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MỞ ĐẦU 
1. Tính cần thiết của ñề tài nghiên cứu 

Ngày nay, thế giới ñang với xu hướng ngày càng khẳng ñịnh 

tầm quan trọng to lớn của biển và ñại dương. Vươn ra biển, khai thác 

ñại dương ñã trở thành khẩu hiệu hành ñộng mang tính chiến lược 

của toàn thế giới. Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khoá X ñã xây dựng Chiến lược biển Việt Nam ñến năm 2020. 

Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam 

Trung Bộ Việt Nam, với chiều dài bờ biển khoảng 189 km. Biển Phú 

Yên có nhiều lợi thế ưu ñãi về thiên nhiên, rất thuận lợi cho phát 

triển kinh tế biển. Kinh tế biển Phú Yên phát triển ñúng tầm sẽ ñóng 

góp rất lớn cho phát triển kinh tế xã hội của ñịa phương, của khu vực 

và của cả nước. Với vị trí quan trọng thì vấn ñề ñang ñặt ra là những 

ñòi hỏi bức xúc về tốc ñộ phát triển ñể tương xứng với tiềm năng và 

lợi thế ñang có. Tìm ra các giải pháp ñể tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong thực tế hiện nay, tạo ñiều kiện cho kinh tế biển Phú 

Yên phát triển, trong ñó vấn ñề trọng tâm ñang ñặt ra hết sức bức xúc 

ñó là vấn ñề vốn ñầu tư. 

Với thực trạng kinh tế biển tỉnh Phú Yên có ñược tiềm năng và 

lợi thế ưu ñãi về thiên nhiên biển nhưng nguồn vốn ñã góp phần vào 

phát triển kinh tế biển của tỉnh Phú Yên chỉ mới bước ñầu, còn sơ 

khai và chưa ñúng tầm, chưa tương xứng với tiềm năng như hiện nay 

việc nghiên cứu ñể tìm “Gi ải pháp huy ñộng vốn cho việc phát 

tri ển kinh tế biển trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên” là ñề tài ñược chọn 

ñể nghiên cứu. 

2. Mục ñích nghiên cứu 
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Với mục ñích nghiên cứu tìm ra các giải pháp huy ñộng vốn 

nhằm giải quyết thỏa ñáng nhu cầu về vốn cho kinh tế biển tỉnh Phú 

Yên, khai thác tối ña nguồn tiềm năng và lợi thế sẵn có trong phát 

triển kinh tế biển hiện nay. 

Phân tích các biện pháp thu hút ñối với từng loại vốn cho phát 

triển kinh tế biển. 

Nghiên cứu thực trạng về vốn cho việc phát triển kinh tế biển 

trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên, những khó khăn, vướng mắc trong thực tế 

cần tháo gỡ. 

Đề xuất những giải pháp huy ñộng vốn cho việc phát triển kinh 

tế biển tỉnh Phú Yên. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng: Đề tài nghiên cứu những giải pháp huy ñộng vốn 

cho việc phát triển kinh tế biển tỉnh Phú Yên, bao gồm các loại 

nguồn vốn và khai thác sử dụng tối ña các loại nguồn vốn cho phát 

triển kinh tế biển. 

Phạm vi nghiên cứu: Những khó khăn, vướng mắt trong thực 

tế từ năm 2005-2010, ñề xuất những giải pháp huy ñộng vốn cho 

việc phát triển kinh tế biển trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng phương pháp ñịnh tính và ñịnh lượng, phương pháp 

phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh và chọn lọc, 

phương pháp dự ñoán...  

Sử dụng số liệu tình hình thực tế qua các năm ñể phân tích suy 

luận. 

5. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 
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Mong muốn ñóng góp một phần nhỏ của công trình nghiên cứu  

tìm ra các giải pháp huy ñộng vốn cho phát triển kinh tế trên ñịa bàn 

tỉnh Phú Yên. 
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6. Bố cục của luận văn 

Ngoài mở ñầu và kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, bố cục 

của luận văn gồm: 

CHƯƠNG 1: Tổng quan về nguồn vốn cho việc phát triển 

kinh t ế biển. 

CHƯƠNG 2: Thực trạng về vốn cho việc phát triển kinh tế 

biển trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

CHƯƠNG 3: Giải pháp huy ñộng vốn cho việc phát triển 

kinh t ế biển trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

Tôi xin chân thành biết ơn sự ñộng viên, hướng dẫn rất tận tình 

của thầy TS. Võ Duy Khương hoàn thành ñề tài. Tôi cũng xin bày tỏ 

lòng biết ơn quý thầy cô giảng viên và thầy cô Khoa khoa học và sau 

ñại học, khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Đà Nẵng ñã 

tận tình chỉ bảo.  

Luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận 

ñược góp ý của quý thầy cô và các bạn. 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN CHO VIỆC 

PHÁT TRI ỂN KINH T Ế BIỂN 

1.1. TỔNG QUAN VỀ KINH T Ế BIỂN 

1.1.1. Khái quát về kinh tế biển 

Kinh tế biển là toàn bộ các hoạt ñộng kinh tế diễn ra trên biển 

và các hoạt ñộng kinh tế trực tiếp liên quan ñến khai thác biển ở dải 

ñất liền ven biển. 

