp xác định sơ đồ công nghệ vận tải đã được trình bày ở mục bài toán
điều tàu rỗng);
[E]: hệ số hiệu quả vốn đầu tư định mức trong ngành vận tải biển;
k: vốn đầu tư phân bổ trong một chuyến đi của tàu mới cần bổ sung.
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Nghiên cứu thực trạng và hàm hồi quy tổng lượng hàng container
thông qua cảng biển Việt Nam theo thời gian
Research on regression function and reality of total container cargo throughput
in Vietnam’s ports
Phạm Thị Thu Hằng
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
phamhangktc@gmail.com
Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu thực trạng về tổng lượng hàng container thông qua cảng biển Việt
Nam theo hai đơn vị tấn và TEU trong giai đoạn từ 2000 đến 2015. Cụ thể, nghiên cứu về sự
biến động của tổng lượng container thông qua cảng theo chiều hàng xuất, nhập, và nội địa.
Nghiên cứu cũng chỉ rõ lượng hàng container thông qua chủ yếu hai khu vực cảng chính đó là
Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Bên cạnh đó, nghiên cứu chi tiết lượng hàng container thông qua
12 cảng chủ yếu, từ đó cũng thấy rõ lượng hàng container thông qua cảng chỉ ở hai cảng chính
thuộc Tân Cảng Cát Lái và Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. Trên cơ sở nghiên cứu thực
trạng, xây dựng hàm hồi quy lượng hàng container thông qua cảng theo đơn vị khác nhau, theo
chiều khác nhau, theo khu vực khác nhau, và theo cảng khác nhau theo thời gian. Mô hình chủ
yếu là hàm bậc hai, chỉ có khu vực cảng Hồ Chí Minh lượng hàng container qua cảng chủ yếu
là mô hình xu thế tuyến tính và lượng hàng container thông qua cảng Cát Lái và cảng Hải
Phòng theo chiều xuất cũng có mô hình xu thế tuyến tính.
Tác giả sử dụng phương pháp thống kê, mô hình chuỗi thời gian với sự kết hợp của
phần mềm Eviews (công cụ hiện đại cho kết quả nhanh khi tiến hành xây dựng mô hình).
Từ khóa: Tổng lượng hàng container thông qua cảng Việt Nam, hàm hồi quy, tuyến
tính, bậc hai.
Abstrast
The purpose of the paper is to study about the reality of total container cargo
throughput in Vietnam’s ports with tons and teu unit from 2000 to 2015. In detail, variation of
container cargo throughput in Vietnam’s port in import, export and domestic directions is
examined. Besides, volume of container cargo throughput in two main port areas Ho Chi Minh
and Hai Phong will be specified. The research especially studies volume of container cargo
throughput in 12 main ports and point out that two major ports are Cat Lai and Hai Phong
ports. On the basis of reality, the study conducted regression functions of container cargo
though port according to different units, directions, regions and ports with time. The chief
model is quadratic model, except for thoughput of container cargo in Ho Chi Minh port which
is linear model and in Cat Lai and Hai Phong ports, linear trend function is only for export
direction.
Research methods are statistical methods, time series model and Eviews software
(modern tools with fast results).
Keywords: Total container cargo throughput in Vietnam’s ports, regression function,
linear, quadratic.
1. Giới thiệu chung
Việt Nam nằm trên biển Đông, một trong 6 biển lớn nhất của thế giới, nối hai đại dương
là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Biển Đông được tiếp giáp bởi 9 quốc gia là Việt Nam,
Trung Quốc, Philipines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Cambodia, là con
đường chiến lược giao thương quốc tế, có 5 trong số 10 tuyến đường hàng hải lớn nhất hành
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tinh đi qua. Trải dọc bờ biển có hơn 90 cảng biển lớn nhỏ và hơn 100 địa điểm thích hợp có thể
xây dựng cảng biển (kể cả cảng ở qui mô trung chuyển thế giới).
Nhận thấy cảng biển đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia, 85% lượng
hàng hóa xuất nhập khẩu đều thông qua cảng biển. Về tổng lượng hàng thông qua cảng trong
những năm qua, theo nguồn số liệu của Phòng Kế hoạch đầu tư của Cục Hàng hải Việt Nam có
thể biểu diễn qua đồ thị sau:

(Nguồn: Phòng Kế hoạch Đầu tư - Cục Hàng hải Việt Nam)
Hình 1. Đồ thị biểu diễn tổng lượng hàng thông qua cảng biển Việt Nam
trong giai đoạn 2000 - 2015

Nhìn vào đồ thị ta thấy sản lượng hàng thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam từ 2000
- 2015 tăng đều đặn với tốc độ tăng bình quân là 11,59%, tốc độ tăng liên hoàn nhanh nhất là
27,8% ở năm 2009.
Nếu xét theo loại hàng qua cảng có thể nhận thấy tổng lượng hàng khô qua cảng luôn
chiếm tỉ trọng cao nhất so với các loại hàng còn lại với tỉ lệ trung bình gần 40% trong khi đó
lượng hàng quá cảnh qua cảng chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ nhất. Đặc biệt, có sự thay đổi về tỉ lệ
khác nhau giữa hai loại hàng qua cảng là hàng container và hàng lỏng. Nếu như hàng lỏng qua
cảng trong những năm 2000 - 2005 chiếm tỉ trọng thứ hai thì từ giai đoạn 2006 - 2015 thì hàng
container qua cảng thay thế vị trí đó. Nếu như trong giai đoạn 2000 - 2015 lượng hàng lỏng qua
cảng gần như không thay đổi thì lượng hàng container qua cảng lại tăng nhanh qua các năm.
Từ đó thấy được xu thế container hóa và sự phát triển mạnh mẽ và ổn định của lượng hàng này.

(Nguồn: Phòng Kế hoạch Đầu tư - Cục Hàng hải Việt Nam)
Hình 2. Đồ thị biểu diễn tổng lượng hàng thông qua cảng biển Việt Nam
theo loại hàng trong giai đoạn 2000 - 2015
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2. Nội dung nghiên cứu
Có thể thấy công tác dự báo lượng hàng thông qua cảng nói chung và lượng hàng
container thông qua cảng nói riêng là vô cùng quan trọng, nó phục vụ trực tiếp cho công tác
quy hoạch cảng. Dự báo có chính xác thì quy hoạch mới phù hợp. Muốn vậy thì cần có nguồn
số liệu đầu vào chính xác, cụ thể phải có nghiên cứu về thực trạng lượng hàng container thông
qua cảng, biểu hiện được hàm hồi quy của nó theo thời gian.
Trên thế giới để về dự báo lượng hàng thông qua cảng nói chung và lượng hàng
container thông qua các cảng nói riêng đều phải nghiên cứu thực trạng và một trong những mô
hình được lựa chọn để dự báo là hàm hồi quy lượng hàng qua cảng theo thời gian. Gần nhất
phải kể đến đó là đề tài luận án thạc sĩ “Dự báo lượng hàng container thông qua cảng” của tác
giả Mathilde Jansen, năm 2014. Tuy nhiên, trong đề tài này đã tập trung vào nghiên cứu dự báo
cho ba loại cảng: cảng trung chuyển hay cảng xuất nhập khẩu (cảng ở Salalah, Oman; cảng ở
Aukland, New Zeland); cảng Greenfield (cảng mới) hay cảng Brownfield (cảng hiện có) mà
đại diện là cảng Filyos ở Thổ Nhĩ Kì và cảng Rotterdam; cảng ở nền kinh tế phát triển và đang
phát triển (cảng Dar es Salaam ở Tanzania và cảng Copenhagen Malmo). Với từng loại cảng
thì phương pháp dự báo khác nhau, tuy nhiên đều phải dựa vào nghiên cứu sự biến động của
nó theo thời gian sự ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào như GDP, xuất nhập khẩu, dân số,…
Tuy nhiên, đề tài này mới dừng ở liệt kê và chỉ ra phương pháp dự báo thích hợp, chứ chưa cho
ra kết quả dự báo như thế nào, và số liệu thu thập được trong khoảng thời gian 10 năm đổ lại.
Ở Việt Nam, trong các dự báo do các công ty tư vấn, thiết kế giao thông vận tải, đoàn
nghiên cứu, các tổ chức Quốc tế hay Viện chiến lược và phát triển của Bộ Giao thông Vận tải
theo đơn đặt hàng tiến hành, thì cũng phải nghiên cứu sự biến động của lượng hàng và hàm hồi
quy theo thời gian. Tuy nhiên hiện nay chưa có công trình nghiên cứu nào đi sâu vào tập trung
nghiên cứu và lượng hóa cụ thể hàm hồi quy của lượng hàng container thông qua cảng theo
đơn vị tấn và TEU, theo các chiều hàng xuất, nhập và nội địa theo các khu vực các cảng và
từng cảng. Chính vì vậy nghiên cứu này là hết sức cần thiết.
2.1. Thực trạng tổng lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam giai đoạn
2000 - 2015
a. Tổng lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015
Từ nguồn số liệu của Phòng Kế hoạch Đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam ta có số liệu về
tổng lượng hàng container thông qua cảng Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2015 theo đơn vị
TEU, và được biểu diễn qua đồ thị sau:

(Nguồn: Phòng Kế hoạch Đầu tư - Cục Hàng hải Việt Nam)
Hình 3. Đồ thị biểu diễn tổng lượng hàng container thông qua cảng biển
Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015
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Từ đồ thị ta thấy lượng hàng container qua cảng tăng nhanh qua các năm với tốc độ
tăng bình quân là 20,19% và đặc biệt tốc độ tăng liên hoàn nhanh nhất là 32% trong năm 2007.
b. Theo chiều hàng

