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I.

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CHO
PHÁT TRIỂN XANH, BỀN VỮNG

Chủ trương phát triển kinh tế xanh, bền vững
ü Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành trung ương khóa
XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài chính và bảo vệ
môi trường đặt mục tiêu đến năm 2020 hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với
môi trường, đến năm 2050 đạt các chỉ tiêu về môi trường tương đương với các
nước công nghiệp phát triển trong khu vực
ü Để định hướng phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tái cấu trúc và hoàn thiện
thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành:
•
•
•

Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;
Quyết định số 403/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng
trưởng xanh giai đoạn 2014-2020.
Kế hoạch hành động thực thi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu (Quyết
định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016)
Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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Chính sách tài chính cho phát triển xanh, bền vững
ü Theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chính sách tài chính cho phát triển
xanh, bền vững gồm các hình thức sau:
•
•

Ngân sách Nhà nước phục vụ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh; các chính sách về
thuế, phí để thúc đẩy thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh.
Phát triển thị trường vốn xanh và sản phẩm tài chính xanh để huy động nguồn lực đầu
tư cho các dự án xanh, bảo vệ môi trường

ü Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2183/QĐ-BTC ngày 20/10/2015 ban hành Kế
hoạch hành động của ngành tài chính thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng
xanh đến năm 2020, bao gồm các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:
•
•
•

Hoàn thiện các chính sách tài chính liên quan tới thúc đẩy thực hiện Chiến lược tăng
trưởng xanh
Xây dựng, hoàn thiện khung chính sách tài chính nhằm phát triển thị trường vốn xanh
và các sản phẩm tài chính xanh
Rà soát, hoàn thiện chính sách tín dụng và hỗ trợ của Nhà nước
Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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II.

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN THỊ
TRƯỜNG TRÁI PHIẾU XANH

1. Chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh
ü Căn cứ vào Nghị quyết số 24-NQ/TW và các Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2183/QĐ-BTC ngày 20/10/2015
ban hành Kế hoạch hành động của ngành tài chính thực hiện chiến lược quốc gia
về tăng trưởng xanh đến năm 2020, bao gồm các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể
như sau:
ü Phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương, phục vụ
cho các mục tiêu, chương trình, dự án xanh.
ü Phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh cho các dự án xanh hoặc các sản phẩm
xanh.

ü Quyết định số 1191/QĐ-TTg phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái
phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030;
ü Bộ Tài chính chủ trì xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách về phát triển
thị trường trái phiếu xanh.
Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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1. Chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh (tiếp)
ü Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định 90/2011/NĐ-CP về trái phiếu doanh
nghiệp, trong đó dự kiến sẽ bổ sung các nội dung về phát hành trái phiếu xanh;
üNghiên cứu, đánh giá bổ sung quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái
phiếu chính quyền địa phương xanh khi sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2011/NĐCP.

Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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2. Xác định các chương trình, dự án xanh sử dụng vốn từ
phát hành trái phiếu xanh
• Để làm cơ sở cho việc huy động vốn qua phát hành trái phiếu xanh, cần xây
dựng bộ tiêu chí thống nhất để đánh giá, lựa chọn dự án xanh.
• Thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh (Quyết định
số 1393/QĐ-TTg, Quyết định số 403/QĐ-TTg) các Bộ ngành, địa phương
đang triển khai xây dựng kế hoạch ban hành tiêu chí xác định dự án xanh.
Theo đó, các nhóm lĩnh vực dự án xanh được đề xuất xem xét bao gồm:
năng lượng tái tạo, tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, chuyển đổi và quản lý
sử dụng đất, lâm nghiệp bền vững, quản lý chất thải bền vững và nông
nghiệp xanh.

Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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3. Tình hình thị trường trái phiếu Việt Nam
• Tốc độ tăng trưởng của thị trường giai đoạn 2011-2016 đạt mức 24%/năm.
Dư nợ thị trường trái phiếu (%GDP)
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3. Tình hình thị trường trái phiếu Việt Nam (tiếp)
• Khối lượng giao dịch trái phiếu bình quân trên thị trường thứ cấp đến cuối năm 2016
đạt khoảng 6.285 tỷ đồng/phiên, trong 10 tháng đầu năm 2017 khoảng 8.773 tỷ
đồng/phiên, tăng mạnh so với mức 1.000 - 1.200 tỷ đồng/phiên năm 2013.
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3. Tình hình thị trường trái phiếu Việt Nam (tiếp)
• Hệ thống các trung gian tài chính đã được thực hiện tái cơ cấu: (i) sắp
xếp tái cơ cấu lại các công ty chứng khoán theo hướng giảm số lượng và
nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động; (ii) hệ thống thành viên
đấu thầu trái phiếu Chính phủ từng bước phát triển, phát huy được vai
trò trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.
• Cơ sở hạ tầng thông tin về đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh
toán chứng khoán đã được các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm
lưu ký chứng khoán đầu tư nhằm đảm bảo cho thị trường giao dịch an
toàn và nhanh chóng

Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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III.