1.1.2. Tiềm năng của kinh tế biển 

Tiềm năng của kinh tế biển nước ta vô cùng ña dạng và có ý 

nghĩa rất quan trọng ñối với sự nghiệp phát triển của ñất nước, gồm: 

- Tiềm năng về tài nguyên khoáng sản biển. 

- Tiềm năng về sinh vật biển.  

- Tiềm năng vận tải biển.  

- Tiềm năng về dịch vụ và du lịch biển.  

- Tiềm năng về ngành công nghiệp biển rất ña dạng.  

1.1.3. Các yêu cầu ñể phát tri ển kinh tế biển 

Phát triển kinh tế biển phải ñảm bảo sự cân ñối trong tổng thể 

kinh tế cả nước, trong quan hệ với các vùng và trong xu thế hội nhập 

với nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Phát triển kinh tế biển nhằm tăng cường sức mạnh của quốc 

gia, bảo vệ ñộc lập chủ quyền và toàn ven lãnh thổ của ñất nước, 

phục vụ cho ñời sống của nhân dân, tạo cho ñất nước một thế ñứng 

vững mạnh cả về kinh tế và chính trị. 

Huy ñộng mọi nguồn lực trong và ngoài nước, mọi thành phần 

kinh tế ñể xây dựng ñô thị và nông thôn vùng biển, vùng ven biển và 

hải ñảo cùng phát triển. 
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 Thực hiện công nghiệp hóa, hiện ñại hóa kinh tế biển hướng 

mạnh vào xuất khẩu, dựa trên những tiến bộ về khoa học và công 

nghệ làm ñộng lực, vừa thúc ñẩy nghiên cứu, quản lý, khai thác tiềm 

năng biển có hiệu quả cao, vừa tái tạo tài nguyên biển, bảo vệ môi 

trường, ñào tạo nguồn nhân lực ñể phát triển bền vững. 

 Lợi ích kinh tế biển không chỉ xuất phát từ một ñịa phương 

mà phải ñặt trong một chương trình phát triển tổng hợp thống nhất 

của cả miền, cả vùng. Phát triển kinh tế biển phải chú trọng ngay từ 

ñầu về sự tiến bộ của xã hội vùng biển. 

 Cần phải xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội vùng biển, hải ñảo và ven biển phải gắn kết với 

yêu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ và phòng thủ ñất nước. 

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát tri ển kinh tế biển 

- Điều kiện tự nhiên: những lợi thế thiện nhiên và ñặc ñiểm khí 

hậu, biển ñổi khí hậu. 

- Vốn ñầu tư: thực trạng về vốn và cơ chế chính sách ñầu tư 

vốn phát triển kinh tế biển. 

- Nguồn nhân lực: tình hình lực lượng lao ñộng hiện có. 

- Tình hình chính trị - xã hội và cơ chế chính sách của Nhà 

nước. Tính ổn ñịnh chính trị và cơ chế chính sách ñang thực hiện. 

1.2. VỊ TRÍ CỦA KINH T Ế BIỂN VIỆT NAM TRONG 

PHÁT TRI ỂN NỀN KINH T Ế ĐẤT NƯỚC 

1.2.1. Các lĩnh vực kinh tế biển Việt Nam 

1.2.1.1. Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ, hải sản: lượng thủy hải 

sản khai thác hàng năm và hoạt ñộng nuôi trồng hải sản và mức ñộ 

gia tăng. 

1.2.1.2. Kinh tế hàng hải:  Qui mô hoạt ñộng của ngành hàng 

hải hiện tại và khả năng ñáp ứng.. 
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1.2.1.3. Công nghiệp tàu biển: trình ñộ, năng lực ñóng và sữa 

chữa tàu và hướng phát triển của ngành. 

1.2.1.5. Công nghiệp dầu khí: hoạt ñộng của ngành dầu khí ñã 

góp phần không nhỏ cho nền kinh tế  và mức ñộ phát triển. 

1.2.1.6. Du lịch biển:  ñánh giá hoạt ñộng ngành du lịch và 

thực trạng thu hút khách du lịch của biển. 

1.2.2. Triển vọng phát triển kinh tế biển Việt Nam 

- Những lợi thế của biển Việt Nam là: 

+ Vị trí chiến lược của biển. 

+ Các nguồn tài nguyên biển. 

+ Khả năng phát triển cảng và vận tải biển. 

+ Các tài nguyên khoáng sản khác (ngoài dầu khí).  

+ Nguồn nhân lực phổ thông  dồi dào. 

- Với tiềm năng sẵn có như trên, việc phát triển kinh tế biển 

nước ta cần tập trung vào:   

+ Huy ñộng và phát huy tốt tất cả các nguồn lực ñể khai thác 

tối ña mọi tiềm năng và lợi thế nhiều mặt của biển. 

+ Tạo bước "nhảy vọt" trong phát triển kinh tế biển. Kết hợp 

kinh tế ven biển, kinh tế trên biển và kinh tế hải ñảo theo một 

chương trình liên kết có hiệu quả và hiệu lực cao.  

+ Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến 

bộ và công bằng xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với 

an ninh quốc phòng và bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, ñảm 

bảo sự phát triển bền vững của vùng biển, ven biển và các hải ñảo.  