(Nguồn: Phòng Kế hoạch Đầu tư - Cục Hàng hải Việt Nam)
Hình 4. Đồ thị biểu diễn tổng lượng hàng container thông qua cảng biển
Việt Nam theo chiều hàng giai đoạn 2000 - 2015

Nếu xét theo chiều hàng, thì lượng hàng container qua cảng theo chiều xuất nhập khẩu
có xu hướng tăng đều và gần như xấp xỉ nhau. Từ năm 2013 đến năm 2015, lượng hàng
container thông qua cảng theo chiều nhập có nhỉnh hơn chiều xuất một chút. Hàng container
nội địa qua cảng cũng tăng nhưng tốc độ tăng chậm hơn và lượng hàng container qua cảng luôn
ít hơn so với chiều xuất và nhập.
c. Theo khu vực cảng
Nhìn vào hình 5 ta thấy tổng lượng hàng container thông qua cảng biển Việt chủ yếu là
hai thành phố chính: đứng đầu là các cảng thuộc khu vực Hồ Chí Minh và đứng thứ hai là các
cảng thuộc khu vực Hải Phòng. Hai khu vực này trong giai đoạn 2010 - 2015 tỉ trọng container
luôn giữ ổn định chiếm 80% tổng sản lượng container của cả nước theo đơn vị TEU. Còn lại
các khu vực khác chiếm một tỉ lệ rất nhỏ, nổi bật gần đây là sự phát triển của các cảng thuộc
khu vực Vũng Tàu, tiếp đến là các cảng thuộc khu vực Đà Nẵng và các cảng thuộc khu vực
Quảng Ninh.

(Nguồn: Phòng Kế hoạch Đầu tư - Cục Hàng hải Việt Nam)
Hình 5. Đồ thị biểu diễn lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam
theo khu vực cảng năm 2015
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d. Theo các cảng
Theo số liệu của dịch vụ thông tin (thống kê) - Hiệp hội cảng biển Việt Nam [6], ta có
thể thấy số lượng cảng có lượng hàng container qua cảng là lớn, tuy nhiên lượng hàng container
qua cảng chỉ tập trung vào một số ít cảng chính (lượng hàng container qua cảng ổn định). Đứng
đầu danh sách là các bến cảng thuộc Tân cảng Cát Lái (Tân cảng Sài Gòn) năm 2015 đạt 3,6
triệu TEU (tỉ trọng 34,78%) và tỉ trọng lượng hàng container qua cảng trong tổng lượng hàng
container qua cảng dao động trong khoảng 37% đến 50%. Đứng thứ hai là các bến cảng thuộc
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2015 đạt 1 triệu TEU (tỉ trọng 9,64%) và tỉ trọng lượng
hàng container qua cảng trong tổng lượng hàng container qua cảng dao động trong khoảng 10%
đến 26%. Còn lại các cảng khác có lượng hàng container qua cảng chiếm tỉ trọng rất nhỏ như
Quảng Ninh những năm trước, và gần đầy là Tân Cảng Cái Mép, CMIT,… (chiếm tỉ trọng 5%
- 7%). Có thể thấy xu hướng lượng container qua các cảng qua đồ thị sau:
Hải Phòng
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Hình 7. Đồ thị biểu diễn lượng hàng container
thông qua cảng Hải Phòng từ 2000 - 2015
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Hình 8. Đồ thị biểu diễn lượng hàng container
thông qua cảng Đoạn Xá từ
2000 - 2015
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Hình 6. Đồ thị biểu diễn lượng hàng container
thông qua cảng Quảng Ninh từ 2000 - 2015

Hình 9. Đồ thị biểu diễn lượng hàng container
thông qua cảng Đà Nẵng từ
2000 - 2015
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Quy Nhơn
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Hình 11. Đồ thị biểu diễn lượng hàng
container thông qua cảng
Quy Nhơn từ 2000 - 2015
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Hình 10. Đồ thị biểu diễn lượng hàng
container thông qua cảng
Nghệ Tĩnh từ 2000 - 2015

Hình 13: Đồ thị biểu diễn lượng hàng
container thông qua cảng
Tân Cảng Cát Lái từ 2000 - 2015
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Hình 12: Đồ thị biểu diễn lượng hàng
container thông qua cảng
Nha Trang từ 2000 - 2015

Hình 14. Đồ thị biểu diễn lượng hàng
container thông qua cảng
Sài Gòn từ 2000 - 2015
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Hình 15. Đồ thị biểu diễn lượng hàng
container thông qua cảng
Bến Nghé từ 2000 - 2015
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Hình 16. Đồ thị biểu diễn lượng hàng
Hình 16. Đồ thị biểu diễn lượng hàng
container thông qua cảng
container thông qua cảng
Cần Thơ từ 2000 - 2015
Bông Sen từ 2000 - 2015
(Nguồn: http://www.vpa.org.vn/vn/information/info_static2000.htm)

Nhìn chung lượng hàng container thông qua các cảng biến động lớn. Các cảng Quảng
Ninh, Đoạn Xá, Nha Trang, Sài Gòn, Bến Nghé và Cần Thơ có lượng hàng container qua cảng
theo hàm xu thế parabol, và đặc biệt những năm gần đây là không có, nên không nghiên cứu
nhóm cảng này. Các cảng khác như Nghệ Tĩnh, Quy Nhơn và Bông Sen, lượng hàng container
qua cảng chỉ tăng đột biến trong những năm gần đây nên cần theo dõi thêm xu thế. Chỉ còn lại
3 cảng: Hải Phòng, Đà Nẵng, Tân Cảng Cát Lái là có lượng hàng container thông qua cảng
tăng ổn định theo đường thẳng.
Còn lại các cảng khác có thể chia là hai nhóm:
- Nhóm các cảng mới có lượng hàng container qua cảng (Mỹ Thới, VICT, Cái Cui,
Đồng Tháp,…), nhóm này cần thêm thời gian để theo dõi xu hướng phát triển;
- Nhóm các cảng có lượng hàng container qua cảng chỉ xuất hiện một số năm (cảng Cửa
Cấm, Mỹ Tho, Trà Nóc - Cần Thơ,…), nhóm này có số liệu rời rạc và ít.
2.2. Hàm hồi quy lượng tổng lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam giai
đoạn 2000 - 2015
Tổng lượng hàng container thông qua cảng
Nhìn vào hình 2 và hình 3 có thể nhận thấy lượng hàng container thông qua hệ thống
cảng biển Việt Nam có xu hướng tăng đều ổn định nên đây là chuỗi số liệu xu thế.
Tiến hành xây dựng các hàm hồi quy của tổng lượng hàng container thông qua cảng
Việt Nam theo đơn vị tấn để xem xét xem mô hình là phù hợp với số liệu thu thập. Với sự hỗ
trợ của phần mềm Eviews ta thu được kết quả sau:

STT
1

2

Bảng 1. Tổng hợp các hàm hồi quy tổng lượng hàng container thông qua
cảng biển Việt Nam theo đơn vị tấn trong giai đoạn 2000 - 2015
Hàm hồi quy mẫu
MAE
MAPE
RMSE
Mô hình xu thế tuyến tính

6052581
17,16533
7290173
Y t =67760686.t
Hàm bậc hai


Y t = 8438570 + 1757732.t

1558809

3,823915

1817027

4388616

7,572292

6297172

2

+ 360488,6.t
Log – tuyến tính
3



Ln(Y ) t = 16,1777 + 0,16917.t


Trong đó: Y t là giá trị ước lượng của tổng lượng hàng container thông qua cảng biển
Việt Nam theo đơn vị tấn qua các năm; t là thứ tự thời gian (t lấy từ 1 đến 16).
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Nhìn vào bảng tính các chỉ tiêu đo độ chính xác của mô hình: MAE (sai số tuyệt đối
trung bình), MAPE (sai số phần trăm tuyệt đối) và RMSE (căn bậc hai của sai số bình phương
trung bình) [2,trang 47] của 3 mô hình (chỉ tiêu của mô hình nào bé hơn thì phù hợp hơn) nhận
thấy hàm bậc 2 có các chỉ tiêu là bé nhất nên phù hợp nhất.
Tiến hành tương tự với lượng hàng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam
theo đơn vị TEU ta có kết quả thể hiện hàm hồi quy tổng lượng hàng container thông qua cảng
biển Việt Nam ở bảng sau:
Bảng 2. Bảng tổng hợp các hàm hồi quy lượng hàng container thông qua
cảng biển Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2015
STT

Tổng lượng hàng container thông
qua cảng biển Việt Nam

1

Đơn vị tấn

2

Đơn vị teus

Hàm hồi quy mẫu


Y t = 8438570 + 1757732.t + 360488,6.t2


Y t = 49621,84.t2
Có thể thấy lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam theo hàm bậc hai.
Theo chiều hàng
Tiến hành các bước lựa chọn mô hình ta cũng có bảng tổng hợp các hàm hồi quy lượng
hàng container thông qua cảng biển Việt Nam theo chiều xuất, chiều nhập và chiều nội địa theo
hai đơn vị tấn và TEU như sau:

STT
1

2

3

Bảng 3. Bảng tổng hợp các hàm hồi quy lượng hàng container thông qua
cảng biển Việt Nam theo chiều hàng trong giai đoạn 2000 - 2015
Lượng hàng
Đơn vị
Hàm hồi quy mẫu
container thông
qua cảng

