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Khi Trung Quc hào hng vi
th trng đi n Vi t Nam
Chủ tịch của Trung Quốc - ông Tập Cận Bình - tuyên bố coi việc chống ô nhiễm môi trường
là một trong ba “cuộc chiến” quan trọng của chính phủ nước này. Điều đó có ý nghĩa và tác
động gì đến Việt Nam?
TS. PHẠM SỸ THÀNH

TRUNG QUỐC ĐANG XÂY DỰNG 140
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Ở
NƯỚC NGOÀI
Vi tuyên b trên, k hoch năm
năm ln th 13 c a Trung Quc đã
đ t ra nhi u m c tiêu nhm ct giám
lng phát thái cacbon và s d ng
nhi u năng lng sch hn na.
Trong bi cánh đó, các tnh có nhi u
ngành s d ng than nh luyn thép
và nhit đin đ u đc yêu cu ct
giám công sut, thay đi công ngh
ho c ngng xây mi. D báo năm
2040 nhu cu s d ng than đá là
ngun năng lng s cp ti Trung
Quc s giám khoáng 20% (xung
mc 45%).
Cái giá c a cuc cách mng làm
sch môi trng có th! khin hàng
trăm nhà máy nhit đin ti Trung
Quc phái đóng ca và to ra xáo trn
kinh t ln cho các tnh công nghip
truy n thng vùng Đông Bc. Ch
trong vòng sáu tháng đu năm 2017,
Trung Quc đã ngng k hoch xây
dng hn 100 nhà máy nhit đin.
Đi vi các công ty năng lng
Trung Quc, tác đng kép c a chính
sách môi trng và chính sách năng
lng mi rõ ràng to ra sc ép rt
ln cá v li nhu#n và vic làm. Đ!
ng phó vi thay đi này, các công ty
Trung Quc đang m$ rng đu t ra
bên ngoài. Theo báo cáo c#p nh#t c a
Urgewald - mt t chc báo v môi
trng có tr s$ $ Berlin (Đc) - các
công ty đin và năng lng Trung
Quc đang xây dng hn 700 nhà
máy nhit đin, trong đó có 140 nhà

máy nhit đin nm ngoài Trung
Quc.
Trong bi cánh nhit đin trong
nc b& ngng li ho c buc đóng
ca, công ty ch to máy móc thit b&
đin ln nht Trung Quc - t#p đoàn
Đin khí Thng Hái - tuyên b h'
đã giành đc nhi u hp đng thu
lp đ t nhà máy đin vi tng công
sut 6.285 MW, cao gp 10 ln s
công sut xây mi ti Trung Quc.
Công ty công trình năng lng Trung
Quc không có bt kỳ k hoch kh$i
công nào ti Trung Quc nhng li có
hp đng xây dng lên ti 2.200 MW
ti Vit Nam và Malawi (châu Phi).
Trong s 20 công ty xây lp nhit
đin ln nht toàn cu, 11 công ty là
c a Trung Quc.
Các chính sách kinh t đi ngoi
mi nh Vành đai, Con đng hay
Hp tác Mekong - Lan Thng đóng
vai trò quan tr'ng trong vic m$
đng đ! Trung Quc cho các nc

Nhu cầu phát triển nhiệt
điện của Việt Nam là một
nguồn đầu tư hấp dẫn với
các công ty xây lắp Trung
Quốc. Trong số 25 dự án
nhiệt điện đang thi công
hoặc chuẩn bị thi công,
Trung Quốc tham gia tới 21
dự án, chiếm 85%.

đang phát tri!n $ Đông Nam Á vay
vn đu t vào lĩnh vc năng lng
(sán xut đin), đ c bit là nhit đin
và th y đin. Nghiên cu cho thy
66% các khoán vay này là dành cho
lĩnh vc nhit đin.

CẦU CỦA VIỆT NAM GẶP CUNG TỪ
TRUNG QUỐC
Vi tc đ tăng tr$ng kinh t
duy trì $ mc 6-7% và khu vc công
nghip phát tri!n mnh, Vit Nam là
nc có nhu cu đin năng bình quân
ln, 1.500 kWh/ngi, tc đ tăng
tr$ng tiêu th đin s khoáng 8%/
năm cho đn năm 2035.
Đn cui năm 2015, tng công
sut ngun đin c a Vit Nam đt
38.553 MW, bao gm 38% th y
đin, 33,5% than, 20,7% khí thiên
nhiên. Đi u đáng nói là khuynh
hng s d ng nhit đin ti Vit
Nam li gia tăng trong quy hoch
đin c a Chính ph . Trong c cu
công sut ngun đin theo Tng quy
hoch đin VII đi u chnh (20202030), nhit đin s tăng t 33,5%
(năm 2015) lên 42,6% (năm 2020)
và gi nguyên đn năm 2030. Theo
s liu c a t chc Global Coal
Tracker, đn năm 2016, Vit Nam
có 22 nhà máy nhit đin đang v#n
hành, s nhà máy đang xây dng và
đc cp phép là 52 nhà máy, s đi
cp phép là 14. Nh v#y, s nhà máy
xây mi s gp ba ln s nhà máy
hin nay. Đ! xây dng s nhà máy
này, đn năm 2030, Vit Nam cn