THÍ ĐIỂM TRIỂN KHAI THỊ TRƯỜNG
TRÁI PHIẾU XANH

1. Thị trường trái phiếu xanh quốc tế
• Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu quốc tế (ICMA), trái phiếu xanh là
tất cả các loại trái phiếu mà việc phát hành được sử dụng riêng để tài trợ
một phần hoặc tài trợ toàn bộ cho các dự án xanh.
• Nguyên tắc của trái phiếu xanh
• Nguồn thu từ trái phiếu xanh được sử dụng cho các dự án xanh, có lợi ích
trực tiếp đến môi trường
• Có tiêu chí rõ ràng để xác định dự án xanh.
• Nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu xanh phải được hạch toán,
theo dõi riêng, thông tin về giải ngân phải được minh bạch
• Tổ chức phát hành phải thực hiện chế độ báo cáo về việc sử dụng, giải
ngân nguồn thu từ phát hành trái phiếu xanh

Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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1. Thị trường trái phiếu xanh quốc tế (tiếp)
• Xu hướng phát triển của thị trường trái phiếu xanh
• Tổ chức phát hành trái phiếu xanh ngày càng đa dạng: năm 2007, trái
phiếu xanh đầu tiên được phát hành bởi Ngân hàng Thế giới (WB). Hiện
nay, tổ chức phát hành trái phiếu xanh có Ngân hàng Đầu tư Châu Âu
(EIB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng phát triển Đức,
Ngân hàng phát triển Nhật, chính quyền địa phương các nước Châu Âu,
Mỹ
• Nhu cầu đối với trái phiếu xanh ngày càng tăng: tổng dự nợ đến hết 2016
ước tính khoảng 700 tỷ USD do 780 tổ chức phát hành, tập trung vào các
ngành: vận tải, năng lượng, nước, xử lý chất thải, nông nghiệp và trồng
rừng.

Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính

15

2. Chủ trương thí điểm phát hành trái phiếu xanh
• Triển khai Quyết định số 403/QĐ-TTg của TTCP về Kế hoạch hành
động tăng trưởng xanh và Quyết định số 2183/QĐ-BTC về phát triển thị
trường vốn xanh và phát hành trái phiếu xanh
• Trên cơ sở rà soát khung khổ pháp lý hiện hành (Luật Chứng khoán,
Nghị định 01/2011/NĐ-CP, Nghị định 90/2011/NĐ-CP)
ØViệc phát hành trái phiếu xanh được thực hiện theo quy định của thị
trường trái phiếu thông thường; nguồn vốn thu được từ phát hành trái
phiếu được sử dụng để đầu tư cho các dự án xanh, các dự án liên quan đến
bảo vệ môi trường.

Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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2. Chủ trương thí điểm phát hành trái phiếu xanh (tiếp)

Tháng 10/2016, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã đồng ý chủ trương thí
điểm phát hành trái phiếu xanh với phương án:
ØLoại trái phiếu: trái phiếu chính quyền địa phương
ØThời gian phát hành: 2016-2017
ØKỳ hạn: 3 năm, 5 năm
ØKhối lượng phát hành: 300 – 500 tỷ đồng
ØTrái phiếu được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và
niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

3. Triển khai thí điểm phát hành trái phiếu xanh
• Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với GIZ, Bộ Tài chính
(đầu mối là Vụ TCNH) đã phối hợp với GIZ triển khai chương
trình thí điểm phát hành trái phiếu xanh tại Việt Nam.
• Lãnh đạo Bộ Tài chính đồng ý thực hiện thí điểm phát hành trái
phiếu xanh năm 2016 áp dụng cho TPCQĐP của TP Hồ Chí
Minh (523,5 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm), và Bà Rịa Vũng Tàu (80
tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm).

Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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3. Triển khai thí điểm phát hành trái phiếu xanh (tiếp)
TP Hồ Chí Minh:
• Khối lượng phát hành: 523,5 tỷ đồng (trên tổng khối lượng 3.000 tỷ đồng
TPCQĐP phát hành tháng 10/2016)
• Kỳ hạn trái phiếu: 15 năm
• Vốn phát hành TPCQĐP xanh được sử dụng cho 11 Dự án xanh thuộc các
lĩnh vực quản lý nguồn nước bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và
các công trình cơ sở hạ tầng bền vững.
• Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu đã được TP Hồ Chí Minh giải
ngân cho các dự án xanh.
Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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3. Triển khai thí điểm phát hành trái phiếu xanh (tiếp)
Bà Rịa Vũng Tàu:
• Khối lượng phát hành: 80 tỷ đồng (trên tổng khối lượng 500 tỷ đồng
TPCQĐP phát hành tháng 9/2016)
• Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm
• Nguồn vốn TPCQĐP xanh dự kiến được sử dụng cho 01 dự án về
quản lý nguồn nước
• Bà Rịa Vũng Tàu đang hoàn thiện thủ tục giải ngân cho dự án sử
dụng vốn TPCQĐP đã phát hành.

Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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IV.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ
TRƯỜNG TRÁI PHIẾU XANH

Mục tiêu
• Ban hành cơ chế chính sách hoàn thiện về phát hành, niêm yết, giao
dịch trái phiếu xanh
• Thiết lập thị trường trái phiếu xanh: tăng quy mô; đa dạng sản phẩm;
chuẩn hóa cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát thị trường; khuyến khích
tham gia của các quỹ đầu tư xanh

Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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1. Về hoàn thiện khung khổ pháp lý
• Đối với trái phiếu doanh nghiệp xanh:
§ Bổ sung quy định về mục đích phát hành trái phiếu để huy động
vốn cho các dự án/ chương trình xanh;
§ Hướng dẫn cơ chế báo cáo, công khai thông tin về việc phát hành,
quản lý sử dụng vốn trái phiếu cho các dự án xanh

• Đối với trái phiếu Chính phủ và trái phiếu chính quyền địa
phương:
§ Hướng dẫn cơ chế phát hành, quản lý, giám sát nguồn vốn sử dụng
trái phiếu xanh
Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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1. Về hoàn thiện khung khổ pháp lý (tiếp)
• Đối với quy định về cơ chế thông tin:
§ Xây dựng bộ tiêu chí về công bố thông tin các dự án xanh
§ Ban hành danh mục dự án xanh ưu tiên sử dụng vốn tín dụng xanh,
vốn trái phiếu xanh

• Nghiên cứu về cơ chế thuế áp dụng cho trái phiếu xanh

Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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2. Về các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu
xanh
• Triển khai các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu, tăng thanh khoản thị
trường thứ cấp theo các giải pháp phân công tại Lộ trình 1191 (đa dạng hóa sản
phẩm, phát triển hệ thống công bố thông tin, hình thành hệ thống nhà tạo lập thị
trường, rà soát quy định hợp lý về thuế, phí…)

• Khuyến khích các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh để huy động vốn đầu
tư cho các dự án xanh
• Tổ chức quảng bá, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư
chuyên nghiệp về trái phiếu xanh tham gia thị trường
• Tích cực hợp tác với các cơ quan liên quan, các diễn đàn, tổ chức quốc tế để
trao đổi, nghiên cứu phát triển thị trường
Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
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3. Đề xuất một số nhiệm vụ của các cơ quan
• Bộ Tài chính:
§ Xây dựng Nghị định về các chính sách hỗ trợ triển khai phát hành trái phiếu xanh
§ Quy định về kiểm soát công bố thông tin, sử dụng vốn, giám sát dự án
§ Nghiên cứu thí điểm phát hành trái phiếu Chính phủ xanh
§ Xác định lĩnh vực, danh mục dự án ưu tiên, xây dựng tiêu chí lựa chọn dự án xanh
• Bộ Tài nguyên & Môi trường:
§ Xây dựng tiêu chí xếp hạng, phân loại dự án xanh
§ Nghiên cứu quy trình đánh giá kỹ thuật các dự án, công nghệ xanh
• Các chính quyền địa phương:
§ Đề xuất dự án sử dụng vốn trái phiếu xanh
§ Xây dựng đề án phát hành trái phiếu xanh trình Bộ Tài chính thẩm định
§ Tổ chức phát hành, công bố thông tin, quản lý giám sát trái phiếu xanh và các dự án sử dụng
Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính
26
vốn trái phiếu xanh