Lượng hàng theo
Tấn
Ln(Y ) t = 15,2923 + 0,1533.t
chiều xuất

Lượng hàng theo
chiều nhập

Lượng hàng theo
chiều nội địa



Teu

Y t = 38115,6 + 105136,9.t + 9282,263.t2

Tấn

Y t = 1905763.t + 79220,65.t2

Teu

Y t = 342036,8 + 94116,57.t + 10142,98.t2

Tấn

Y t = 2138875 + 119923,8.t2

Teu

Ln(Y ) t = 11,9628 + 0,17831.t









Nhận thấy lượng hàng container thông qua cảng cũng theo các chiều hàng cũng chủ yếu
theo hàm bậc hai, nếu không cũng là hàm hypecbol.
Theo khu vực cảng
Như đã phân tích ở trên lượng hàng container thông qua cảng theo khu vực chỉ tập trung
vào hai khu vực chính đó là các cảng thuộc khu vực Hồ Chí Minh và các cảng thuộc khu vực
Hải Phòng, tiến hành thu thập số liệu về lượng hàng container thông qua các cảng theo khu vực
trong giai đoạn 2000 - 2015 theo chiều hàng theo hai đơn vị Tấn và TEU ta có bảng tổng hợp
sau:
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STT
I
1

2

3

4

Bảng 4. Bảng tổng hợp các hàm hồi quy lượng hàng container thông qua
các cảng thuộc khu vực Hồ Chí Minh và các cảng thuộc khu vực Hải Phòng
trong giai đoạn 2000 - 2015
Lượng hàng
container thông qua
Đơn vị
Hàm hồi quy mẫu
cảng
Các cảng khu vực Hồ
Chí Minh
Tổng lượng hàng

Lượng hàng theo chiều
xuất

Lượng hàng theo chiều
nhập

Lượng hàng theo chiều
nội địa

II

Các cảng khu vực
Hải Phòng

1

Tổng lượng hàng

2

3

4

Lượng hàng theo chiều
xuất

Lượng hàng theo chiều
nhập

Lượng hàng theo chiều
nội địa



Tấn

Ln(Y ) t = 16,10419+0,12712.t

Teu

Y t = 605707,6+ 277411,4.t

Tấn

Ln(Y ) t = 15,2543 + 0,1171.t

Teu

Y t = 294109,5+113702,9.t

Tấn

Y t = 1650843+1406470.t

Teu

Y t = 263974 + 110665,2.t

Tấn

Y t = 1876860+53274,33.t2

Teu

Y t = 178498,4+3448,276.t2

Tấn

Y t = 1939539 + 168748,4.t2

Teu

Y t = 124125,3 +14708,78.t2

Tấn

Y t = 1090958 – 201826,3.t + 56473,52.t2

Teu

Ln(Y ) t = 10,89587+0,224061.t

Tấn

Y t = -2747775+ 1213860.t

Teu

Y t = 52972,73 + 5863,652.t2

Tấn

Y t = 751424 + 48750,67.t2

Teu

Ln(Y ) t = 10,38299 + 0,22993.t
























Nếu như tổng lượng hàng container thông qua cảng Việt Nam có hàm xu thế bậc hai thì
ở hai khu vực cảng chủ yếu ta lại nhận thấy mô hình là khác nhau. Ở các cảng thuộc khu vực
Hồ Chí Minh có thể nhận thấy hàm hồi quy lượng hàng qua cảng theo chiều xuất và chiều nhập
đều là mô hình xu thế tuyến tính. Riêng lượng hàng container thông qua cảng theo chiều nội
địa thì cũng theo hàm bậc hai. Còn ở các cảng thuộc khu vực Hải Phòng thì mô hình chủ yếu
là hàm bậc hai.
Theo các cảng
Xét về lượng hàng container thông qua từng cảng thì chiếm tỉ trọng lớn nhất là hai cảng
thuộc Tân Cảng Cát Lái và công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, hơn nữa hai cảng này có lượng
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hàng container thông qua cảng ổn định. Chính vì vậy tiến hành thu thập số liệu từ phòng khai
thác cảng ta có bảng tổng hợp hàm hồi quy sau:
Bảng 5. Bảng tổng hợp các hàm hồi quy lượng hàng container thông qua
cảng thuộc Tân Cảng Cát Lái và công ty Cổ phần cảng Hải Phòng trong giai đoạn 2000 - 2015
Lượng hàng container thông
STT
Đơn vị
Hàm hồi quy mẫu
qua cảng
I
Cảng Cát Lái
1

2

3

Tổng lượng hàng

Lượng hàng theo chiều xuất

Lượng hàng theo chiều nhập

II

Cảng Hải Phòng

1

Tổng lượng hàng

2

3

4

Lượng hàng theo chiều xuất

Lượng hàng theo chiều nhập

Lượng hàng theo chiều nội địa



Tấn

Y t = 2545205.t + 39308,33.t2

Teu

Y t = 191528,7.t + 2935,25.t2

Tấn

Y t = 1516698.t

Teu

Y t = 113112.t

Tấn

Y t = 1034228.t + 37406,68.t2

Teu

Y t = 9168,347.t2

Tấn

Ln(Y ) t = 14,7733 + 0,120264.t

Teu

Y t = 100255,6+68285,96.t

Tấn

Y t = 652287,9+205898.t

Teu

Y t = 49844,07+34846,55.t

Tấn

Ln(Y ) t = 13,90403+0,114868.t

Teu

Y t = 156177,1+1956,649.t2

Tấn

Ln(Y ) t = 13,2322+0,152046.t

















Nhìn vào bảng tổng kết về lượng hàng container thông qua các cảng thì ở Tân Cảng Cát
Lái về tổng lượng hàng qua cảng nói chung và lượng hàng qua cảng theo chiều nhập đều có
hàm hồi quy là hàm bậc hai, riêng lượng hàng container thông qua cảng theo chiều xuất là theo
mô hình xu thế tuyến tính. Còn lượng hàng container thông qua cảng của Công ty Cổ phần
Cảng Hải Phòng theo chiều xuất cũng là mô hình xu thế tuyến tính còn lại tổng và các chiều là
hàm bậc hai.
3. Kết luận
Tóm lại, thông qua nghiên cứu thực trạng và hàm hồi quy tổng lượng hàng container
thông qua cảng Việt Nam đã chỉ ra được trong giai đoạn 2000 - 2015 tổng lượng hàng container
thông qua cảng thay đổi như thế nào, nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu theo chiều hàng thì lượng
hàng container thông qua cảng biến động như thế nào, theo khu vực cảng thì thấy được lượng
hàng container thông qua hai khu vực cảng chính: khu vực Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Đặc
biệt, nghiên cứu còn đi chi tiết vào sự biến động về lượng hàng container thông qua 12 cảng
chính, để từ đó thấy được hai cảng chiếm tỉ trọng container thông qua cảng chính và có sự tăng
ổn định là các cảng thuộc Tân Cảng Cát Lái và công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. Trên cơ sở
đó, tiến hành xây dựng các hàm hồi quy của tổng lượng hàng thông qua cảng theo đơn vị tấn
và TEU, theo các chiều hàng khác nhau. Theo khu vực cảng, theo các cảng là hàm bậc hai, chỉ
có khu vực cảng Hồ Chí Minh chủ yếu là mô hình xu thế tuyến tính, và lượng hàng container
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thông qua cảng thuộc Tân Cảng Cát Lái và công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng theo chiều xuất
có mô hình xu thế tuyến tính.
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Chi phí vận tải than nhập khẩu cho các trung tâm nhiệt điện
khu vực đồng bằng Sông Cửu Long
Transport cost of importing coal for thermal power centre
in the Cuu Long delta area
Phạm Việt Hùng
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
phamviethung@vimaru.vn
Tóm tắt
Hiện nay Việt Nam chưa có cảng trung chuyển than đủ lớn để tiếp nhận các tàu
Panamax, Capesize. Theo Quy hoạch Điện VII (theo Quyết định số: 1208/QĐ-TTg), miền Nam
Trung Bộ và miền Nam sẽ xây dựng nhiều trung tâm điện lực lớn nên cần phải có một vài cảng
trung chuyển, nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa có cảng, trong khi yêu cầu phải nhập
khẩu than ngày càng cấp bách. Ngay cả khi đã có cảng trung chuyển thì đối với các trung tâm
điện lực ở cách xa cảng hoặc sâu vào đất liền, điều cần thiết là phải giải quyết bài toán tối ưu
về chi phí vận chuyển than một cách an toàn và ổn định.
Từ khóa: Trung tâm nhiệt điện, cảng trung chuyển than.
Abstract
Vietnam currently does not have no coal transshipment ports large enough to receive
Capesize, Panamax size vessels. According to the Electricity Master Plan VII
(No.1208/resolution-Prime Minister), South Central and South will construct more large power
centers, for this reason, it is necessary to have several transshipment ports, however up to this
moment there are still no ports, while the requirement of coal import is significantly urgent. Even
having transshipment ports, it is essential for the power centers being far from distant ports or
inland to tackle safely and stably optimal problems in transportation costs of coal.
Keywords: Power center, coal transshipment port.
1. Đặt vấn đề
Về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là xây dựng cảng trung chuyển để nhập than cho các Trung
tâm nhiệt điện (TTNĐ) từ Bình Thuận đến Kiên Giang, hiện Việt Nam lựa chọn vị trí xây dựng
tại Duyên Hải (Trà Vinh) [3]. Tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long hiện quy hoạch có 7
TTNĐ gồm: Long Phú, Sông Hậu, Duyên Hải, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Lương và Tiền Giang
[2].
Chi phí vận chuyển than nhập khẩu từ các quốc gia xuất khẩu cho các TTNĐ khu vực
ĐBSCL dựa trên nhu cầu sử dụng than của các trung tâm trong giai đoạn 2020 - 2030 [1].
Các quốc gia xuất khẩu than chính trên thế giới hiện nay gồm: Nam Phi, Nga, Úc,
Indonesia. Xét về các yếu tố địa lý, thương mại và truyền thống thì hai nước phù hợp cho nhập
khẩu than vào năm 2020 đó là Indonesia và Úc. Mỗi TTNĐ lại có các chiến lược mua than
khác nhau, vì vậy lượng than nhập từ mỗi nước lại chưa xác định được chính xác nên trong
nghiên cứu tác giả đưa ra một số phương án điển hình nhưng mang tính tổng quát. Than nhập
khẩu từ Úc và Indonesia được giả thiết theo 5 phương án với lượng than tương ứng như sau:
Phương án
Nước xuất khẩu than (lượng than cung cấp cho các TTNĐ)
Phương án thứ 1: Indonesia (100%).
Phương án thứ 2: Indonesia (75%)
Úc (25%).
Phương án thứ 3: Indonesia (50%)
Úc (50%).
Phương án thứ 4: Indonesia (25%)
Úc (75%).
Phương án thứ 5 : Úc
(100%).
Than nhập khẩu về tới các TTNĐ có 2 cách, thứ nhất là vận chuyển trực tiếp về tới các
cảng của nhà máy bằng các tàu biển trọng tải nhỏ cỡ Handysize (hạn chế về luồng tại các cảng
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nằm sâu trong nội địa) hoặc cách thứ hai là vận chuyển bằng tàu biển có trọng tải lớn cỡ
Capesize, Panamax về các cảng trung chuyển (sử dụng các tàu trọng tải lớn sẽ có lợi thế về
cước phí vận chuyển cho mỗi tán hàng). Đối với trường hợp sử dụng cảng trung chuyển, chi
phí cho 01 tấn than sẽ gồm: chi phí vận chuyển đường biển từ nước xuất khẩu than đến cảng
trung chuyển + chi phí bốc, dỡ, lưu kho tại cảng + chi phí vận chuyển thủy nội địa về các
TTNĐ.
Mục đích của việc tính toán chi tiết chi phí vận tải cho 01 tấn than từ nước xuất khẩu
than về đến các TTNĐ nhằm để xác định, lựa chọn thời điểm đầu tư xây dựng cảng trung
chuyển ứng với các phương án giả thiết về nguồn xuất than, lượng than cần nhập khẩu từ các
nguồn và cỡ tàu vận chuyển tương ứng.
Cự ly vận chuyển than từ Indonesia về cảng trung chuyển trung bình là 2550 km; từ Úc
về cảng trung chuyển trung bình là 7900 km; cảng trung chuyển đến các TTNĐ khoảng dưới
400 km.
-Handysize