thêm khoáng 46 t đô la M9. Đây
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là mt thách thc thc s trong bi
cánh giai đon đ n năm 2020 Vi t
Nam ch t ch đc 8% tng s vn
(ch y u là vn đi ng) và phái da
vào vn vay nc ngoài ti 24%. Nhu
cu phát trin nhi t đi n c a Vi t
Nam là mt ngun đu t hp dn
vi các công ty xây lp Trung Quc.
V quy mô đu t
Báo cáo “Phát trin nhi t đi n than
 Vi t Nam: góc nhìn tài chính” do
Trung tâm Phát trin sáng to xanh
(Green ID) thc hi n năm 2017 cho
bi t Trung Quc là quc gia cp vn
vay nhiu nht cho nhi t đi n than 
Vi t Nam vi 8,3 t đô la M (chi m
50% ngun vn đu t cho nhi t đi n
Vi t Nam). Nhng nghiên cu khác
cho thy con s này có th  mc
trên 5 t đô la M (theo giá không đi
năm 2010). Dù vi con s nào, Trung
Quc cũng đu là nhà đu t ln nht
trong lĩnh vc xây dng nhi t đi n
 Vi t Nam. N u tính cá d án nhi t
đi n Quỳnh Lp 1 (Ngh An) có tng
mc đu t khoáng 2,1 t đô la M,
Quáng Trch 2 (Quáng Bình) d ki n
2,4 t đô la M đc EVN và TKV đ
xut giao cho liên doanh gm bn
ngân hàng c a Trung Quc thì s vn
đu t c a Trung Quc vào lĩnh vc
nhi t đi n Vi t Nam s ti n sát mc
15 t đô la M.
V s d án
Gây n tng mnh h!n s vn
đu t là s d án nhi t đi n đang
xây ho"c d ki n xây (đã đc cp
phép) do Trung Quc ti n hành vi
hình thc EPC (tng thu) ho"c
tham gia mt phn. Trong s 25 d
án nhi t đi n đang thi công ho"c
chu#n b$ thi công, Trung Quc tham
gia ti 21 d án, chi m 85%. 15
d án Trung Quc là EPC gm An
Khánh 1, Cao Ngn, C#m Phá 1 và
2, Duyên Hái 1 và 3, Hái Phòng 1
và 2, Mo Khê, Quáng Ninh 1 và 2,
S!n Đng, Uông Bí m rng, Vĩnh
Tân 2, Vũng Áng 1. Sáu d án Trung
Quc tham gia mt phn gm Hái
D!ng, Duyên Hái 2 và 3, Thái Bình
2, Thăng Long, Vĩnh Tân 1.
•
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SỰ HIỆN DIỆN ÁP ĐẢO CỦA TRUNG QUỐC TẠI ĐÔNG NAM Á
Trong giai đoạn 2006-2015, tổng mức tăng trưởng
GDP của Đông Nam Á đạt 66%, với tốc độ này, mức độ
sử dụng năng lượng thứ cấp của khu vực cũng đã tăng
thêm 70%. Có thể nói giữa tăng trưởng kinh tế và sử
dụng năng lượng ở Đông Nam Á có tương quan chặt
chẽ. Điều này khiến chính phủ các nước Đông Nam Á
ráo riết xây dựng hệ thống chính sách năng lượng nhằm
đảm bảo thu hút được ngày càng nhiều doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cũng như duy trì tăng
trưởng trong thời gian tới.
Nhu cầu tiêu thụ điện của Đông Nam Á ngày càng lớn
nhưng thiếu hụt vốn đầu tư cũng ngày càng gia tăng.
Nghiên cứu của IEA cho thấy với tốc độ tăng trưởng tiêu
thụ điện năng như trên, đến năm 2040, Đông Nam Á sẽ
cần ít nhất 1.200 tỉ đô la Mỹ để đầu tư cho lĩnh vực năng
lượng. Sự xuất hiện của hiệp định chống biến đổi khí hậu
Paris cũng có thể làm tăng nhu cầu đầu tư thêm 300 triệu
đô la Mỹ - chủ yếu phục vụ cho nhu cầu đầu tư vào lĩnh
vực năng lượng tái tạo.
Nhận thấy sự thiếu hụt vốn của khu vực, từ năm 20032016, Trung Quốc đã đầu tư vào Đông Nam Á 66 tỉ đô
la Mỹ cho lĩnh vực năng lượng, chiếm tới 47% tổng số
vốn đầu tư về năng lượng của Trung Quốc ra nước ngoài
trong cùng thời kỳ. Số vốn đầu tư của Trung Quốc vào
năng lượng Đông Nam Á có vị trí áp đảo so với khoản
đầu tư mà các định chế quốc tế khác cung cấp cho khu
vực này. Chẳng hạn, từ năm 2009-2016, số vốn đầu tư

