Thu hút đầu tư tài chính cho dự án
năng lượng tái tạo bằng mô hình năng lượng
bền vững do IRENA xây dựng

Ông Simon Benmarraze, Chuyên gia phân tích Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế (IRENA)
Hội thảo “Đầu tư, Phát triển và Huy động vốn cho các dự án Điện mặt trời
khu vực hạ lưu sông Mê Kông,

Hồ Chí Minh, Việt Nam – Ngày 30 tháng 8 năm 2017

Nền tảng và công cụ hỗ trợ dự án của Cơ quan
năng lượng tái tạo quốc tế IRENA

Hồ sơ quốc gia có những
câu chuyện về dự án thành công
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Những rào cản đầu tư chính đối với
dự án năng lượng tái tạo (NLTT)
1. Thiếu danh mục dự án đầu tư có tính khả thi về tài chính –
nhà tài trợ và nhà cho vay vốn gặp phải khó khăn khi xác định dự
án NLTT sẵn sàng đầu tư
2. Chi phí đầu tư tài chính và rủi ro cao – Chi phí vốn cao làm cho
nhà đầu tư suy nghĩ đến nguy cơ rủi ro cao về chính trị, đối tác và

vốn đầu tư.
3. Quy mô giao dịch nhỏ – đầu tư NLTT có thể coi là quá nhỏ đối

với những nhà đầu tư quy mô lớn (như các thể chế)
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Mô hình Virtual Marketplace
cho các dự án NLTT
Để thúc đẩy đầu tư NLTT và hiệu suất năng lượng ở các nước đang phát
triển, mô hình virtual marketplace đã được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 21
các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
(COP 21) với mục tiêu nhằm hỗ trợ:
 Khởi động,
 Phát triển và
 Huy động vốn đầu tư

của các dự án bền vững
Bằng cách:
•

Cải thiện tính minh bạch của thị trường

•

Cung cấp những công cụ và cơ sở dữ liệu liên quan cho các bên tham
gia thị trường

•

Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các dự án đang trong giai đoạn phát triển
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Độ phủ song của mô hình Marketplace
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Xác định vai trò của mô hình Marketplace:
Các bên tham gia chính và vai trò của các bên tham gia
NƯỚC CHỦ NHÀ DỰ ÁN
•
•

Quảng bá, giới thiệu danh mục đầu tư
Khuyến khích tạo môi trường đầu tư

CHỦ DỰ ÁN
•
•
•

NHÀ TÀI TRỢ, ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH

Đảm bảo khả năng dự án
được triển khai
Xác định nhà đầu tư và nhà tư
vấn
Chia sẻ thông tin, dữ liệu

•
•
•
DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ

•
•
•

Tìm kiếm khách hàng mới
Tìm kiếm đối tác liên danh phát
triển dự án/đầu tư tài chính
Tìm kiếm dữ liệu có liên quan
đến nước chủ nhà

•

Hình thành các giao dịch
Hỗ trợ phát triển dự án
Nhà đồng tài trợ, đầu tư
tài chính
Tìm kiếm dữ liệu có liên
quan của nước chủ nhà
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Độ phủ sóng của Mô hình Marketplace
Tổng chi phí đầu tư (triệu USD) và Công
suất (GW)
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Xác định vai trò của mô hình
Marketplace với các đối tác
Đối tác nằm trong danh mục

Khởi động dự án

Đối tác hỗ trợ

Đối tác quyết toán
dự án

Hỗ trợ phát triển dự án

Nhu cầu đối với dự án sắp hoàn
thành, thanh quyết toán

ĐỐI TÁC KHU VỰC NHÀ NƯỚC

ĐỐI TÁC KHU VỰC TƯ NHÂN
Nhà phát triển dự án

Công ty điện lực, IPP, nhà
phát triển, nhà tư vấn

Nhà tư vấn tài chính và
pháp lý, nhà đầu tư, nền
tảng kỹ thuật số trực tuyến

Sự gia tăng của các khu vực tư nhân trong việc phát triển dự án
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Những cột mốc chính của mô
hình Marketplace
03/2016:
Đóng thầu IDB
Kêu gọi đề xuất

09/2015:
Khời động mô hình
Marketplace tập
trung vào Châu Phi

12/2015:
Giới thiệu mô
hình Marketplace

Hiện tại:
Tổng giá trị đầu tư
đạt 7 tỷ USD

08/2016:
Các dự án năng
lượng hiệu quả

10/2017
Khởi động mô
hình Marketplace
trên toàn cầu

Giai đoạn 1 (12/2015 – 12/2016)
•

Phát triển và tiếp cận

•

Xây dựng danh mục dự án sẵn sàng đầu tư tiềm năng cùng với các đối tác

•

Thu hút nhiều loại hình nhà đầu tư

Giai đoạn 2 (01/2017 – hiện tại và tương lai)
•

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ dự án để hỗ trợ những dự án sắp kết thúc triển khai quyết
toán dự án

•

Mở rộng sang Châu Á, Đông và Nam Âu và khu vực Thái Bình Dương

•

Nâng cao khả năng sử dụng
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Đăng ký trên Marketplace bằng cách
nào?
• Đăng ký trên Marketplace sẽ sớm được mở – Đệ trình hồ sơ
bày tỏ quan tâm (EOI)

Mô hình Marketplace sẽ được mở rộng sang Châu Á, Đông và Nam Âu, và khu vực Thái Bình Dương. Nhấp chuột vào “Fill out the form” bên dưới để
điền thông tin hồ sơ bày tỏ quan tâm, và cán bộ quản trị của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung

13

Xin cảm ơn
Liên hệ: Ông Simon Benmarraze, Cơ quan năng lượng tái
tạo quốc tế (IRENA), sbenmarraze@irena.org