Than
nhập
khẩu
từ
Indo.
và
từ Úc.

Vận tải biển
-Handymax
-Panamax
-Capesize

Vận tải biển

Cảng
trung
chuyển

Các
TTNĐ
tại
ĐBSCL
Vận tải nội địa

Hình 1.1. Mô hình vận chuyển than về các TTNĐ tại khu vực ĐBSCL

Trong dài hạn thì tàu có trọng tải càng lớn thì cước đơn vị cho mỗi tấn hàng sẽ càng có
hiệu quả về mặt kinh tế. Giá cước vận tải biển lấy theo giá cước vận tải biển bình quân của
Clarkson Research Sevices. Theo cỡ tàu vận chuyển thì cước vận tải biển được xác định như
sau:
Capesize > 100.000 DWT:
1,43 USD/1000T.km.
Panamax 60.000 - 100.000 DWT:
2,12 USD/1000T.km.
Handymax 40.000 - 60.000 DWT:
3,86 USD/1000T.km.
Handysize < 40.000 DWT:
6,61 USD/1000T.km.
Cước vận tải biển nội địa được xác định theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam cụ thể đối với tuyến vận tải ngắn trung bình là: 457 đồng/T.km.
Về cước bốc dỡ và lưu kho bãi tại cảng trung chuyển lấy theo đơn giá cước bốc dỡ trung
bình trong nhiều năm của Công ty TNHH MTV cảng Sài Gòn cụ thể như sau:
- Cước bốc hàng rời: 3,73 USD/T;
- Cước dỡ hàng rời: 3,22 USD/T;
- Cước lưu kho bãi: 2,1 USD/T = 0,07 USD/T.ngày x 30 ngày.
2. Chi phí vận tải biển trường hợp không có cảng trung chuyển
Trường hợp không sử dụng cảng trung chuyển, chi phí cho 01 tấn than được tính trực
tiếp từ nước xuất khẩu than tới các trung tâm nhiệt điện với cỡ tàu vận tải được sử dụng là loại
Handysize.
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Năm
2020
2025
2030

Bảng 1.1. Tổng hợp chi phí vận tải biển của tàu Handysize
Khoảng cách (km)
Chi phí (Triệu USD)
Nhu cầu than
Giá cước
(triệu tấn)
(USD/1.000T.km) Indonesia
Indonesia
Úc
Úc
10,839
2.550
7.900
6,614
182,81
566,34
20,058
2.550
7.900
6,614
338,29 1.048,04
39,815
2.550
7.900
6,614
671,51 2.080,36

3. Chi phí trong trường hợp có cảng trung chuyển
Đối với trường hợp có sử dụng cảng trung chuyển, chi phí vận tải cho 01 tấn than được
tính theo 5 phương án. Kết quả tính toán được minh họa trong các bảng dưới đây:

Năm

Bảng 1.2. Tổng hợp chi phí vận tải với các cỡ tàu khác nhau với 100% lượng than
nhập khẩu từ Indonesia
Vận tải biển Quốc tế
Tổng chi phí (triệu USD)
CP qua
Nhu cầu
Vận
cảng
than
tải nội
trung
Capesize
Panamax
Handymax
Capesize
Panamax
Handymax
(triệu tấn)
địa
chuyển

2020

10,839

39,52

58,60

106,69

98,09

95,25

232,87

251,94

300,03

2025

20,058

73,14

108,43

197,43

181,52

176,27

430,94

466,23

555,23

2030

39,815

145,19

215,24

391,90

360,33

349,89

855,41

925,46

1.102,12

Bảng 1.3. Tổng hợp chi phí vận tải than với các cỡ tàu khác nhau với 75% lượng than từ Indonesia
& 25% lượng than nhập từ Úc
CP qua
Vận tải biển Quốc tế
Tổng chi phí (triệu USD)
Nhu cầu
Vận
cảng
Năm
than
tải nội
Capesize
Panamax
Handymax
trung
Capesize
Panamax
Handymax
(triệu tấn)
địa
chuyển
2020
10,839
60,26
89,33
162,65
98,09
95,25 253,60
282,68
355,99
2025
20,058
111,50 165,31
300,99
181,52 176,27 469,30
523,10
658,78
2030
39,815
221,34 328,14
597,45
360,33 349,89 931,56 1038,36 1307,67
Bảng 1.4. Tổng hợp chi phí vận tải than với các cỡ tàu khác nhau với 50% lượng than từ Indonesia
& 50% lượng than nhập từ Úc
CP qua
Vận
tải
biển
Quốc tế
Tổng chi phí (triệu USD)
Nhu cầu
Vận
cảng
Năm
than
tải nội
Capesize
Panamax
Handymax
trung
Capesize
Panamax
Handymax
(triệu tấn)
địa
chuyển
2020
10,839
80,99 120,06
218,61
98,09
95,25 274,33
313,41 411,95
2025
20,058
149,87 222,18
404,54
181,52 176,27 507,66
579,98 762,33
2030
39,815
297,49 441,03
803,01
360,33 349,89 1007,71 1151,25 1513,23
Bảng 1.5. Tổng hợp chi phí vận tải than với các cỡ tàu khác nhau với 25% lượng than từ Indonesia
& 75% lượng than từ Úc
CP qua
Vận tải biển Quốc tế
Tổng chi phí (triệu USD)
Nhu cầu
Vận
cảng
Năm
than
tải nội
Capesize
Panamax
Handymax
trung
Capesize
Panamax
Handymax
(triệu tấn)
địa
chuyển
2020
10,839
101,72 150,80
274,57
98,09
95,25 295,06
344,14 467,91
2025
20,058
188,23 279,06
508,09
181,52 176,27 546,03
636,85 865,89
2030
39,815
373,64 553,93 1008,56
360,33 349,89 1083,86 1264,15 1718,78
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Bảng 1.6. Tổng hợp chi phí vận chuyển than với các cỡ tàu khác nhau với 100% nguồn than từ Úc
CP qua
Vận tải biển Quốc tế
Tổng chi phí (triệu USD)
Nhu cầu
Vận
cảng
Năm
than
tải nội
Capesize
Panamax
Handymax
trung
Capesize
Panamax
Handymax
(triệu tấn)
địa
chuyển
2020
10,839
122,45 181,53
330,52
98,09
95,25 315,79
374,88
523,87
2025
20,058
226,60 335,93
611,65
181,52 176,27 584,39
693,73
969,44
2030
39,815
449,79 666,82 1214,12
360,33 349,89 1160,01 1377,04 1924,34