V cu trúc th trng
Mt phát hin thú v là hot đng
đu t vào lĩnh v c đin năng c a
Trung Qu c ti Vit Nam ch tin
hành gia các công ty Trung Qu c
vi nhau mà thiu hn s liên kt th
trng theo hàng ngang vi các công
ty bán đa hoc các công ty nc ngoài
khác. Đây là điu không xáy ra trong
hot đng đu t vào lĩnh v c đin
năng c a các tp đoàn Nht Bán hay
Hàn Qu c (nhng đ i tác cp v n ln
th 2 và th 3 c a Vit Nam). Cách
thc thâm nhp vào th trng nhit
đin c a Trung Qu c cũng khá đc
bit. Vi vi trò là ngân hàng cp tín
dng và các ch thu (tham gia 100%
hoc mt phn vào d án), các d án
có yu t Trung Qu c này s dng
gn nh 100% máy móc và thit b
đc cung cp bi các công ty Trung
Qu c. Điu đó to thành mt b ba
ngân hàng - ch đu t - công ngh

mà Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng
Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, Công ty Đầu tư tư nhân hải
ngoại (Mỹ), Văn phòng Phát triển quốc tế (Mỹ), GIZ (Đức),
Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu
Á (ADB) cho các nước Đông Nam Á vay để đầu tư năng
lượng là 6,34 tỉ đô la Mỹ, chỉ bằng một phần năm con số
mà Trung Quốc cho vay trong cùng thời kỳ. Theo số liệu
của AidData, trong giai đoạn 2008-2014, Trung Quốc đã
đầu tư 24 dự án tại Đông Nam Á với tổng số vốn lên tới
30 tỉ đô la Mỹ. Indonesia đang chiếm tới 67% tổng số vốn
từ Trung Quốc (với 10 dự án điện), tiếp theo là Philippines
14% (ba dự án), Lào 11% (năm dự án). Trong số các loại
định chế cung cấp tín dụng từ Trung Quốc, Ngân hàng
Phát triển Trung Quốc (CDB), Ngân hàng Xuất nhập khẩu
Trung Quốc (CHEXIM) và Ngân hàng Trung Quốc (BOC)
đóng góp tới 23% tổng số vốn vay (tương đương với 6,85
tỉ đô la Mỹ).
Trung Quốc không phải quốc gia duy nhất hứng thú
với thị trường nhiệt điện ở Đông Nam Á. Ba nước Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư tới 18 dự án nhiệt điện
ở Indonesia trong giai đoạn 2010-2017. Ba ngân hàng
lớn nhất của Singapore cũng cho vay 11 dự án nhiệt điện
ở Indonesia và Việt Nam. Nhưng Trung Quốc là quốc gia
chiếm ưu thế tuyệt đối trong đầu tư thủy điện ở Đông
Nam Á. Tất cả các thủy điện lớn tại các quốc gia thuộc
lưu vực Mêkông đều có bóng dáng nhà thầu Trung Quốc.

hoàn toàn “made in China”, có nghĩa
là Vit Nam s! ph thuc không ch
vào v n mà còn ph thuc hoàn toàn
vào công ngh c a Trung Qu c.

HỆ QUẢ BỎ NGỎ
Đ i vi Vit Nam, ngu"n v n vay c a
Trung Qu c có th# là mt ngu"n b$
sung quan tr&ng nhng cũng có nhiu
h ly tr c tip cn đánh giá k' l*ng.
Chi phí đ# xây d ng và vn hành
các nhà máy nhit đin có th c s r+?
Nhng quan đi#m ng h điu này
dng b/ qua mt s th c t khi công
trình đc th c hin bi các nhà thu
Trung Qu c. Th nht, thi gian thi
công thng b kéo dài làm tăng chi
phí xây d ng ban đu. Th hai, công
ngh và máy móc phái nhp kh4u t5
Trung Qu c nên không có s cnh
tranh v giá và không có ngu"n hàng
thay th. Th ba, Trung Qu c không
cp ODA nên lãi sut cho vay thng

GIA LỘC
rt cao, tính cá vic t6 giá Vit Nam
s! mt giá so vi đ"ng đô la M' hoc
nhân dân t, thì vay v n t5 Trung
Qu c s! là mt r i ro ln. Trong d
án nhit đin Quỳnh Lp 1, nu vay
Trung Qu c, d kin s! có hai hình
thc: vay tín dng th8ng mi thì lãi
sut s! là 10,86%/năm; vay qu c t
thì lãi sut là 11,77%/năm. Cu i cùng,
giá nhit đin than r+ h8n năng lng
tái to vì cha bao g"m chi phí ngoi
biên (nh chi phí môi trng, xã hi,
sc kh/e). Mà vn đ môi trng luôn
là mt n@i ám ánh t5 các công trình
do Trung Qu c thi công.
Ngoài ra, các vn đ v xã hi cũng
rt phc tp. Mt đc đi#m cn tính
ti là s xut hin " t c a lao đng
Trung Qu c (cá vi hình thc hp
pháp và không hp pháp) s! tác đng
ln đn cuc s ng c a ngi dân các
đa ph8ng có nhà máy nhit đin
đc xây d ng.
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