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
VỐN XANH VÀ CÁC SẢN PHẨM TÀI
CHÍNH XANH TẠI VIỆT NAM

Diễn giả: Ts. Tạ Thanh Bình
Vụ Phát triển thị trường chứng khoán-UBCKNN
Hà Nội, 11/2017

Nội dung chính:
ØKhung pháp lý định hình tăng trưởng xanh
ØHoạt động tài chính xanh trên TTCK
ØĐịnh hướng về tài chính xanh và các sản phẩm
tài chính xanh cho TTCK

Khung pháp lý về tăng trưởng xanh:
üQuyết định 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012, Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng
xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.
üQuyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014, Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về
tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020.
üQuyết định số 2183/QĐ-TTg ngày 20/10/2015, Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của
ngành tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng
trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020

Hoạt động tài chính xanh trên TTCK
Nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của
ngành tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia về
tăng trưởng xanh đến năm 2020: “Xây dựng, hoàn
thiện khung chính sách tài chính nhằm phát triển thị
trường vốn xanh và các sản phẩm tài chính xanh”

Hoạt động tài chính xanh trên TTCK
Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã có
những hướng dẫn về CBTT môi trường và xã hội
(environmental & social disclosure)
Yêu cầu công ty đại chúng phải CBTT về phát triển bền
vững (khoản 2 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC.
UBCKNN phối hợp với IFC, GRI và hai SGDCK triển
khai chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các công
ty niêm yết về CBTT môi trường, xã hội và quản trị.

Hoạt động tài chính xanh trên TTCK
Ø Giải thưởng Báo cáo phát triển bền vững được đưa ra
trong các cuộc bình chọn Báo cáo thường niên
ØĐấu thầu trái phiếu Chính phủ đầu tư cho các dự án,
lĩnh vực xanh
ØSGDCK Hà Nội cũng đã phối hợp cùng GIZ trợ giúp
kỹ thuật cho các địa phương như Tp. Hồ Chí Minh và
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phát hành thí điểm
trái phiếu chính quyền địa phương xanh
ØSGDCK tp. HCM: công bố chỉ số bền vững VNSI
ngày 24/7/2017

Định hướng chính sách phát triển thị
trường vốn xanh
Ø
Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện báo cáo phát triển
bền vững, yêu cầu tách riêng làm một báo cáo độc lập,
tuân thủ cao hơn các tiêu chí của GRI
Ø
Nghiên cứu đưa vào các quy định pháp luật như
Luật Chứng khoán sửa đổi các khái niệm về đầu tư xanh,
chứng khoán xanh (bao gồm cổ phiếu xanh, trái phiếu
xanh).
Ø
Nghiên cứu đưa ra các tiêu chí chào bán, niêm yết,
giám sát cho các sản phẩm được dán mác xanh.

Định hướng chính sách phát triển
thị trường vốn xanh
Ø Khuyến khích các doanh nghiệp chào bán, huy
động vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh thông qua
thị trường vốn cho các doanh nghiệp, dự án và
sản phẩm xanh như niêm yết, phát hành cổ phiếu
xanh, trái phiếu xanh, chứng chỉ đầu tư các dự
án, chương trình, lĩnh vực xanh.

Xây dựng và phát triển các sản
phẩm của thị trường vốn xanh
ØTrái phiếu xanh là các trái phiếu của doanh nghiệp xanh,
phát hành cho các dự án xanh hoặc các sản phẩm xanh;
ØTrái phiếu chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương,
phục vụ cho các mục tiêu, chương trình, dự án xanh.
ØBộ chỉ số xanh
ØCác chứng chỉ đầu tư xanh do các Quỹ đầu tư phát hành cho
các dự án, chương trình và lĩnh vực xanh.
ØHĐTL dựa trên các chỉ số xanh, chứng khoán xanh

Định hướng chính sách phát triển
thị trường vốn xanh
ØNghiên cứu xây dựng quy chế hướng dẫn về
quản trị rủi ro môi trường xã hội, nâng cao trách
nhiệm xã hội (CSR) của các doanh nghiệp niêm
yết và công ty đại chúng.
ØUBCKNN đang tập trung nghiên cứu hoàn thiện
khung khổ chính sách phát triển thị trường trái phiếu
hiện đại theo thông lệ quốc tế, trong đó ưu tiên phát
triển thị trường trái phiếu xanh.
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Hội nghị
“Phát triển Thị trường vốn xanh tại Việt Nam”

Hà Nội, Ngày 10 tháng 11, 2017
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Hai thách thức lớn trong Tài chính xanh