4. So sánh chi phí vận tải than nhập khẩu cho các trung tâm nhiệt điện trong trường hợp
có và không có cảng trung chuyển

Năm
2020
2025
2030
2020
2025
2030
2020
2025
2030
2020
2025
2030
2020
2025
2030

Bảng 1.7. So sánh chi phí giữa có & không có cảng trung chuyển
Đơn vị tính: triệu USD
Tổng chi phí (triệu USD)
Có cảng trung chuyển
Không có cảng
Các phương án
Capesize
Panamax
Handymax
Handysize
232,87
251,94
300,03
182,81
430,94
466,23
555,23
338,29
100% Indonesia
855,41
925,46
1102,12
671,51
253,60
282,68
355,99
278,69
75% Indonesia &
469,30
523,10
658,78
515,73
25% Úc
931,56
1038,36
1307,67
1023,72
274,33
313,41
411,95
374,58
50% Indonesia &
507,66
579,98
762,33
693,17
50% Úc
1007,71
1151,25
1513,23
1375,93
295,06
344,14
467,91
470,46
75% Indonesia &
546,03
636,85
865,89
870,60
25% Úc
1083,86
1264,15
1718,78
1728,15
315,79
374,88
523,87
566,34
584,39
693,73
969,44
1048,04
100% Úc
1160,01
1377,04
1924,34
2080,36

5. Chi phí vận tải để nhập than về đến trung tâm nhiệt điện tại thời điểm năm 2020
Để có thể lựa chọn có nên đầu tư xây dựng cảng trung chuyển và thời gian thích hợp để
có thể đầu tư cảng trung chuyển thì cần phải tính chi phí vận tải để nhập 01 tấn than từ cảng
xuất khẩu về đến trung tâm nhiệt điện.
Bảng 1.8. Bảng chi phí vận tải than nhập khẩu từ Úc và Indonesia trong trường hợp có trung
chuyển và không có cảng trung chuyển

Đơn vị tính: USD/tấn
PHƯƠNG ÁN NGHIÊN CỨU
Không Trung chuyển
Capesize
Có cảng
Panamax
Trung chuyển
Handymax

Indo 100%
Úc 0%
16,87
21,48
23,24
27,68

Indo 75%
Indo 50%
Úc 25%
Úc 50%
25,71
34,56
23,40
25,31
26,08
28,92
32,84
38,01
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Indo 25%
Úc 75%
43,40
27,22
31,75
43,17

Indo 0%
Úc 100%
52,25
29,14
34,59
48,33
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Có thể thể hiện chi phí vận tải cho một tấn than ứng với các phương án khác nhau bằng
biểu đồ dưới đây:
60.00

USD/T

50.00

40.00
Không Trung chuyển
30.00

Capesize
Panamax
Handymax

20.00

10.00

0.00
Indo 100%
Aust 0%

Indo 75%
Aust 25%

Indo 50%
Aust 50%

Indo 25%
Aust 75%

Indo 0%
Aust 100%

Hình 1.2. Biểu đồ chi phí vận tải cho một tấn than ứng với các phương án khác nhau

6. Kết luận
Theo hình 1.2 thì trong trường hợp nhập khẩu than 100% từ Indo (sẽ sử dụng tàu cỡ
Handy - chi phí vận chuyển lớn, nhưng vì cự ly giữa Indo và Việt Nam tương đối gần) vì vậy
tổng chi phí vận chuyển cho 1 tấn than về đến nhà máy nhiệt điện sẽ là thấp nhất. Vì vậy sẽ
không nên xây dựng cảng trung chuyển vì các nhà máy sẽ vận chuyển trực tiếp từ Indo về đến
các NMNĐ tại ĐBSCL. Nhưng thực tế hiện nay thì sẽ không thể mua 100% từ Indo mà các tập
đoàn (sở hữu nhiều NMNĐ) sẽ phải nhập từ nhiều nguồn khác nhau (Nga, Nam Phi, Úc,…),
trong trường hợp này tác giả đề xuất phương án là từ Úc. Căn cứ theo tính toán như hình 1.2
nếu khối lượng than nhập từ Úc tăng theo tỷ lệ (từ 25-100%) thì khi đó sử dụng cảng trung
chuyển sẽ có ưu thế hơn (tổng chi phí vận chuyển 1 tấn than sẽ rẻ hơn so với vận chuyển trực
tiếp không qua cảng trung chuyển). Cỡ tàu vận chuyển cỡ Capesize sẽ dùng để vận chuyển từ
nước ngoài về cảng trung chuyển (do có lợi thế nhờ quy mô). Giai đoạn tiếp sau đó sẽ sử dụng
tàu nhỏ hoặc sà lan vận chuyển tiếp từ cảng trung chuyển về đến các NMNĐ.
Khi sử dụng các tàu vận tải biển nhỏ để vận chuyển về các NMNĐ thì sẽ tạo ra được
nhiều công việc cho nhân lực hàng hải Việt Nam vì đây là vận tải thủy nội địa. Khi xây dựng
cảng trung chuyển cũng tạo ra nhiều việc làm cho nhân lực về quản lý và khai thác cảng, kho
bãi. Xét về dài hạn thì sẽ chủ động trong việc cung cấp than cho các NMNĐ sản xuất ổn định
(với khả năng chứa của bãi tại cảng trung chuyển lớn hơn khu bãi chứa than của NMNĐ rất
nhiều lần).
Xét một cách tổng thể và lâu dài, có cảng trung chuyển thì chi phí vận tải cho một tấn
than cung cấp cho các TTNĐ khu vực ĐBSCL là thấp hơn. Do vậy, đầu tư xây dựng cảng trung
chuyển than tại khu vực này là cần thiết. Khi xem xét làm cảng trung chuyển phải tiếp nhận
được tàu có trọng tải lớn cỡ Panamax & Capesize, hiệu quả nhất là tàu có trọng tải >100.000
DWT. Tuy nhiên cũng cần phải xem xét đến nguồn nhập than để đảm bảo an toàn về lượng
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than có thể được quyền mua với khối lượng lớn trong thời gian dài phục vụ cho vòng đời sản
xuất của các nhà máy nhiệt điện than của Việt Nam.
Tài liệu tham khảo
[1]. Bộ Công Thương (2012). Đề án Cung cấp than cho nhiệt điện - Quyết định số 5964/QĐBCT ngày 09/10/2012.
[2]. TEDI (2012). Nghiên cứu xem xét đầu tư xây dựng cảng trung chuyển than phục vụ các
trung tâm điện lực tại đồng bằng Sông Cửu Long.
[3]. Văn phòng Chính phủ (2012). Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại
cuộc họp về phương án địa điểm cảng trung chuyển than khu vực Đồng bằng Sông Cửu
Long.
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Container transport by river - sea hybrid vessel in the North of Vietnam
Duong Van Bao
Vietnam Maritime University,
baodv@vimaru.edu.vn
Abstract
The volume of goods transported by containers through the ports of Vietnam is
increasing rapidly. Along with the merchandise export and import, the increase in container
quantity in inland transportation is causing the high pressure on the road system in the country.
This research proposes solutions to transport inland container by the river-sea hybride vessels
for the provinces in the North of Vietnam in order to reduce the overload situation for the road
transport system and to promote the advantages of inland waterway transportation system
available in Vietnam, in general, and in the North, in particular.
Keywolds: River-sea hybride transport, inland waterway transport, river-sea hybrid
vessel, container, inland container depot, container terminal.
1. Introduction
Since 2010, the amount of commodity through the ports of Vietnam, in general, and
port of Haiphong, in particular, has increased by nearly 19% annually. Cargo volume through
the port of Haiphong was estimated at nearly 80 million tons in 2015, in which goods
transported by containers accounted for over 55% [7]. While cargo volume continued to
increase, the systems of roads, especially roads, railways, almost were unchanged. The
inevitable consequence of this situation is that traffic congestion occurs frequently.
Furthermore, the road system is not only downgraded but also often overloaded. Therefore,
traffic accidents occur continuously, which cause significant damage to both people and
property. Recently, Haiphong - Hanoi highway has been officially put in use, but too high fee
can hardly attract traffic participants, especially container transportation [5]. With the
deterioration of the road network and increasing fees, containerized shipping costs tend to go
up gradually which are restricting the competitiveness not only of goods transportation, but
also of the service of Vietnam logistics compared to other countries in the region. In order to
reduce transport costs for containerized cargo inland and improve the sector's competitiveness
of logistics, the transport system has to make significant progress or needs to coordinate among
maritime transportation, inland water transportation and other modes as well as have a
connection between Haiphong port and the local industrial zones in the North. Thereby,
pressure on road transport can decrease, which makes a contribution to reduce transportation
costs and improve the competitiveness of the logistics in the region.
2. Content
2.1. Modes of transport
Theoretically, there are five modes of merchandise transportation. Each mode with its
own advantages and drawbacks can be only used in some certain conditions [3].
Transport by road is the most common mode in transporting goods and passengers. Its
outstanding advantage is the flexibility, which represents the transporting capability with any
volume of products, and any destination. However, its main drawback is relatively high costs,
especially the costs of long distance - goods transportation. Due to the limitation of road
infrastructure system, the transport by road has been influenced by the characteristics of
different areas such as mountainous areas and wetlands [1].
Air transport has recently developed rapidly. The amount of goods transported by air
has increased by an annual average of nearly 10% and mainly in the region of Europe and North
America [2]. Its notable advantage is high speed of delivery goods to different continents,
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where road transport is not available, for example from Asia to America, Australia, or New
Zealand. Nonetheless, air transport also has its own disadvantage, which is its investment cost.
It makes the cost of transportation by airways be the highest among the modes of transport. Air
transport can be used efficiently when it is coordinated with other modes of transport like road
transports and rail transport [3].
Railway transport is popular in the large countries and regions. According to a number
of studies, railway transport’s efficiency has been indicated clearly in long distances
transportation (the minimum distance is over 200 km). This mode has been used for the huge
amount of goods, but its transportation cost is very high compared with road transport. It could
be explained due to the construction cost of railway systems. Moreover, the flexibility of
railways has been limited. Hence, the coordination of railways and roadways supporting the
consolidation for airways or seaways will bring highly economical efficiency for the whole
transportation systems in each country [3].
Waterways include seaways and inland waterways. Regarding to seaways transport, its
outstanding advantage is transporting variety of goods, especially oversized, and overweight
products. Additionally, the investment cost is not high, mainly paid for harbour construction
and vessels. Fairway system and basic routes are created based on the natural conditions, so the
cost of sea transports is relatively low. However, sea transport still has some drawbacks, such
as low-speed transportation and natural effect. Therefore, it should be combined with other
modes of transport to take its advantages of delivering products by vessels.
Along with the development of sea transport, inland waterway transport is related to
how to delivery goods on rivers, lakes, canals or costal areas, which are located on the main
ways. As well as sea transport, inland waterways transport has major advantages in utilizing
natural conditions. The volume of goods transported in this mode is huge and various with
bulky size. Although the transportation cost by inland waterways is not high, this mode depends
on natural conditions, weather, flows and other artificial conditions.
Transport by pipeline is only used for liquid in short distances, so its applicability is not
popular, as its cost is quite high due to the pipe construction, and pumping equipment. However,
in comparison with road and railway transport, the cost of this mode is much lower.
In order to overcome the weaknesses, and take advantage of each mode of transport, the
modes should be combined synchronously under a contract and the uniform responsibility,
which is called as multi-modal transport [8]. This mode is currently used widely not only in
Vietnam but also in many countries all over the world. As a result, the quality of door-to-door
transportation services has been increasing significantly to satisfy the demands of customers.
Table 1. Advantages and disadvantages of modes of transport
No.

