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Tóm tắt 
Phát triển dịch vụ vận tải biển là vấn đề trọng tâm đặt ra đối với các cường quốc về hàng 
hải vì chi phí đầu tư xây dựng các tuyến đường hàng hải thấp, hầu hết là các tuyến 
đường giao thông tự nhiên không đòi hỏi nhiều vốn, nguyên vật liệu, sức lao động để xây 
dựng, duy trì, bảo quản. Hơn nữa giá thành vận tải biển vào loại thấp nhất trong các 
phương thức vận tải do trọng tải tàu biển lớn, cự ly vận chuyển trung bình lớn, tiêu thụ 
nhiên liệu trên một tấn trọng tải thấp, cộng với nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật trong vận 
tải và thông tin được áp dụng nên giá thành vận tải biển có xu hướng ngày càng hạ hơn. 
Với lợi thế bờ biển dài, địa hình đa dạng nằm trên các tuyến đường hàng hải quốc tế lớn, 
Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển giao thông vận tải biển. Nhận thấy những lợi thế 
và vị trí quan trọng của ngành VTB Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế biển của 
đất nước là một yêu cầu cấp thiết, tuy nhiên nó cũng phải đối mặt với những thách thức 
lớn và cơ hội ít ỏi trong giai đoạn phát triển hiện nay. 

Abstract 
Nowadays, the development of sea transportation service is an urgent issue to powerful 
maritime nations because cost of investment on maritime line is low, most of maritime 
lines which are nature don’t need too much capital, materials, labor to build and maintain. 
Moreover, sea transportation cost is the lowest among different kinds of transportation 
because of huge load, long average distance carriage, low fuel consumption over one 
tons carried, as well as appliances of advanced technology in transportation and 
information. Sea transportation cost tends to decrease. With long seashore, diversified 
topography and on big international maritime lines, Vietnam has many potential to 
develop sea transportation traffic. Finding out the benefits and importance of sea 
transportation field in the strategy of development of national sea economy urgent in 
current situation. However, this development also faces many challenges and only has 
few opportunities in this period. 
 
1. Cơ hội 
Nhận định chung về tình hình vận tải biển trong những năm tới, các chuyên gia kinh tế và 

nhà quản lý đều có chung nhận xét thách thức sẽ nhiều hơn cơ hội. Tuy nhiên kỳ vọng vào sự 
phục hồi của nền kinh tế Đức và Mỹ - hai trong những quốc gia dẫn dắt chính của tăng trưởng kinh 
tế toàn cầu – đang trên đà phục hồi. Cũng trong năm nay, hiệp hội thép quốc tế dự đoán nhu cầu 
thép sẽ tăng 5,3%, bên cạnh đó là mục tiêu đô thị hoá 55% vào cuối năm 2015 của Trung Quốc sẽ 
giúp các nhà máy thép thúc đẩy nhập khẩu quặng sắt và than cốc mở ra cơ hội cho ngành vận tải 
biển. 

Sang năm 2013, dự kiến thị trường vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái tăng giảm thất thường 
nhưng với dao động thấp. IMF dự đoán kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng khoảng 4,2%. Các quốc gia 
như Trung Quốc, sau đó là Ấn Độ và Việt Nam được đánh giá là những quốc gia đóng vai trò tích 
cực duy trì tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực. Dự đoán giai đoạn 2013-2015, thị trường vận tải 
tàu hàng khô sẽ phát triển mạnh trở lại. 

Tại diễn đàn chủ tàu Châu Á cuối năm 2010, các hãng vận tải lớn đánh giá sau năm 2011-
2012 đến năm 2013-2015 thị trường tàu hàng rời cỡ lớn 50.000 – 100.000 DVT sẽ phát triển mạnh 
mẽ trở lại do cung cầu về loại tàu này đã dần điều chỉnh một cách hợp lý. Bên cạnh đó là sự phục 
hồi và tăng trưởng trở lại của thị trường tàu hàng rời cỡ lớn, tàu hàng khô nói chung phụ thuộc 
nhiều vào sự phát triển kinh tế của các quốc gia lớn như Trung Quốc, Ấn Độ… 
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2. Thách thức 
Bước sang năm 2012, các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với 

chuỗi những khó khăn. Mặc dù “Cơn bão” tài chính toàn cầu tuy đã tan nhưng hậu quả của nó vẫn 
ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế thế giới, kéo theo hoạt động sàn xuất kinh doanh đình trệ và suy 
giảm tốc độ tăng trưởng. Nền kinh tế Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Việt Nam không nằm 
ngoài vòng xoáy này. Đến nay, cho dù khả năng suy thoái kép chưa thật hiện hữu, nhưng thế giới 
phải cần đến một thời gian khá dài để phục hồi kinh tế toàn cầu đạt mức an toàn. Sự phục hồi yếu 
ớt của nền kinh tế thế giới đã làm cho ngành công nghiệp vận tải ngày càng khó khăn.  