1
Chuyển đổi dòng tài chính hiện tại
(Xanh hoá lĩnh vực tài chính)
CHUYỂN ĐỔI
TRẠNG THÁI
HIỆN TẠI

10.11.17

TRẠNG THÁI
TƯƠNG LAI
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Hai thách thức lớn trong Tài chính xanh

2
Sử dụng đòn bẩy tài trợ công một cách hiệu quả nhất

10.11.17
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Tài chính xanh tại GIZ
Tăng cường các khung chính sách và quy định
•
•
•
•

Quy định về ngân hàng xanh
Các yêu cầu về niêm yết xanh và báo cáo (tiêu chuẩn ESG)
Tăng cường hợp phần tài chính trong các chiến lược xanh của quốc gia
(vd NDC)

Thúc đẩy các công cụ tài chính xanh
•
•
•

Các định chế tài chính: phát triển các sản phẩm xanh, vd cho vay trong lĩnh
vực NLTT, HQNL đối với các DNVVN
Xác định, định lượng và quản lý các rủi ro sinh thái/ Các hệ thống quản trị rủi ro
môi trường xã hội
Kết hợp quản lý rủi ro vốn tự nhiên trong đầu tư và cho vay

Huy động tài chính cho đầu tư xanh
•
•
•

Phát triển thị trường trái phiếu xanh
Xác định các cơ hội đầu tư xanh
Đánh giá/Thẩm định định chế tài chính (Quỹ NAMA Facility, Quỹ GCF)

Phát triển các giải pháp bảo hiểm sáng tạo
• Bảo hiểm rủi ro về thời tiết và nông nghiệp
• Các giải pháp chuyển đổi rủi ro quốc gia, ví dụ thiên tai
10.11.17
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Green Finance at GIZ
Tài chính xanh tại GIZ

Các hoạt động Tài chính xanh chủ yếu
Các hoạt động Tài chính xanh một phần
Một phần của dự án toàn cầu/đa quốc
gia

10.11.17
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Nội dung
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Lý do Tài chính xanh quan trọng với chúng ta
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Tài chính xanh tại GIZ
10 “Lĩnh vực hành động” của Tài chính xanh
Kết luận
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10 Lĩnh vực Hành động trong Phát triển các Hệ thống Tài
chính trong đầu tư liên quan tới môi trường và khí hậu
Cải thiện khung chính sách
và quy định

1.

6.

Huy động vốn tư nhân
cho đầu tư xanh

Thúc đẩy cơ sở hạ tầng
tài chính

2.

7.

Phân bổ trợ cấp khi cần
thiết

Tăng cường các định chế
tài chính

3.

8.

Cung cấp thanh khoản
cho đầu tư xanh

Phát triển các dịch vụ tài
chính sáng tạo

4.

9.

Tăng cường tính bền
vững trong ngành tài
chính

5.

10.

Thúc đẩy đo lường tác
động

Thiết lập bảo hiểm rủi ro khí
hậu

10.11.17
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2.

Thúc đẩy cơ sở hạ tầng tài chính
Hiệu quả và năng lực
Cơ sở hạ tầng tài chính còn
thiếu và không hiệu quả

Các cơ quan xếp hạng chuyên về
các lĩnh vực xanh và bền vững

Chương trình đảm
bảo tiền gửi
Các cơ quan
thông tin tín dụng

Các trung tâm đào tạo cho
các định chế tài chính

Đóng góp của GIZ:
- Xây dựng các quỹ đầu tư và quỹ bảo lãnh tín dụng
- Xây dựng các cơ quan xếp hạng cho các lĩnh vực môi trường và bền vững
- Thúc đẩy các quy tắc về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong các cơ quan xếp hạng đã
được thành lập
- Xây dựng các công ty dịch vụ năng lượng để tập trung các khoản đầu tư nhỏ trong hiệu quả
năng lượng
10.11.17
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3.

Tăng cường các hệ thống tài chính
Kinh nghiệm
Các định chế tài chính còn thiếu kinh nghiệm
trong tài trợ đầu tư xanh và liên quan tới khí hậu

Các bên đi tiên phong trong thúc đẩy tài chính xanh:
• Các ngân hàng phát triển quốc gia và khu vực
• Các ngân hàng chuyên dụng
• Các ngân hàng môi trường

Những bêni tham gia khác:
• Ngân hàng địa phương
• Bảo hiểm
• Các định chế tín dụng & bảo
lãnh
• Các công ty cho thuê và đầu tư

Đóng góp của GIZ:
Hỗ trợ các định chế tài chính (đối tác) trong:
- Tăng cường năng lực trong quản trị rủi ro, minh bạch và báo cáo
- Mở rộng danh mục sản phẩm liên quan tới các sản phẩm đầu tư xanh
- Tái cấp vốn thông qua củng cố vốn chủ sở hữu và cơ chế thanh khoản của định chế tài
chính
- Nâng cao nhận thức cho các thị trường tương lai và các cơ hội đầu tư
10.11.17
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4.