Mode of
transport

Initial
investment cost

Types of transportation
goods

Transportation
cost

1

Roadways

Relatively high

Small volume

High

2

Railways

High

Medium Volume

Medium

3

Airways

Very high

Small volume, high value

The highest

4

Waterways

Low

Large volume, bulky size

The lowest

5

Pipeline

Medium

Liquid

Medium
Source: Institute of Chartered Shipbrokers [8]

Thus, most of land areas, international and inland water areas are utilized to transport
goods from place to another place inside and outside the country. However, transporting goods
from one point of inland to other regions has not taken advantages of the combination between
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the costal waters and rivers and lakes systems. Therefore, in order to solve the problem above,
river-sea hybrid vessels are mentioned as one type of vessels that operate on the ocean, and go
into inland through estuaries. River-sea hybrid transport is a new mode, especially in
coordination with other modes to transport containers.
The river-sea hybrid transport takes advantage of not only sea transport such as: large
volume, bulky size, low cost; but also inland waterways transport such as going deeply into
mainland, and to consolidation places like river ports connected with dry ports. Dry ports, and
inland ports are areas to collect, pack goods in containers before transporting by river-sea
hybrid vessels to costal areas, and international hubs.
2.2. The current situation of container transport in the North
The northern area includes the provinces from Thanh Hoa to North pole of Vietnam,
basing on three fundamental axis that is Hanoi - Hai Phong - Quang Ninh - Ha Noi. The volume
of cargoes through the port of Hai Phong increases rapidly with an average speed of 18.9 % per
year [4].

Figure 1. Cargo throughput the port of Hai Phong (2011 - 2015)

With nearly 80 million tons of cargoes through the port of Haiphong in 2015 [7], in which
about 55% are containers with approximately 3.0 million TEUs/year. Among them, there are
nearly 65% containers are transported by road to and from port of Haiphong, the rest is delivered
by other forms [6]. Notably, containers transported by inland waterways account for over 15%
mainly on Quang Ninh - Hai Phong route; while containers transported on other routes are still
limited even if those routes have advantages of transport by inland waterway [5].
Most of cargoes are transported by road, causing the result that the density freight car on
the highway connecting to the provinces is on increase. Currently, there are about 17 to 18
thousands vehicles per day circulating on Highway No 5, in which, container trucks account for
13.5%, causing pressure on the road system which is being degraded. Besides, the congestion
and traffic accidents, and environmental pollution are urgent matter to the society. Moreover,
fees, other charges are also burdens on shippers while services quality tends to decrease.
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Figure 2. The proportion of container transported by modes of transports

Highway No 5B has just been completed and come into use, but due to relatively high
toll fee charged on a 40 - feet container truck from Hai Phong - Ha Noi about 760.000 VND/one
turn, pushing up freight rates so that it has not attracted to the transporting companies [4].
Thus, it could be seen that the container transport by road in Vietnam, in general, and
in the North, in particular is dominated with high proportion. Although the quantity of cargoes
transported by road is relatively low, but the freight is the highest, in comparison with other
countries in the region. The inland waterway transport has the potential and the advantages,
however, it has not been invested appropriately. That leads to the proportion of cargoes
transported by inland waterway, especially containerized cargo, is relatively low, which could
not help lessening the burden on the road.
2.3. Reasons
The underlying causes leading to the imbalance between inland waterway transport and
road transport in The North as follows:
1. Although potential of inland waterway transport is very high, it has not been taken
full advantages and most containers are still transported by road. Firstly, the reasons are the
habit of cargo owners and their small - scale of volumes, which not promotes the waterway
transport. More over, the transport system has not been developed so that the connection
between the industrial areas and the river ports has been fairly limited, leading to the result that
enterprises have no choice other than road transport.
2. The second reason is that the water transport system in the North is still limited. Most of
the rivers are shallow, and channels are not deep enough to serve large vessels, especially in dry
season. Currently, there are few of river estueries having suitable channel depth for vessels. The
significant characteristics of main routes have been shown in the below table 2.
3. The river port system includes over 40 ports in the North, but most of them were built
over 30 years ago, and are in degradation. The channel depth into ports reaches only 1m;
causing difficulties to many vessels, especially river - sea hybrid container vessels. In addition,
to the restriction of channel condition, river ports have not been equipped for handling
containers, or equipped with low productivity and unsafe facilities. Most river ports, which
were built earlier, are not suitable and comprehensive with the development planning of
industrial zones in locals nowadays. Although, there are solutions to consolidate dry ports for
industrial zones but the connection between inland port systems and river ports is limited. It
restricts the advantages of the inland waterway transport system through the connection with
the river ports and in land container depots (ICD) [4].
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Table 2. Some features of channel of the northern river ports
No

River-sea hybrid
transport rout

Current
Draught (m)

Vessel size
(DWT)

Status

1

Van Gia

0,8

400

Shallow

2

Chanh River

2,8

1500

-

3

Nam Trieu

1,0

1500

Shallow

4

Tra Ly

1,6

1000

-

5

Lach Giang

1,0

600

Shallow

6

Day

3,8

3000

-

Source: Water transport planning for the Northern economic zone, Ministry of Transport [5]
4. Means of transport for containers are fairly limited.
The means of transport on inland waterways are now mostly self-propelled vessels with
low tonnage (from 150 to 500 tons) and most of them are old, in a state of degradation, and
liquidation waiting list [4]. Recently, some river - sea hybrid vessels with the tonnage up to
3000 DWT has been used to transport for connecting the coastal provinces from the North to
the South. The initial results have shown that that form of transport has promoted its
advantages. In particular, the freight of Haiphong - Thanhhoa route is only about 30%
compared to the road one; however, the former delivery time is 12 hours longer than the latter.
Since equipment for handling cargo at the port has not been upgraded, the time for handling is
extended [5]. Consequently, total transport time is lengthened.
2.4. Solutions
In order to promote the advantages of inland waterway and lessen the pressure on road
transport system, inland waterway and sea - river transport development in the Northern region
is based on the following recommendations:
a. Establishing high - speed sea - river fleets for the route Quangninh, Bacninh,
Bacgiang, Hanoi, Haiphong, Thaibinh, Namdinh, Ninhbinh, Thanhhoa.
Ministry of Transport needs to form the detailed plan and well implement the master
plan to create main high - speed transport route with sea - river vessels from 60 to 250 TEUs,
or 500 to 2500 DWT equivalent, in order to establish the container transport that connects
industrial zones to international gateway port of Hai Phong [2]. The planned routes need
synchronizing with water transport facilities, irrigation construction and fishery resources in
these routes. Stable shipping schedules in the routes are necessary to offer high quality and
customer-attracted transport services.
b. Channel system
On the basis of the planned transport routes, channel system is required to invest to
upgrade accordingly in order to assure safe movement of vessels. Because of quick
sedimentation in Viet Nam river system in general, and the river system in the North, as well
as limited upstream water flow (hydroelectric power plants), in and out channels at the river
mouths are restricted. The channel depth (table 2) is only suitable for 400 to 1000 DWT vessels
to move in the high tide. Regarding to promoting the inland waterway transport, channel
systems need dredging and maintaining for at least 1500 DWT vessels in order to achieve
efficiency. The river mouths that need dredging are Cua Day [4] (connects to Ninh Phuc port a major port for Ninh Binh and north Thanh Hoa area), Lach Giang (connects to Tan De port –
central area of three provinces Thai Binh, Nam Dinh and Ha Nam).
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Figure 3. The major sea - river transport routes in the North of Vietnam