Thêm vào đó, một số lượng lớn tàu đóng mới đang dần tham gia vào thị trường càng làm 
cho cung và cầu mất cân đối hơn. Ngoài ra thị trường vận tải biển hàng rời khô chưa giải được bài 
toán cung lớn hơn nhiều so với cầu.  

Tình hình thị trường không thuận lợi kéo dài cộng với việc phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ 
cho các dự án đã triển khai trong giai đoạn trước khiến một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong 
việc đảm bảo cân bằng thu – chi. Không chỉ vậy doanh nghiệp vận tải biển còn phải hứng chịu sự 
thắt chặt cho vay từ các tổ chức tín dụng, vì mặt bằng lãi suất quá cao, khiến việc trả nợ ngân 
hàng hết sức khó khăn và đẩy các doanh nghiệp vận tải biển vào thế bí. 

Đội tàu của Việt Nam chủ yếu là tàu hàng khô, trừ một số tàu mới được đầu tư gần đây còn 
đa phần là tàu thế hệ cũ, trọng tải nhỏ nên sức cạnh tranh kém. Hầu hết các tàu chưa đáp ứng yêu 
cầu về an toàn, an ninh nên chưa thể đưa tàu vào khai thác thường xuyên tại thị trường của các 
nước phát triển khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ.  

Theo lộ trình mở cửa thị trường đến thời điểm hiện tại đã có nhiều hãng tàu nước ngoài đặt 
đại diện, liên doanh với các DNVTB Việt Nam theo tỷ lệ 51% - 49%, và nay đã có 3 hãng tàu đầu 
tư 100% vốn vào Việt Nam. Với lợi thế về công nghệ hiện đại và kinh nghiệm quản lý lâu năm, 
phương pháp kinh doanh tiên tiến đã khiến cho cuộc cạnh tranh giữa các DN này với các DNVTB 
trong nước ngày càng khốc liệt. Sự phục hồi của thị trường vận tải biển vẫn kém hơn nhiều so với 
kỳ vọng và luôn chứa đụng nhiều bất ổn nhất là đối với những phân khúc thị trường mang tính 
chất dịch vụ trung gian cao. 

 Nhiều phân tích cho thấy thị trường giá cước năm 2013 vẫn chưa mấy sáng sủa, tiếp tục 
bấp bênh và thiếu ổn định. Phần lớn các chủ tàu Việt Nam đều không có khà năng ký kết các hợp 
đông COA có giá trị với chủ hàng Việt Nam để làm cơ sở cho những dự án đầu tư khai thác dài 
hơi và sẽ tiếp tục phải chấp nhận tình trạng chở thuê cho nước ngoài là chính như nhiều năm nay. 
Đó là chưa kể đến nguy cơ cạnh tranh trực tiếp đang ngày càng gia tăng giữa các hãng tàu nước 
ngoài với chính đội tàu Việt Nam trên các tuyến nội địa, trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ vận 
chuyển hoặc đại lý vận tải bằng container nhất là khi Việt Nam là thành viên chính thức của WTO. 
Các sự cố, tai nạn hàng hoá, và các vụ việc đáng tiếc khác đang gia tăng mạnh về số lượng, quy 
mô thiệt hại trong những năm gần đây đã ảnh huởng lớn đến hình ảnh của đội tàu vận tải biển Việt 
Nam. 