Phát triển các dịch vụ tài chính sáng tạo
Các dịch vụ tài chính thích
hợp
Các dịch vụ tài chính không phù hợp cho tài
trợ đầu tư xanh

Xây dựng các sản phẩm dành
riêng cho đầu tư xanh:
Tín dụng
• Hiệu quả năng lượng
• Năng lượng tái tạo
Cho thuê
• Đổi mới công nghệ

Khám phá các tình
huống kinh doanh có
thể

Tích hợp thị trường vốn địa
phương vào tài chính xanh thông
qua:
• Các sản phẩm tài chính có cấu
trúc
• Tài trợ hạng hai
• Đầu tư mạo hiểm
• Bảo lãnh
• Trái phiếu xanh
• Xanh hoá DNVVN và tài chính vi
mô

Đóng góp của GIZ:
-

Phát triển và chuẩn hoá sản phẩm để phân phối chúng có lợi nhuận

-

Xây dựng năng lực và đào tạo cán bộ

10.11.17
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10.

Thúc đẩy đo lường tác động
Theo dõi
Không có định nghĩa tiêu chuẩn và không có
phương pháp đo lường được tiêu chuẩn hoá
cho tài chính xanh

Phân biệt rõ sự khác
nhau giữa vốn đầu
tư công và tư nhân
Định nghĩa
biện pháp cho
“tính bổ sung”

Thiết lập quan hệ nhân quả
giữa đầu tư và tác động môi
trường/khí hậu

Xem xét khả
năng đo lường
của các quỹ đầu
tư quay vòng và
tính lặp
Xác định điểm khởi
đầu để đo sự huy động
vốn tư nhân

Đóng góp của GIZ:
- Theo dõi và đánh giá nội bộ dự án
-

10.11.17

Uỷ thác và xuất bản các nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan
Tạo điều kiện cho đối thoaị giữa các bên khác nhau (các ngành, chính phủ, tổ chức địa
phương)
Green Finance at GIZ
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Kết luận
•
•
•
•
•
•
•

Nhu cầu đầu tư cao (nhưng vẫn đủ vốn)
Tài chính xanh/Tài chính khí hậu được quan tâm cao trong chương trình nghị sự - và sẽ
tiếp tục như vậy
Phát triển danh mục GIZ để cho phép chuyển đổi xanh tại các quốc gia đối tác
Thách thức cả về mặt tài trợ và đầu tư (dòng các dự án có thể đầu tư, môi trường kinh
doanh, rủi ro chính trị)
Phối hợp và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phức tạp, khi có nhiều bên liên quan, quyền
lợi, ưu đãi…
Mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ sáng tạo giữa khu vực nhà nước và tư nhân là chìa khoá
Chuyển đổi xanh liên quan đến tài chính nhiều như liên quan đến việc áp dụng một tư
duy mới tích hợp các cân nhắc về tính bền vững vào DNA của hệ thống tài chính và
kinh tế

10.11.17
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Xin cảm ơn!
Roland Gross
Giám đốc Trung tâm Năng lực
Phát triển Hệ thống Tài chính và Bảo hiểm
giz│Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Postfach 5180
65760 Eschborn
Telephone +49 6196 79 1231
Deutschland/Germany
Email
roland.gross@giz.de

10.11.17
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Hà Nội, 10/11/2017
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Còn thiếu bao nhiêu tài trợ để đạt được các Mục
tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) ?
Tiềm năng đóng góp của khu vực tư nhân để thu hẹp khoảng cách

Tại mức độ tham gia hiện tại

Tại tỷ lệ tham gia cao hơn

Tổng nhu
cầu đầu tư

Tổng đầu tư
hiện tại

Chênh lệch đầu
tư hàng năm

UNCTAD: Khoảng cách hàng năm để đạt SDGs tại các nước đang phát triển là 2.5

nghìn tỷ USD

10.11.17
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Các công ty
khởi nghiệp
- Định hướng
và mục tiêu
- Nghiên cứu
thị trường
- Sản phẩm,
dịch vụ,
và/hoặc phát
triển công
nghệ và khởi
động
- Tạo lập
nhóm