The river mouths Van Uc, Bach Dang and Song Chanh are currently in good condition,
however in order to assure sea-river vessels’ access to Hai Duong, Hung Yen, Bac Ninh, Quang
Ninh industrial zones, the river parts in Chi Linh, Kinh Mon, Dap Cau areas have dredged to
maintain the depth from 2,8 to 3,5 meters [5]. In that case, container transport by sea-river
vessels to the ports could reach economic efficiency.
c. River port development and upgrade
Although river port system plan was enforced by Ministry of Transport, the plan mostly
mentioned the general cargo terminal, coal terminal and several other cargoes. Plan for
container terminal was not available. Of course, there are no container-specialized river ports,
it is essential to have the ports that are able to deploy container handling equipment. The river
ports need constructing on the basis of closed connection and synchronization with industrial
zones and inland clearance depots (ICD), inland consolidation centers. Therefore, ports,
industrial zones and ICD could be connected via the road transport system [5].
The new constructed ports should be designed to have 3000 DWT vessels access
capability and container-specialized handling equipment. In short - term, the ports that have not
yet served container vessels, need back-up plan of terminal structure, space requirement. In the
case that having sufficient conditions and container cargoes, the expansion and upgrade would
be eased and facilitated. Therefore, long-term development of the port system is secured [6].
d. Fund raising and spending
In order to develop sea - river fleets, channel system and ports system supporting
container transport in North region synchronously, necessary investment is tremendous. It is
impossible to fund this investment by only government budget. Therefore, government is
required to create the proper mechanism for promoting all possible social resources. Three
sources that may help to raise fund for the North area to be generalized for the whole nation, as
the following:
The first: fund can be raised from the investors and firms through privatization and
equitization. The sectors that raise the fund from private investors are the ones that do not
require large investment, but flexible and efficient investment management, such as fleets,
terminals. Equitization of inland waterway transport companies is essential and should
implement as soon as possible. The government should withdraw 100% or just keep a low
percentage but not dominant level. The investors have all rights to manage the investment to
develop the fleets according to the approved plan. Moreover, investment from private investors
could also be attracted via privatization or equitization of river ports in the government’s
approved plan.
The second, the fund from the government’s budget, the special budget for the area to
develop economies of difficult areas in Thai Binh, Nam Dinh, Ninh Binh provinces could be
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spent to dredge Cua Day and Lach Giang channel. This is the area that does not require much
effort to dredge but the container transport is high. In addition, container transport in this route
is more economic than others, vessels’ capacity is relatively big (36 to 120 TEUs), while road
transport from those locations to international gateway Lach Huyen port is quite limited.
The third, ODA is the fund raising channel for infrastructure development that is
committed by Japan, China, the Netherland, and Belgium for Vietnam. The mentioned
governments are experienced and developed at inland waterway development as well as
container transport by coastal line vessels. On principle, ODA funding is combined with the
partners to join the dredging, may collaborate with Private - Public Partnership model (PPP) or
be operated under socialization mechanism BOT. As this method, the government open the bid
of river parts that need dredging, part of investment is funded by the contractors and ODA. The
soil and sand that is dredged from the river, belongs to the contractors and they could sell it and
collect fee from the vessels move through the dredged river.
3. Conclusion
Transportation is a service industry which plays a role in determining the economic
growth of each country. Each type of transport has its own advantages and disadvantages but
the waterway transport is more and more popularly used to carry cargos, including container
transportation.
The North Economic Zones has rather quick growth rate and also causes pressure on
the road transport system, which is downgraded and overloaded; therefore it greatly impacts on
the national economic development. River-Sea hybrid transport, which is new mode of
transport not only in Vietnam but also in the world, is applying and developing in Vietnam and
The North Economic Zones.
Proposing the River - Sea hybrid transport by container in the North contributes to
diminishing for the road system. Therefore, the development of River-Sea hybrid transport fleet
for container transport is the right way and brings many economic benefits to carriers and goods
owners. In order to develop the container transport fleet, the government should have policies
and plans for synchronically developing between industrial areas, inland waterway port system,
inland container depots and traffic network that both impulses transport activities and
contributes to reduce transport prices, thereby it can encourage the economic development in
the North of our country.
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What does Vietnam gain and lose from Trans - Pacific Partnership?
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Abstract
This paper analyzes what Vietnam gains and loses from the Trans-Pacific Partnership.
The most benefit that Vietnam achieves is rapid economy boost from exports since Vietnam is
an exporting country. In contrast, Vietnam encounters with tough competition with other 11
countries, intellectual property issue and reorganization to adapt with TPP. By taking part in
TPP, Vietnam has a comparative advantage of labor intensive industries such as garment and
assembly industries; however, agriculture and seafood industries have difficulties in
competition in the short term. In the long term, workers’ wages will be increased significantly.
Keywords: TPP, benefits, market, industry, competitiveness, GDP, export.
Before going into a depth analysis of the Trans-Pacific Partnership’s influence on
Vietnam’s economy, we need to clearly understand what the Trans-Pacific Partnership means.
According to Bloomberg, the Trans-Pacific Partnership, referred to as TPP, is the biggest trade
agreement that eliminates estimated 18,000 tariffs among 12 Pacific Rim countries including
the United States. Even though this trade agreement has been negotiated for 5 years and signed
on February 4th 2016, it has not been ratified yet because some signatory countries’
governmental officials, such as the United States, still do not approve TPP. After reading about
the Trans-Pacific Partnership agreement, I am having a big question: How a small country, such
as Vietnam, becomes one of the biggest winners from TPP according to Bloomberg? This paper
focuses on analyzing how Vietnam, a small developing country, is affected by TPP.
In order to analyze its impact, I will firstly demonstrate the pros and cons of the TransPacific Partnership. The biggest advantage of the agreement is to create a trade bloc. It
encourages free trade between the United States and countries around the Pacific Ocean by
eliminating a large number of tariffs. In addition, consumers in those 12 countries are taking a
huge advantage from TPP of buying a variety of high-quality products at a cheaper price. TPP
also increases protections for patents, trademarks and copyrights, which cause a barrier for the
export of Vietnam’s products, especially intellectual property since Vietnam’s government has
no responsibility for the piracy control. On the other hand, TPP causes an income equality since
the large, developed countries only produce high-value products while small developing
countries mainly make cheaper goods. Last but not least, the governments of all 12 countries
have to make changes in their financial regulations and economic policies, which is not easy to
do in a short period of time
Benefits of Vietnam from the Trans-Pacific Partnership
According to the observatory of economic complexity (OEC), Vietnam exported $165
billion dollars in 2014, becoming the 28th largest exporter in the world. Over the last 5 years,
the exporting rate of Vietnam has been increasing at an annualized rate of 21.1% (Simoes 1).
As reported by the World Bank, the gross domestic product (the GDP of Vietnam) was $186.2
billion in 2014. By a comparison between the value of exports and GDP of Vietnam in 2014,
exports contribute more than 89% of the national GDP. As we can see, Vietnam’s economy is
export - oriented. That’s why Vietnam is one of the countries that gains the most benefits from
TPP. According to the WTO Trade Profiles 2012, Vietnam’s trade - to - GDP ratio from 2009
to 2011 was 158%, ranked the third position among TPP countries (Williams, pg.25). Garment
and seafood industries will get the most benefits from TPP because Vietnam becomes the 3rd
largest seafood and the 8th largest garment exporter (based on 2015 data from Statista). With a
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coastline of more than 3000 kilometers, it is not surprised that Vietnam has a comparative
advantage of fishing. The value of seafood exports has continuously increased from $5.8
Million in 1997 to $5.8 Billion in 2015 collected by Wordatlas.com. Besides that, the United
States and Japan, which are also members of TPP, become the two largest fish importers of
Vietnam. This creates a big opportunity to promote the seafood production as well as strengthen
cooperation and development between Vietnam and developed countries.
Because of an extensive number of low-skilled labors, the garment industry is
significantly growing. As stated in the World Bank data, in 2014, the population of Vietnam is
close to 91 million people, and the GDP per capita was 2,052.3 US dollars, ranked the 20th in
a group of ASEAN countries (The World Bank, 1). It shows that Vietnam has abundance of
cheap and low - skilled labors, which is compatible for the industries, specifically the garment
industry, seeking for a high demand of cheap labors. According to the factor price equalization
theorem, the labor wages in Vietnam will increase, which benefits Vietnamese workers in the
long run. Stated by 2014 data from the Observatory of Economic Complexity (OEC), Vietnam
exported $26.4 billion in textile and approximately $15 billion in footwear and headwear
(Simoes 1). These numbers are impressive for a small country like Vietnam. It proves that
Vietnam textile industry has potentials to develop and attract attention from investors. In
accordance with Xinhua News, foreign investment in Vietnam’s textile and garment sector is
increasing rapidly as international firms from China, Taiwan, South Korea, the United States,
and Japan seek to take advantage of benefits the country will potentially derive when the TransPacific Partnership Agreement comes into being (Yang 1). Analysts expect that after the postTPP period, with a large demand of textile plus zero-value tariffs, the value of textile exports
from Vietnam will fast grow. For example, the United States current tariffs on garment and
textile products is 17%. As TPP is approved, the tariffs on Vietnamese products will come
down to zero. This leads to an increase in Vietnamese garment exports to America. As
predicted, the garment exports to US could grow from $8.6 billion in 2013 to $20 billion in
2020.
Further more, Vietnam’s economy will significantly boost from foreign investment
flows into Vietnam because the involvement of free trade with the United States and other 10
Pacific Rim countries is very attractive to the investors. After the Trans-Pacific Partnership is
ratified, there are more new factories built and foreign manufacturing companies moved to
Vietnam because of tariff elimination towards other TPP countries and cheap labor cost. In fact,
many well-known manufacturing and technology companies, such as Samsung, LG, and
recently Microsoft have closed their factories and facilities in China and moved production line
to Vietnam. According to Nikkei Asian Review, Vietnam is becoming a device production hub:
Samsung Electronics of South Korea spends $4 billion to boost the production capacity of its
plant by the end of 2015, and LG group opened a new $1.5 billion factory in Vietnam
(Tomiyama 1). Expanding production line in Vietnam not only boosts Vietnam’s national gross
domestic product, increase exports but also creates more jobs for Vietnamese workers. In the
long run, Vietnamese workers will gain benefits from TPP as the minimum wage will increase.
On the other hand, it also causes negative influences on the development of Vietnam
domestic manufacturing industry because of intense competition. It can’t be denied that with
low-skilled labors, lack of investments, and poor technology, Vietnam cannot compete with the
United States, Japan, and China about manufacturing industries as automobiles, aircrafts, and
so on. It is true to say that Vietnam does have brand names, but they’re typically in the
Vietnamese language, which is difficult for Americans and others to read and remember.
Besides that, products made by Vietnam is unable to reach to global market because of
complicated product safety requirements. In other words, Vietnamese workers are better at
assembling goods rather than inventing them. Before TPP is executed, Vietnam manufacturing
industry need to change and pay more attention to the quality of products in order to compete
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in global market as well as stand strong before the invasion of cheaper foreign goods into
Vietnam market, espcially cellphones and automobiles.
Not only the manufacturing industry but also the agriculture industry is expected to
struggle. As I mentioned above, Vietnam is abundant in labors, which is not compatible with
agriculture industry because it requires less labor but more land. In addition, Vietnam is only
127,244 square miles that is even smaller than California. After TPP is approved, there will be
an increase in agricultural products imported from the US to Vietnam since the United States
has a comparative advantage of producing cheaper agricultural products. What is more,
outdated technology, poor quality of products, as well as bad management in quality control,
production, and resources are primary reasons that Vietnam is impossible to win this
competition. There is no surprise that Vietnamese agricultural products always meet difficulties
in exporting to the United States because only a small number of products are met standard
requirements of USDA. Besides that, outdated technology causes limitation in productivity
while management in production is disorganized. In the short run, Vietnam’s agriculture
industry will be negatively affected because of tough competition, low-quality products, and
excess supply. On the other hand, this industry might be improved in the long run because the
developed countries, such as the US and Japan, could transfer advanced technology to Vietnam
as well as help resolve outstanding problems of enviroment and product quality. Since
Vietnam’s comparative advantage in manufacturing, Vietnam should have a small agricultural
sector because it can import cheap agricultural products from land-abundance countries.
Last but not least, the intellectual property is truly a huge problem when Vietnam takes
part in TPP. In Vietnam, intellectual property is estimated to be undervalued while the
government does not seriously pay attention to this issue. As stated in a report of a well-known
Veitnamese economy website, there were only 5 patents registered in the United States from
2006 to 2010. This figure is extremely small when compares with other asian countries like
Japanwith 46,139 patents, Korea with 12,262 patents, and China with 3,174 patents
(VietNamNet Bridge, pg.1) Why this happened? The main reasons come from lack of the
government support, experience, and the weakness in publicity of scientific researches. As a
result, most of Vietnamese intellectual products have no patent or are illegally copied from
other patents. After joinging WTO, Vietnam has made some rules and laws of intellactual
property registration and protection, but those laws are not enough efficient because they are
just general policies, not strategic and detailed ones. There is no denying that enforcement of
intellectual property plays a very significant role in the growth of Vietnam economy. Therefore,
Vietnamese policymakers need to look at this issue seriously unless they will face with
consequences of undervaluing intellectual property after the Trans-Pacific Partnership
agreement becomes effective.
Taking everything into consideration, Vietnam gains more than losses from the TransPacific Partnership. The most benefit that Vietnam achieves is rapid economy boost from
exports, development of seafood and garment industries, as well as integration to global
economy. In contrast, Vietnam encounters with tough competition with other 11 countries,
intellectual property issue and reorganization to adapt with TPP. It is time for the governmental
officials to support vital sectors by adjusting domestic legal system in line with TPP and
improving supporting industries to gain maximum benefits from TPP. In my opinion, it is a
good opportunity for Vietnam to promote its current sluggish economy. Do you think
Vietnam’s economy achieve a big change from TPP?
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Abstract
This paper studies the volatility of Maersk’s stock return series. Data is collected for
the period of more than 16 years, with more than 4000 observations obtained to secure the
stability of model estimation. It is worth noticed that the largest volatility occurs during the
global finance crisis. The author finds that ARCH effects exist in the series. Thus, GARCH
models are employed for further estimation. While GARCH (1,1) helps remove all ARCH
effects of the process, TGARCH (1,1) suggests that asymmetric effects exist in the series. In
other words, bad news tends to have larger effect on Maersk’s stock return than good news
does. This suggests the plausibility of employing GARCH models in estimating volatility of
shipping stock return.
Keywords: Maersk, Shipping, Stock, Volatility, GARCH model.
1. Introduction
Stock return is one of the critical criteria in assessing the corporate’s financial
performance. This is why it has been the major concern for not only corporate‘s shareholders
but also the regulators and academic researchers over the last couple decades. Thus, a number
of mathematical models have been introduced to help explain the volatility of stock return. In
recent years, generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) family
models have been widely employed to address this issue. These models have the advantage of
capturing the volatility cluster effect existed in stock return series, which are often characterized
by high skewness and kurtosis in distribution. In Vietnam, GARCH models have been mainly
employed to investigate the volatility of major markets’ stock return such as VN index, HNX
index, VN30 index and UPCOM index. There have been not many domestic researches
dedicated to investigate the volatility of an individual equity, especially the case of shipping
companies. To further contribute to Vietnamese literature, this paper employs TGARCH model
in estimating the stock return of A.P. Moller-Maersk Group, which is a multinational enterprise
operating in Vietnam since the open shipping era. The paper is presented in 3 sections. The first
introduces methodology, the second explains about data collection and the final section is about
findings and conclusion.
2. Methodology
2.1. Garch(1,1)
Bollerslev (1986) introduced the generalized autoregressive conditional
heteroskedasticity model (GARCH), which has been widely employed to capture stock return’s
volatility. GARCH(1,1) is given as follows:
rt  ut  et
et / I t 1