+ Mục tiêu phát triển tổng quát của phát triển kinh tế biển là 

ñảm bảo ổn ñịnh và an toàn lãnh hải quốc gia, xây dựng vùng ven 

biển thành vùng kinh tế phát triển năng ñộng, thúc ñẩy các vùng khác 
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trong cả nước phát triển với tốc ñộ nhanh và tạo môi trường hấp dẫn 

ñể thu hút ñầu tư nước ngoài. 

1.3. NGUỒN VỐN CHO VIỆC PHÁT TRI ỂN KINH T Ế 

BIỂN 

1.3.1. Khái niệm vốn cho phát triển kinh tế biển 

Vốn cho phát triển kinh tế biển là biểu hiện bằng tiền của toàn 

bộ tài sản và vốn bằng tiền mà mọi thành phần kinh tế ñầu tư cho các 

ngành ñể phát triển kinh tế biển. 

1.3.2. Vai trò của vốn ñối với phát tri ển kinh tế biển 

Vốn là một nhân tố ñặc biệt quan trọng và không thể thiếu 

ñược trong ñầu tư phát triển kinh tế biển.  

Vai trò của vốn còn thể hiện ở chỗ, vốn tác ñộng ñến qui mô, 

tốc ñộ tăng trưởng và phát triển kinh tế rất lớn.  

Việc ñầu tư vốn vào ngành thủy sản nước ta một cách hợp lý, 

giúp các mặt hàng thủy hải sản có thêm nhiều cơ hội phát triển, mở 

rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao vị thế cạnh tranh. 

Đầu tư vốn vào cơ sở hạ tầng góp phần cải thiện cơ sở vật chất, 

cơ sở hạ tầng, sẽ tạo nền tảng cho việc pháp triển kinh tế biển một 

cách vững chắc, thúc ñẩy phát triển kinh tế xã hội. 

Ngoài ra, vốn còn là ñiều kiện không thể thiếu trong việc tạo 

cơ hội việc làm rất lớn cho xã hội, nâng cao ñời sống vật chất, tinh 

thần cho người dân. 

Vốn góp phần thúc ñẩy phát triển mạnh và ña dạng hóa các 

ngành công nghiệp biển. 

1.3.3. Nguồn vốn ñầu tư cho kinh tế biển 

Nguồn vốn ñầu tư cho kinh tế biển bao gồm: Vốn ñầu tư trong 

nước và vốn ñầu tư nước ngoài. 
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1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng ñến khả năng thu hút vốn 

cho phát triển kinh tế biển. 

- Hoạt ñộng khai thác và sử dụng biển ñảo của nước ta. 

- Điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công. 

- Nguồn nhân lực. 

- Môi trường ñầu tư của Việt Nam:  

1.4. KINH NGHI ỆM CỦA TRUNG QUỐC VỀ ĐẦU TƯ 

VỐN CHO PHÁT TRI ỂN KINH T Ế BIỂN 

1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

- Phát triển các khu kinh tế tự do ở cùng ven biển một cách 

năng ñộng, nhiều sáng tạo. 

- Đẩy mạnh chiến lược khai thác biển ñông. 

1.4.2. Những bài học kinh nghiệm 

Thứ nhất, xác ñịnh rõ chiến lược mục tiêu, nhiệm vụ và các 

giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường, cùng 

với ñẩy mạnh các hoạt ñộng kinh tế biển, gắn với bảo vệ quốc phòng 

an ninh chủ quyền biển ñảo của nước ta. 

Thứ hai, cơ chế, chính sách ñãi ngộ và lựa chọn, nắm bắt kịp 

cơ hội. 

Thứ ba, Luôn tạo ra những sự kiện ñể có ñiều kiện tiếp cận, 

quảng bá mời gọi ñầu tư ñể phát triển kinh tế biển. 

Thứ tư, Cần tăng cường phối kết hợp chặt chẽ giữa các nước 

lân cận nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên biển, giảm 

thiểu các xung ñột lợi ích.  
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG VỐN CHO VIỆC PHÁT TRI ỂN  

KINH T Ế BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 

2.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế BIỂN TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 

2.1.1. Tổng quan về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và 

ñịnh hướng phát triển ñến năm 2010 

- Vị trí ñịa lý, ñịa hình, khí hậu, kinh tế - xã hội và ñịnh hướng 

phát triển.  

2.1.2. Thực trạng kinh tế biển tỉnh Phú Yên những năm 

qua 

- Hoạt ñộng kinh tế biển tỉnh Phú Yên và kết quả thực hiện ñến 

năm 2010: GDP bình quân ñầu người năm 2010: 15,9 triệu 

ñồng/người/năm., tốc ñộ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm ở 

mức khá, hiệu quả cạnh canh của nền kinh tế nâng lên. 

Bảng 2.2. Tăng trưởng GDP của vùng biển và ven biển  

giai ñoạn 1996–2010. 