Các DNVVN

- Mở rộng địa
bàn
- Nâng cấp sản
phẩm và công
nghệ
- Chi phí vốn
- Vốn lưu động
- Các dòng sản
phẩm mới
- Tài trợ
thương mại

Doanh
nghiệp
- Mở rộng địa
bàn
- Chi phí vốn
- Mua bán và
sát nhập
- Vốn lưu động
- Tái cấp
vốn/trả nợ
- Tài trợ
thương mại

Quỹ đầu tư

Sản xuất HTX

- Vốn hoá quỹ
- Cơ sở hỗ trợ
kỹ thuật

- Tài trợ đầu
vào
- Thu hoạch
- Nâng cấp
dụng cụ
- Giảm thiểu rủi
ro và bảo hiểm

Các dự án và
hợp tác công
tư PPP

Các DN công
và địa
phương

Chính quyền
địa phương

Chính quyền
quốc gia

- Hợp đồng
thiết kế, cung
cấp thiết bị và
thi công xây
dựng (Hợp
đồng tổng thầu
EPC)
- Ưu đãi
- Vận hành và
bảo trì

- Dịch vụ tài trợ
công
- Cung cấp các
dịch vụ cơ sở
hạ tầng địa
phương

- Hoạt động tài
trợ
- Nhu cầu tài trợ
vốn
- Trả nợ vay
trước

- Hoạt động tài
trợ
- Nhu cầu tài trợ
vốn
- Trả nợ vay
trước
- Ổn định kinh
tế vĩ mô (vd mất
cân xứng ngoại
hối hay lạm
phát, ..)

CÔNG
CỤ TIÊU
BIỂU

NHU
CẦU TÀI
CHÍNH

MỤC ĐÍCH

ĐƠN VỊ
GÂY QUỸ

Đầu tư (xanh): nhà đầu tư tìm kiếm gì???

Khoản vay

Tài trợ

Chuẩn vốn
tự có

Trái phiếu

Vốn tự có

Nguồn: GIZ SV FSD “Finance Toolbox” (đang được xây dựng)
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Tài chính xanh tại GIZ

Toàn cầu
Đối thoại về sự Bền vững của các Thị
trường mới nổi(EMSD):
• Cải thiện quan hệ đối tác, trao đổi
kiến thức và hợp tác giữa các bên
liên quan, đặc biệt giữa các quốc gia
mới nổi
• Thông tin về sự đóng góp của EMSD
với các cơ quan quốc tế
Toàn cầu
Liên minh Chiến lược về Phát triển Thị
trường Trái phiếu Xanh tại các nền kinh
tế mới nổi G20 với Ngân hàng SEB:
• Tổ chức đào tạo cho các bên cung
cấp ý kiến thứ hai
• Xây dựng một phương pháp chung
để sử dụng như một tiêu chuẩn toàn
cầu cho climate footprints (dấu chân
khí hậu)
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Tài chính xanh tại GIZ
Toàn cầu
Liên minh về Các giải pháp chuyển giao
rủi ro khí hậu với Swiss RE:
• Tổ chức hội thảo với các bên có liên
quan của chính phủ tại Châu Phi và
Châu Á
• Các hội thảo tiếp nối và đánh giá rủi
ro với các đối tác chính phủ được
chọn
• Giới thiệu một cộng đồng hành động
cho đối tượng chuyên gia
Ghana
Thúc đẩy tích hợp Quản lý rủi ro khí
hậu và chuyển giao:
• Xác định và thực hiện các công cụ
phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro (vd
như nông nghiệp thông minh với khí
hậu) cho các nông hộ nhỏ
• Hỗ trợ Chính phủ Ghana trong quá
trình gia nhập tổ chức African Risk
Capacity
• Đảm bảo tiếp cận và quảng bá các
khái niệm của ICRM
10.11.17
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Tài chính xanh tại GIZ
Brazil
Tài chính xanh
• Xác định các lĩnh vực chính sách có
tác động đến thị trường tài chính
xanh và phát triển các gợi ý để cải
thiện
• Cải thiện điều kiện cho việc thực hiện
các quy tắc quản trị rủi ro môi trường
xã hội
• Tăng cường năng lực và tư vấn cho
các doanh nghiệp với các khái niệm
đổi mới và bền vững
Costa Rica
Các hành động giảm nhẹ phù hợp với
quốc gia (NAMA) cho cây cà phê :
• Thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững,
trung hoà về khí hậu
• Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị các dự
án để tài trợ
• Hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án tài trợ
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Green Finance at GIZ
Bangladesh
Hỗ trợ Nâng cao An toàn và Nâng cấp
Môi trường cho ngành may mặc tại
Bangladesh:
• Cải thiện điều kiện để tài trợ cho đầu
tư vào các biện pháp an toàn và môi
trường trong lĩnh vực dệt may tại
Bangladesh
• Cải thiện các thông tin sẵn có để
quản lý các nhà máy dệt may về lợi
ích và các lựa chọn tài chính cho đầu
tư
• Tăng phạm vi dịch vụ sẵn có cho
phân tích lợi nhuận và/hoặc kế
hoạch đầu tư cho các biện pháp về
an toàn và môi trường