3. Phương hướng phát triển trong thời kỳ 2015-2030 
Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

được ban hành kèm theo quyết định số 1601/ QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ (gọi tắt là quy hoạch 1601) đã chỉ rõ: 

Ngành vận tải biển Việt Nam cần phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 
của đất nước, đặc biệt là tiềm năng biển để phát triển toàn diện và có bước đột phá về phát triển 
giao thông vận tải biển nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu của chiến lược biển Việt Nam đến 
năm 2020, cụ thể là đến năm 2020 kinh tế hàng hải đứng thứ hai đóng góp khoảng 53-55% trong 
tổng GDP của cả nước và sau năm 2020 kinh tế hàng hải đứng thứ nhất trong năm lĩnh vực phát 
triển kinh tế biển, đồng thời góp phần củng cố an ninh, quốc phòng của đất nước. Bên cạnh đó, 
cần chú trọng phát triển vận tải biển theo hướng hiện đại hoá với chất lượng ngày càng cao, chi 
phí hợp lý, an toàn, hạn chế ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng; tăng sức cạnh tranh của 
vận tải biển để chủ động hội nhập và mở rộng thị trường vận tải biển trong khu vực và trên thế 
giới. 

Phát triền vận tải biển phải đồng bộ với phát triển các ngành vận tải liên quan: đường bộ, 
đường sông, đường sắt; ứng dụng và phát triển công nghệ vận tải tiên tiến, trong đó chú trọng 
phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ Logistic để tạo nên một hệ thống vận tải liên hoàn, 
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hiệu quả. Đầu tư phát triển đội tàu có cơ cấu hợp lý, hiện đại có năng lực cạnh tranh mạnh trên thị 
trường quốc tế, xã hội hoá tối đa việc đầu tư phát triển đội tàu.  

Xu thế vận tải hiện nay trong khu vực và trên thế giới là sử dụng tàu có trọng tải lớn, áp 
dụng các công nghệ vận tải tiên tiến đặc biệt là vận tải đa phương thức và chủ yếu là vận tải 
đường biển vì đây là loại hình vận tải ít tốn kém, có độ an toàn hơn so với các loại hình vận tải 
khác. Việt Nam cần tập trung nguồn nhân lực phát triển đội tàu vận tải biển theo hướng hiện đại 
cần ưu tiên chú trọng phát triển các loại tàu chuyên dùng (container, hàng rời, dầu…) và tàu có 
trọng tải lớn. Đến năm 2015 có tổng trọng tải là trên 10 triệu DWT, năm 2020 là trên 12 triệu DWT. 

 Vận tải nội địa dự kiến đến năm 2015 đạt trên 35% và năm 2020 đạt trên 45% tổng sản 
lượng hang hoá vận chuyển trong nước.  

 Vận tải ngoại thương dự kiến đến năm 2015 đạt trên 25% và đến năm 2020 đạt trên 35% 
tổng sản lượng hang hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam. 

4. Kết luận 
Tình hình vận tải biển trong ngắn hạn trở nên khó dự báo, khả năng rủi ro sẽ tăng lên trong 

tiến độ phục hồi chậm chạp của nền kinh tế thế giới. Để thực hiện được các mục tiêu của quy 
hoạch phát triển vận tải biển đến năm 2020 đòi hỏi toàn ngành Hàng hải mà chủ lực là Cục Hàng 
hải Việt Nam và Tồng công ty Hàng hải Việt Nam phải hoạch định những chính sách đầu tư phát 
triển cụ thể, phù hợp với đièu kiện và hoàn cảnh, tính bền vững làm nền tảng để toàn ngành bứt 
phá. Khi nền kinh tế thế giới phục hồi, cộng với những chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp của chính 
phủ, sản xuất kinh doanh trong nước dần phục hồi, thị trường vận tải biển sẽ rộng mở tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam trụ được qua giai đoạn khủng hoảng này có cơ 
hội phát triển mạnh. 
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NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT KHI CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG CƠ DIESEL  
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Trường Đại học Hàng hải 

Tóm tắt 
Sử dụng nhiên liệu liệu khí cho động cơ diesel thủy là xu thế mà nhiều quốc gia đang thực 
hiện, tuy nhiên, để các động cơ diesel hoạt động an toàn với loại nhiên liệu này là vấn đề 
rất quan trọng. Trong bài viết này, tác giả nêu một số những vấn đề khó khăn gặp phải khi 
sử dụng nhiên liệu khí cho động cơ diesel thủy và một số giải pháp xử lý. 

Abstract 
Using the liquefied gas as an alternative fuel for the marine diesel engines is a tendency 
in many countries around the world, however to ensure the safety for the engines is 
always a hard duty. This paper presents some problems that one has met when a marine 
diesel engine was converted to use the compressed natural gas as fuel and some 
recommended solutions.    