Năm 
Tăng bình 

quân (%) S

t

t 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
1995 2000 2005 2007 

 

2008 

 

2010 1996 -  

2000 

2001 

- 

2005 

2006 

-  

2010 

1 

Tổng giá trị 

GDP  

(giá CĐ 1994) 

Tỷ 

ñồng 
633 970 1673 2.162 2.502 3.267 8,9 11,5 14,3 

2 
Công nghiệp - 

Xây dựng 

Tỷ 

ñồng 
124 278 638 903 1.104 1.471 17,5 18,1 18,2 
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Năm 
Tăng bình 

quân (%) S

t

t 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
1995 2000 2005 2007 

 

2008 

 

2010 1996 -  

2000 

2001 

- 

2005 

2006 

-  

2010 

-

3 

Nông lâm thủy 

sản 

Tỷ 

ñồng 
310 393 488 532 544 606 4,9 4,4 4,4 

4 Dịch vụ 
Tỷ 

ñồng 
199 300 547 727 854 1.190 8,5 12,8 16,8 

 

Biểu ñồ 2.1. Quy mô và xu hướng phát triển vùng biển và ven 

biển Phú Yên 

633
970

1.673

2.502

3.267

310 393 544 607638

1.104
1.471

488
278

124 199 300

547
854

1.190

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1995 2000 2005 2008 2010

Tổng giá tr ị sản ph ẩm (giá ss 1994) Nông, lâm, ng ư nghi ệp

Công  nghi ệp - xây d ựng Dịch vụ  
 

2.1.3. Tiềm năng kinh tế biển tỉnh Phú Yên. 

2.1.3.1. Ngành thủy hải sản 

- Số lượng tàu thuyền tăng, sản lượng nuôi trồng và khai thác 

tăng qua các năm, ñời sống nông thôn ven biển cũng ñược nâng lên. 

- Thiếu giải pháp hợp lý ñể khai thác có hiệu quả tối ña với 

tiềm năng ñang có. 
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- Cơ sở hạ tầng phục vụ cho nghề cá thiếu, nhỏ. Hoạt ñộng chế 

biến hải sản chưa ñược chú trọng. 

Bảng 2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu Ngành Thủy sản Phú Yên năm 2010   

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 TTBQ/năm 

1 Giá trị Tổng sản lượng Tỷ ñồng 1.000 9,76% 

2 Tổng sản lượng Tấn 42.000 2,78% 

    - Sản lượng khai thác Tấn 34.000 1,33% 

 
   - Sản lượng nuôi 

trồng 
Tấn 8.000 11,82% 

3 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 30-35 25,85% 

4 Sản lượng chế biến XK Triệu USD 6.500 23,30% 

2.1.3.2. Ngành du lịch biển 

- Nét văn hóa, các lế hội, di tích, danh lam và hiên nhiên có 

nhiều cảnh quan và lợi thế thuận lợi cho ngành du lịch phát triển. 

- Khả năng khai thác lợi thế, cảnh quan và ñầu tư vào du lịch 

những năm qua còn hạn chế, chưa chú trọng. 

- Hoạt ñộng du lịch Phú Yên còn ở dạng tiềm năng, chưa ñược 

ñầu tư ñúng mức.  

2.1.3.3. Ngành công nghiệp biển 

- Ngành công nghiệp biển của Phú Yên còn ñang trình ñộ thấp,  

qui mô nhỏ, chưa phát triển, chưa ñược chú trọng ñầu tư. 

2.2. THỰC TRẠNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ CHO VIỆC PHÁT 

TRIỂN KINH T Ế BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 

Nhu cầu vốn ñầu tư phát triển kinh tế biển của tỉnh lớn, nhưng 

tích luỹ từ nội bộ của nền kinh tế còn thấp, còn phụ thuộc vào yếu tố 

bên ngoài và sự hỗ trợ từ Trung ương. 
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Phú Yên là tỉnh nghèo, ngân sách, vốn của doanh nghiệp và 

tích luỹ tiền tệ dân cư thấp, do ñó nội lực cho ñầu tư phát triển kinh 

tế biển còn nhiều hạn chế, chưa thực sự chú trọng ñầu tư. 

Trong những năm qua, việc thu hút ñầu tư kinh tế biển bắt ñầu 

ñược nghĩ ñến và cũng ñã huy ñộng ñược vốn ñầu tư  kinh tế biển 

nhưng vẫn không ñáp ứng ñược nhu cầu vốn ñầu tư vào kinh tế biển 

của tỉnh.  

2.2.1. Vốn từ ngân sách nhà nước: ñầu tư hàng năm khoảng 

35-40% GDP củavùng. 

- Những năm gần ñây, vốn ñầu tư vào lĩnh vực kinh tế biển có 

tăng nhưng chưa có sự chuyển biến mạnh phát triển kinh tế biển. 

2.2.2. Nguồn vốn tín dụng: chưa có chính sách ñặc thù chú 

trọng, quan tâm ñầu tư vốn vào phát triển kinh tế biển của tỉnh. 

2.2.3. Vốn ñầu tư của các doanh nghiệp 

- Có rất ít doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ñầu tư 

vào kinh tế biển, ña số các doanh nghiệp trong tỉnh tập trung ñầu tư 

các lĩnh vực có mang lại lợi nhuận. 

2.2.4. Vốn của dân cư 

- Chiếm tỷ trọng ít, ña  phần người dân vùng kinh tế ven biển 

ñầu tư vào kinh tế biển qui mô nhỏ bé, hoạt ñộng kiểu cha truền con 

nối là chủ yếu. 

