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IEEFA: Tình hình tài chính của EVN năm 2020 bất ngờ được cải 
thiện 
 
Ngày 29/7/2021 (IEEFA Việt Nam) --- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ghi nhận những 
cải thiện đáng kể về biên lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh và lợi nhuận gộp trong năm 
2020 cho dù phải đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch COVID-19 mang lại, theo một báo 
cáo do Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA) công bố hôm nay. 
 
Thành công này có được chủ yếu do Tập đoàn đã tăng sản lượng huy động từ thuỷ điện, 
một nguồn điện có chi phí thấp nhất trong cơ cấu nguồn điện đa dạng của Việt Nam.  
 
Do tác động của đại dịch, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện năm 2020 rơi xuống mức thấp 
nhất trong một thập kỷ trở lại đây khi nhu cầu điện của các nhóm khách hàng như công 
nghiệp, du lịch, dịch vụ,… suy giảm. Doanh thu bán hàng của tập đoàn đạt 403,3 nghìn tỷ 
đồng (17,4 tỷ USD), chỉ tăng nhẹ 2,2% so với mức trung bình 13,2%/năm trong giai đoạn 
2015-2019. Sự tăng trưởng khiêm tốn này có nguyên nhân đến từ việc EVN không được 
phép tăng giá bán lẻ điện như các năm trước. Tập đoàn thậm chí còn thực hiện hai chương 
trình hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng với tổng số tiền 12,3 nghìn tỷ đồng 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn trọng đại dịch. 
 
Trong bối cảnh đó, EVN đã đưa ra những thay đổi trong cơ cấu nguồn điện nhằm tiết giảm 
chi phí. Nhờ tình hình thuỷ văn thuận lợi, sản lượng thuỷ điện huy động đã tăng 10,2% so 
với năm 2019, chiếm đến 30% sản lượng toàn hệ thống, theo IEEFA. 
 
Hình: Thay đổi cơ cấu điện Việt Nam theo sản lượng 2019-2020 
 

 
 

Huy động từ các nguồn năng lượng tái tạo khác như điện mặt trời cũng tăng mạnh (105.2%), 
dẫn đến việc giảm sản lượng các nguồn như nhiệt điện khí và các nhà máy nhiệt điện chạy 
dầu giá cao. 
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Trong năm 2020, nhiệt điện than vẫn là nguồn chủ đạo trong cơ cấu nguồn điện tại Việt 
Nam với mức huy động tăng nhẹ 2,5% so với năm 2019. 

 
Sự thay đổi trong cơ cấu nguồn điện đã góp phần giúp EVN cải thiện đáng kể biên lợi nhuận 
gộp của tập đoàn, tăng 600 điểm cơ bản so với mức suy giảm 2.800 điểm cơ bản trong năm 
trước đó. 
 
IEEFA cho rằng cần ghi nhận những thành tựu của EVN trong việc vận hành hiệu quả nguồn 
điện giúp cải thiện tình hình tài chính của tập đoàn trong năm 2020. Tuy nhiên, IEEFA lưu ý 
rằng thành công của EVN chủ yếu bắt nguồn từ việc tăng sản lượng huy động từ thuỷ điện 
trong điều kiện thuỷ văn thuận lợi và, qua đó, giảm được huy động các nguồn điện giá cao. 
  
“Đây không phải là kết quả của một thay đổi có tính chiến lược và bền vững trong vận hành. 
Tuy là một diễn biến tích cực, nhưng không thể đảm bảo rằng EVN sẽ luôn gặp điều kiện 
thuỷ văn thuận lợi,” IEEFA đánh giá. 
 
Tuy vậy, sự gia tăng sản lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo trong đó có thuỷ điện và 
điện mặt trời cùng với sự cắt giảm sản lượng một số nguồn sử dụng nhiên liệu hoá thạch 
như điện khí và điện chạy dầu “có hàm ý quan trọng đối với việc quy hoạch hệ thống điện 
Việt Nam cho tương lai”. Sự thống trị của các nguồn điện sử dụng nhiên liệu hoá thạch trong 
cơ cấu điện quốc gia có thể sẽ thay đổi trong bối cảnh sản lượng từ các nhà máy năng lượng 
tái tạo đang gia tăng mạnh mẽ. 
 
“Thay đổi này đòi hỏi phải đánh giá lại những giả định kinh tế đã và đang giúp định hình các 
đề xuất dự án nhiệt điện quy mô lớn mà EVN sẽ khó có thể huy động một cách linh hoạt 
trong tương lai,” theo IEEFA. 
 
IEEFA cũng bày tỏ quan ngại về việc EVN có thể tiếp tục hạn chế đầu tư vào các dự án truyền 
tải điện, nhất là trong bối cảnh các nguồn điện tái tạo đang đối mặt với rủi ro cắt giảm công 
suất. Trong năm 2020, EVN tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí vốn và sử dụng dòng tiền để 
thanh toán nợ. Tổng vốn vay của EVN tiếp tục giảm trong khi nhu cầu đầu tư các dự án 
nguồn điện đang gia tăng, dẫn đến khả năng vốn đầu tư cho truyền tải điện có thể bị hạn 
chế. 
 
EVN hiện có một danh mục đầu tư gồm 10 nhà máy điện quy mô lớn, trong đó có các dự án 
thuỷ điện, nhiệt điện than và nhiệt điện khí, dự kiến khởi công trong giai đoạn 2021-2023. 
Tổng giá trị đầu tư các các dự án lên tới 9 tỷ USD, trong đó khoảng 25-30% sẽ được tài trợ 
bằng vốn tự có EVN.  
 
Xem toàn văn báo cáo tiếng Việt: Tập đoàn Điện lực Việt Nam gây bất ngờ với tình hình tài 
chính cải thiện năm 2020 
Xem toàn văn báo cáo tiếng Anh: Vietnam’s EVN Stands Out with a Strong 2020 Financial 
Performance 
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Liên hệ truyền thông: Paige Nguyen (pnguyen@ieefa.org) Ph: +61 433 048 877 
Liên hệ tác giả: tvu@ieefa.org  
  
Giới thiệu về IEEFA:  
Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA) chuyên nghiên cứu các vấn đề liên 
quan đến các thị trường, xu hướng và chính sách năng lượng. Sứ mệnh của IEEFA là thúc 
đẩy quá trình chuyển dịch sang một nền kinh tế năng lượng đa dạng, bền vững và đem lại 
lợi nhuận. www.ieefa.org 
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