N (0, ht )

ht  a0  a1 * et21  b1 * ht 1

Where rt is the stock return, ut is the mean of stock return series. et denotes error with
conditional variance ht under the past known information I t 1 . a0 , a1 and b1 are set to be
nonnegative.
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2.2. Tgarch(1,1)
Glosten, Jaganathan and Runkle (1993) introduced the TGARCH model to capture the
asymmetric effect of financial time series ‘volatility. The assumption is that bad news tends to
have larger impact on the time series than good news does. The only difference between
TGARCH(1,1) and GARCH(1,1) is in the conditional variance formula as follow:
ht  a0  a1 * et21   *dt 1* et21  b1 * ht 1
Where d t 1 = 1 if et 1 < 0 (bad news) and d t 1 = 0 if et 1  0 (good news).  is the
leverage term.
3. Data
Data in this paper is the daily closing prices (adjusted for dividends and splits) of
MAERSK-B.CO stock collected from website http://finance.yahoo.com/. The series covers
from Jan 3 2000 to May 19 2016 yielding 4172 observations. Garch model is employed to
estimate the volatility of stock return series which is computed as follows:
rt  ( pt  pt 1 ) / pt 1 *100%
Where pt and rt are stock price and stock return at time t respectively. This leads to the
fact that the stock return series only contains 4171 observations. Figure 1 exhibits the return
series time plot. All the returns fluctuate around the zero level. The series sees clustering trend
as volatility exists mostly in groups. Largest volatility occurs at time t=2476 and 2477 or on
December 8 and 9 2008 which is during the global finance crisis.
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Figure1. Return series time plot

Figure 2 exhibits distribution statistics of the return series. The series sees high
skewness and kurtosis which suggests that the series is not normal distributed. The Jarque-Bera
statistics further confirm this.
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Figure2. Distribution statistics

4. Findings and Conclusion
LM-test statistics suggest the presence of ARCH(1) effects in the stock return series
Table1. LM-test statistics

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

154.9931
149.5078

Prob. F(1,4168)
Prob. Chi-Square(1)

0.0000
0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/19/16 Time: 15:20
Sample (adjusted): 2 4171
Included observations: 4170 after adjustments
Variable
C
RESID^2(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

6.332783
0.189349

2.109942
0.015209

3.001401
12.44962

0.0027
0.0000

0.035853
0.035622
136.0343
77130189
-26402.80
154.9931
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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7.812649
138.5239
12.66417
12.66721
12.66525
1.986011
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Table2. TGARCH(1,1) estimation

Dependent Variable: R
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Date: 05/19/16 Time: 15:23
Sample: 1 4171
Included observations: 4171
Convergence achieved after 91 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) +
C(5)*GARCH(-1)

Variable

C

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

0.086843

0.033152

2.619529

0.0088

Variance Equation

C

0.018826

0.002541

7.407490

0.0000

RESID(-1)^2

0.005253

0.000621

8.452785

0.0000

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)

0.053855

0.001380

39.02514

0.0000

GARCH(-1)

0.971774

0.000914

1063.437

0.0000

R-squared

-0.000011

Mean dependent var

0.077598

Adjusted R-squared

-0.000011

S.D. dependent var

2.795683

S.E. of regression

2.795698

Akaike info criterion

4.511879

Sum squared resid

32592.42

Schwarz criterion

4.519474

Log likelihood
Durbin-Watson stat

-9404.524
2.219932

Hannan-Quinn criter.

4.514566
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Thus, GARCH(1,1) model is used to remove all ARCH effects. Furthermore, TGARCH
model is employed to estimate the series. The result is shown in table 2. The leverage term
(0.054) is significantly different from zero at 1% significance level, indicating that good news
and bad news have different impact on stock return. The estimate of conditional variance for
the stock return series is:
ht  0.018826  0.005253et21  0.971774ht 1 (When the shock is positive)
ht  0.018826  (0.005253  0.053855)et21  0.971774ht 1 (When the shock is negative)

This result suggests the plausibility of employing GARCH models in estimating
volatility of shipping stock return.
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