2.2.5. Nguồn vốn từ ñầu tư nước ngoài 

- Số lượng dự án ñâu tư của nước ngoài vào vùng kinh tế biển 

của tỉnh hằng năm tăng rất ít và các dự án ñã ñược phê duyệt cấp 

phép cũng chỉ ở dạng tiềm năng. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề VỐN ĐẦU TƯ CHO VIỆC 

PHÁT TRI ỂN KINH T Ế BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ 

YÊN 
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2.3.1. Những kết quả ñạt ñược 

- Những năm gần ñây, kinh tế biển của tỉnh cũng ñã có sự dịch 

chuyển và phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện ñại hóa, ñặc 

biệt là ñẩy mạnh thực hiện các chương trình khai thác thủy sản xa bờ, 

chương trình phát triiển nuôi trồng thủy sản, chương trình chế biến 

thủy sản xuất khẩu …. Trong ñó, ngành thủy sản Phú yên ñã từng 

bước khẳng ñịnh vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn.. 

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 

2.3.2.1. Những tồn tại về vốn cho việc phát triển kinh tế biển 

Phú Yên 

- Vốn từ ngân sách Nhà nước thấp. 

- Nguồn vốn tín dụng còn hạn chế. 

- Nguồn vốn ñầu tư nước ngoài không thường xuyên liên tục. 

- Vốn của doanh nghiệp ñầu tư vào kinh tế biển chưa mạnh.  

2.3.2.2. Những nguyên nhân chủ yếu  

Định hướng phát triển kinh tế biển chưa rõ ràng và thiếu cụ 

thể, vì vậy chưa tạo ñộng lực một số ngành kinh tế biển phát triển. 

Chưa có một chiến lược ñầu tư vốn có hiệu quả ñể ñáp ứng yêu 

cầu phát triển.  

Khu vực Biển Đông hiện còn có sự tranh chấp, nên việc hợp 

tác quốc tế ñể phát triển kinh tế ở khu vực này còn gặp một số khó 

khăn. 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO VIỆC PHÁT TRI ỂN 

KINH T Ế BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế BIỂN VIỆT 

NAM VÀ T ỈNH PHÚ YÊN 

3.1.1. Những cơ hội, thách thức và ñịnh hướng phát triển 

ñối với kinh t ế biển Việt Nam 

3.1.1.1. Về quan ñiểm chỉ ñạo 

- Định hướng chiến lượt biển ñến năm 2020 Việt Nam trở 

thành quốc gia giàu từ biển và mạnh từ biển. Phát triển toàn diện các 

ngành nghề biển cơ cấu ñang dạng, hiện ñại, phát triển kết hợp chặt 

chẽ giữa kinh tế, xã hội, quốc phòng và bảo vệ môi trường.  

 3.1.1.2. Những cơ hội 

- Tiềm năng tài nguyên biển phong phú, ña dạng dồi dào. 

- Lịch sử, văn hóa,  nhiều cảnh quan thiên nhiên ñẹp rất có 

ñiều kiện phát triển du lịch biển. 

3.1.1.3. Những thách thức 

Về khách quan:  

- Tình trạng biến ñổi khí hậu lớn, nạn triều cường, bão lụt lớn 

xảy ra hàng năm. 

Về chủ quan:  

- Tình trạng khai thác bừa bãi, không có ñịnh hướng, qui hoạch 

cụ thể trước ñây ñã làm cạn kiệt, gây lãng phí, kém hiệu quả.   

- Về nhận thức kinh tế biển cũng chưa thật sự chú tâm, cơ sở 

hạ tầng yếu kém, qui mô nhỏ, manh mún, công tác dự ñoán dự báo 

công nghệ biển bộc lộ yếu kém, bất cập. 

3.1.1.4. Mục tiêu và ñịnh hướng chiến lược phát triển kinh tế 

biển. 
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- Về kinh tế - xã hội  

- Về chiến lược quốc phòng, an ninh, ñối ngoại.  

- Về phát triển khoa học - công nghệ biển. 

- Về xây dựng kết cấu hạ tầng biển. 

3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế biển của tỉnh ñến năm 

2020. 

Phát triển KT-XH vùng biển phải phù hợp xu thế hội nhập 

kinh tế quốc tế, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt 

Nam và Quy hoạch tổng thể KT-XH của tỉnh, góp phần ñưa Phú Yên 

trở thành một trong những tỉnh mạnh về kinh tế biển. 

Phát huy hiệu quả các nguồn lực bên trong, chủ ñộng, tích cực 

và có cơ chế chính sách thích hợp thu hút nguồn lực bên ngoài. Kết 

hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội vùng biển, ven biển với 

các vùng khác trong và ngoài tỉnh. Tăng cường hợp tác quốc tế. 

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng theo 

hướng CNH-HĐH; Đồng thời thu hút các ngành có hàm lượng kỹ 

thuật cao, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng lớn gắn với các hoạt 

ñộng vùng biển, khu kinh tế và các khu công nghiệp tập trung. 

Tăng cường ñầu tư chiều sâu về khoa học kỹ thuật, lực lượng 

lao ñộng ñể làm chủ vùng biển, vươn ra khơi xa và tăng khả năng dự 

báo ñể giảm nhẹ thiệt hại về thiên tai. 

Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế 

với ñảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa truyền thống, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên 

và bảo vệ môi trường sinh thái vùng biển và ven biển. 

Đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh 

thổ, lãnh hải, vùng tiếp giáp, thềm lục ñịa và vùng ñặc quyền kinh tế. 

* Mục tiêu tổng quát ñến năm 2020  
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- Xây dựng tốc ñộ tăng trưởng kinh tế vùng biển, ven biển khá, 

ổn ñịnh, bền vững. 

- Tăng tỷ trọng GDP vùng biển, ven biển cao gấp 1,3 – 1,5 lần 

so với bình quân của tỉnh. 

- Xây dựng hoàn thiện cơ bản cơ sở hạ tầng hiện ñại. 

Bảng 3.1. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu ñến năm 2020 

Kế hoạch 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Thực 

hiện 

2010 

(GĐ 

2006 – 

2010) 

2015 

(GĐ 

2011 

– 

2015) 

2020 

(GĐ 

2016 – 

2020 

I Các chỉ tiêu kinh tế      

1. 
Tốc ñộ tăng GDP bình 

quân 1 
% 

14,3 16,6 17,6 

- Công nghiệp – XD2 % 18,2 19,0 18,0 

- Dịch vụ3 % 16,8 18,5 19,8 

- Nông – lâm – ngư nghiệp4  % 4,4 4,4 4,4 

2  Cơ cấu KT theo ngành  % 100 100 100 

- Công nghiệp – XD % 43,9 49,7 51,7 

- Dịch vụ % 32,5 36,1 40,4 

- Nông – lâm – ngư nghiệp  % 23,6 14,2 7,9 

3 
GDP bình quân ñầu 

người5 
USD 914 

2.045 4.221 

                                                 
1 Tốc ñộ tăng bình quân giai ñoạn 2011 – 2020 là 17,1%/năm 
2 Tốc ñộ tăng bình quân giai ñoạn 2011 – 2020 là 18,5%/năm 
3 Tốc ñộ tăng bình quân giai ñoạn 2011 – 2020 là 19,1%/năm 
4 Tốc ñộ tăng bình quân giai ñoạn 2011 – 2020 là 4,4%/năm 
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Kế hoạch 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Thực 

hiện 

2010 

(GĐ 

2006 – 

2010) 

2015 

(GĐ 

2011 

– 

2015) 

2020 

(GĐ 

2016 – 

2020 

4 
Tổng vốn ñầu tư toàn xã 

hội 
Tr. USD 

800 2.127 4.722 

5 Giá trị xuất khẩu thuỷ sản Tr.USD 16 50 >70 

6 Tỷ lệ ñầu tư so với GDP  % 49 50 52 

7 
Tỷ lệ thu ngân sách so 

GDP 

% 22 24 25 

II Các chỉ tiêu xã hội     

1 
Tốc ñộ tăng dân số tự 

nhiên 
% 1,23 

1,2 1,1 

2 
Tỷ lệ lao ñộng qua ñào 

tạo 
% 40 

65 >70 

3 Giải quyết việc làm   người/năm 
4.000-

4.500 

7.000-

8.000 

10.000-

12.000 

4 
Tỷ lệ lao ñộng nông nghiệp 

trong tổng số lao ñộng  
% 28 20 15 

5 Tỷ lệ hộ nghèo % 8,3 <1,5 CB=0 

6 Số bác sĩ/vạn dân Người 6,8 13,5 20 

7 Số giường bệnh/vạndân Người 22,9 32 40 

8 Mật ñộ sử dụng ñiện thoại Chiếc/người 45 75 80 

                                                                                                        
5 Cao gấp 1,06; 1,28; 1,41 lần so với bình quân cả tỉnh tương ứng vào các 
năm 2010, 2015 và 2020 
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Kế hoạch 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Thực 

hiện 

2010 

(GĐ 

2006 – 

2010) 

2015 

(GĐ 

2011 

– 

2015) 

2020 

(GĐ 

2016 – 

2020 

III Các ch ỉ tiêu môi trường     

1 Tỷ lệ che phủ của rừng % 30,7 33 35 

2 

Tỷ lệ dân số nông thôn 

dùng nước sạch và nước 

hợp vệ sinh 

% 74,2 90 100 

3 
Tỷ lệ cấp nước máy dân 

cư ñô thị 

% 
85 100 100 

4 

Tỷ lệ các khu, cum công 

nghiệp có hệ thống xử lý 

nước thải 

% 75 100 100 

5 
Tỷ lệ thu gom rác thải 

sinh hoạt ñô thị 

% 
80 100 100 

6 

Tỷ lệ hộ gia ñình nông 

thôn có nhà tiêu hợp vệ 

sinh  

% 70 80 100 

 

3.1.3.  Định hướng vốn cho phát triển kinh tế biển trên ñịa 

bàn tỉnh Phú Yên. 

Để ñạt ñược tốc ñộ tăng trưởng GDP ñến năm 2020. Định 

hướng nguồn vốn ñầu tư cho việc phát triển kinh tế biển tỉnh Phú 

Yên ñến năm 2020. 
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- Nhu cầu vốn ñầu tư: Tổng lượng vốn ñầu tư phát triển giai 

ñoạn 2011 – 2020 ước tính khoảng 134,3 nghìn tỷ ñồng (tương 

ñương khoảng 6,85 tỷ USD). Trong ñó ngành công nghiệp – xây 

dựng chiếm 50,7%; dịch vụ, cơ sở hạ tầng chiếm 45,7% và nông lâm 

thủy sản chiếm 3,6%. 

Bảng 3.3. Nhu cầu vốn ñầu tư giai ñoạn 2011 – 2020. 

 

Kế hoạch 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
2006- 

2010 
2011- 

2015 

2016- 

2020 

Cộng  

2011-2020 

I Tổng số Tỷ ñồng 13.928 38.917 95.382 134.299 

1 Nông lâm thuỷ sản Tỷ ñồng 1.473 2.360 2.483 4.843 

2 Công nghiệp- Xây dựng Tỷ ñồng 6.919 20.213 47.851 68.063 

3 Dịch vụ ,cơ sở hạ tầng Tỷ ñồng 5.536 16.345 45.048 61.393 

 Bình quân 1 năm Tỷ ñồng 2.786 7.783 19.076 13.430 

II Quy ra USD    tri ệu USD 800 2.127 4.722 6.849 

  Bình quân 1 năm triệu USD 160 425 944 685 

 

3.2. GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO VIỆC PHÁT 

TRIỂN KINH T Ế BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 

3.2.1. Các giải pháp về chính sách của nhà nước 

3.2.1.1. Xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo môi 

trường ñầu tư an toàn, hấp dẫn ñể thu hút ñầu tư 

- Hoàn chỉnh hệ thống luật, văn bản dưới luật về chủ quyền 

biển ñược Quốc tế thừa nhận  và tuân thủ Công ước Liên hiệp quốc 

về luật biển. 
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- Xây dựng cơ chế chính sách riêng, có tính ñặc thù vùng biển. 

Chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường. 

- Tạo môi trường ñầu tư an toàn, hấp dẫn. 

3.2.1.2. Xây dựng cơ chế quản lý NSNN chặt chẽ, ñầu tư phù 

hợp nguồn vốn Ngân sách nhà nước 

- Qui ñịnh thực hiện nghiêm túc quản lý chặt chẽ các khoản 

thu, xây dựng hệ thống ñịnh mức chi NSNN phù hợp. 

3.2.1.3. Xây dựng cơ chế kinh tế và tài chính phù hợp, cơ sở 

hạ tầng ñồng bộ ñể phát huy những lợi thế về vị trí ñịa lý, cơ sở hạ 

tầng kinh tế biển. 

- Xây dựng cơ chế chính sách thu hút vốn ñầu tư . 

- Tập trung ñầu tư hoàn chỉnh các công trình có qui mô lớn, 

công trình có tính chất cơ sở hạ tầng quan trọng, cấp thiết. 

3.2.1.4. Xây dựng chính sách tín dụng cho vay vốn vào phát 

triển kinh tế biển phù hợp 

- Kiến nghị Chính phủ có chính sách riêng, cụ thể cho vay vốn 

từ hệ thống các Ngân hàng ñể ñầu tư vào phát triển kinh tế biển. 

3.2.1.5. Xây dựng hoàn chỉnh, chặt chẽ các công cụ tài chính 

vĩ mô nhằm gia tăng nguồn vốn ñể ñầu tư lĩnh vực kinh tế biển và 

tạo ñiều kiện tối ña thu hút vốn ñầu tư 

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu và các khoản chi 

NSNN, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời ngăn chặn các sai 

phạm, lãng phí, kiên quyết xử lý tham nhũng và thất thoát trong hoạt 

ñộng chi NSNN. 

- Thực hiện chính sách tự do hóa lãi suất, ñiều tiết chính sách 

tỷ giá ổn ñịnh, linh hoạt. 

3.2.2. Các giải pháp của ñịa phương nhằm huy ñộng vốn ñể 

ñầu tư phát tri ển kinh tế biển của tỉnh Phú Yên 
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3.2.2.1. Giải pháp huy ñộng vốn từ nguồn vốn Ngân sách 

nhà nước 

- Đối với vốn Ngân sách của ñịa phương. 

- Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước của Trung ương. 

3.2.2.2. Giải pháp huy ñộng vốn cho phát triển kinh tế biển 

từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng. 

- Các Sở ban ngành phối hợp chặt chẽ với hệ thống Ngân hàng 

trong tỉnh về việc ñề xuất cho vay vốn  ñối với tất cả các thành phần 

kinh tế ñể ñầu tư phát triển kinh tế biển. 

- Tạo ñiều kiện và khuyến khích hệ thống các Ngân hàng mở 

rộng hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Hệ thống các Ngân hàng tăng cường ña dạng các dịch vụ thu 

hút huy ñộng vốn.  

3.2.2.3. Giải pháp huy ñộng vốn từ các doanh nghiệp ñầu tư 

vào kinh tế biển của tỉnh. 

- Thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước ñầu 

tư vào kinh tế biển. 

- Đẩy mạnh thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát 

triển kinh tế biển. 

3.2.3.  Các giải pháp hỗ trợ khác 

3.2.3.1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 

- Điều tra khảo sát toàn diện nguồn lao ñộng ñang hoạt ñộng 

trong các ngành kinh tế biển trên ñịa bàn, ñể xây dụng chương trình, 

kế hoạch ñào tạo phát triển, nâng cao nguồn nhân lực phù hợp. 

- Thành lập các trung tâm dạy nghề, trung tâm ñào tạo ñể ñào 

tạo phát triển nguồn nhân lực một cách thường xuyên. 

- Thực hiện chế ñộ ñãi ngộ thu hút nhân tài về làm việc lĩnh 

vực kinh tế biến tại ñịa phương. 
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3.2.3.2. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ. 

- Thành lập trung tâm nghiên cứu tư vấn thông tin về các công 

nghệ thiết bị trong lĩnh vực kinh tế biển lựa chọn ñầu tư thích hợp. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao các 

tiến bộ khoa học kỷ thuật trong các ngành kinh tế biển. Đầu tư công 

nghệ hiện ñại chế biến thủy sản và công nghệ ứng dụng ñóng tàu 

thuyền. 

3.2.3.3. Tổ chức hoạt ñộng quảng bá. 

- Tăng cường tổ chức các lễ hội ñể quảnq bá hình ảnh tỉnh Phú 

Yên, kinh tế biển Phú Yên, tạo ra những cơ hội thu hút vốn ñầu tư 

vào phát triển kinh tế biển của tỉnh. 

3.2.3.4. Hợp tác liên tỉnh, liên vùng và hội nhập quốc tế. 

Một là, phát triển kinh tế biển, cùng với việc xây dựng hệ 

thống các khu kinh tế ven biển, các khu kinh tế tự do ven biển, nhằm 

tạo ra sự ñột phá ñủ lớn, mở ra một thời kỳ phát triển kinh tế biển. 

Hai là, các khu kinh tế nói chung và khu kinh tế tự do nói riêng 

ñều tập trung khai thác triệt ñể các thế mạnh. Việc xây dựng các khu 

kinh tế ven biển ở Việt Nam cũng cần nghiên cứu sâu hơn, tận dụng 

thế mạnh ñặc thù thực hiện chuyên môn hóa, tránh tình trạng giống 

nhau và nhàm chán. 

Ba là, trong giai ñoạn 2011 - 2020, thực hiện ñầu tư thí ñiểm 

áp dụng kinh nghiệm các khu kinh tế tự do thành công của các nước. 

Bốn là, Việt Nam xây dựng thương hiệu biển ñặc thù và 

thương hiệu của từng khu kinh tế biển nói riêng. 
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KẾT LUẬN 
 Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành 

Trung ương Đảng (khoá X) về “Chiến lược biển Việt Nam ñến năm 

2020” phải phấn ñấu ñể nước ta trở thành một quốc gia mạnh về 

biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền 

quốc gia trên biển, góp phần giữ vững ổn ñịnh và phát triển ñất nước; 

kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với ñảm bảo quốc 

phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; có chính sách hấp dẫn nhằm 

thu hút mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế biển; xây dựng các trung 

tâm kinh tế lớn vùng duyên hải gắn với các hoạt ñộng kinh tế biển 

làm ñộng lực quan trọng ñối với sự phát triển của cả nước. 

 Phú Yên là tỉnh duyên hải miền Trung, có bờ biển dài gần 

200 km, có nhiều ñầm, vịnh và nguồn tài nguyên biển phong phú. 

Đây là ñiều kiện rất thuận lợi ñể phát triển kinh tế biển, khai thác 

ñúng tiềm năng và lợi thế về biển. 

 Để kinh tế biển Phú Yên phát triển ñúng với tiềm năng và lợi 

thế ñang có, vấn ñề ñặt ra là phải có giải pháp hợp lý, ñồng ñộ về 

nguồn vốn ñầu tư phát triển kinh tế biển. Toàn bộ những vấn ñề này 

ñã ñược nêu ra giải quyết trong luận văn, do vậy Luận văn ñã hoàn 

thành ñược các mục tiêu ñặt ra. 

 Luận văn ñã làm rõ hơn ñược một số vấn ñề cơ bản về kinh 

tế biển và vốn ñầu tư cho việc phát triển kinh tế biển. Ngoài ra Luận 

văn cũng ñã làm rõ ñược vai trò của kinh tế biển trong phát triển nền 

kinh tế và sự cần thiết của vốn ñối với việc phát triển kinh tế biển. 

Luận văn cũng ñã phân tích ñánh giá ñược thực trạng nguồn vốn ñầu 

tư cho kinh tế biển và nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng ñến 

nguồn vốn ñầu tư phát triển kinh tế biển. Đánh giá ñược thực trạng 

phát triển kinh tế biển Phú Yên trong những năm qua, những kết quả 
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ñạt ñược và những thách thức, những vấn ñề ñặt ra kinh tế biển Phú 

Yên ñể phát triển ñúng với tiềm năng và lợi thế của nó. 

 Trên cơ sở lý luận, thực trạng và ñịnh hướng phát triển kinh 

tế biển của tỉnh Phú Yên, luận văn ñã ñưa ra một hệ thống các giải 

pháp về vốn cho việc phát triển kinh tế biển trên ñịa bàn tỉnh Phú 

Yên theo hướng hoàn thiện về cơ chế chính sách, hình thức quản lý 

ñể ñáp ứng ñược nhu cầu và lợi thế ñang có. 

 Mặc dù ñã có nhiều cố gắng, song giải pháp vốn cho phát 

triển kinh tế biển là một vấn ñề rộng, phức tạp. Tôi kết thúc luận văn 

tại ñây, xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy TS. 

Võ Duy Khương cùng sự giúp ñỡ của các thầy cô giảng viên Trường 

Đại Học Đà Nẵng. Xin chân thành cảm ơn Hội ñồng bảo vệ luận văn. 

 

 