Ấn Độ
Chương trình Tài chính Doanh nghiệp có trách nhiệm:
•
Thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn bền vững cho ngành tài chính
•
Phát triển nguồn cung thích hợp của các sản phẩm và dịch vụ bền
vững cho các DNNVV
•
Tạo môi trường cho tài chính các DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa và các
mô hình kinh doanh toàn diện

Việt Nam
Các khía cạnh xã hội của Tăng trưởng
xanh bền vững:
• Phát triển các sản phẩm tài chính để
phát triển kinh tế bền vững
• Soạn thảo hướng dẫn kinh tế xanh
để tăng cường khuôn khổ thuận lợi
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1.

Cải thiện khung chính sách và quy định
Việt Nam: Thiết lập một khung chính
sách tài chính xanh

Các chính sách phù hợp và
chính xác

Đầu tư xanh chỉ mang lại lợi nhuận
khi giá liên quan tới chi phí

Cắt trợ giá cho
nguyên liệu hoá
thạch

Xem xét các yếu tố
bên ngoài

• Các chính sách tín dụng, tái cấp
vốn, tài khoá và tài chinh
• Ưu đãi thuế xanh
• Hướng dẫn đầu tư xanh
• Chỉ thị của NH Trung ương để
thúc đẩy tín dụng xanh
• Chính sách về phí đối với chứng
khoán xanh
• Hỗ trợ chuyển dòng tài trợ cho nền
kinh tế xanh
• Hợp tác với World Bank, IFC, ADB,
GCF, KfW và các quỹ tài chính xanh
quốc tế

Đóng góp của GIZ:
- Thiết kế, đàm phán và thực hiện các đề án chính sách và các biện pháp cụ thể
- Tăng cường sự hiểu biết và năng lực của các nhà hoạch định chính sách về khí hậu
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2.

Thúc đẩy cơ sở hạ tầng tài chính
Hiệu quả và năng lực
Cơ sở hạ tầng tài chính còn
thiếu và không hiệu quả

Các cơ quan xếp hạng chuyên về
các lĩnh vực xanh và bền vững

Chương trình đảm
bảo tiền gửi
Các cơ quan
thông tin tín dụng

Các trung tâm đào tạo cho
các định chế tài chính

Đóng góp của GIZ:
- Xây dựng các quỹ đầu tư và quỹ bảo lãnh tín dụng
- Xây dựng các cơ quan xếp hạng co các lĩnh vực môi trường và bền vững
- Thúc đẩy các quy tắc về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong các cơ quan xếp hạng đã
được thành lập
- Xây dựng các công ty dịch vụ năng lượng để tập trung các khoản đầu tư nhỏ trong hiệu quả
năng lượng
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3.

Tăng cường các hệ thống tài chính
Kinh nghiệm
Các định chế tài chính còn thiếu kinh nghiệm
trong tài trợ đầu tư xanh và liên quan tới khí hậu

Những người đi tiên phong trong thúc đẩy tài chính
xanh:
• Các ngân hàng phát triển quốc gia và khu vực
• Các ngân hàng chuyên dụng
• Các ngân hàng môi trường

Những người tham gia khác:
• Ngân hàng địa phương
• Bảo hiểm
• Các định chế tín dụng & bảo
lãnh
• Các công ty cho thuê và đầu tư

Đóng góp của GIZ:
Hỗ trợ các định chế tài chính (đối tác) trong:
- Tăng cường năng lực trong quản trị rủi ro, minh bạch và báo cáo
- Mở rộng danh mục sản phẩm liên quan tới các sản phẩm đầu tư xanh
- Tái cấp vốn thông qua củng cố vốn chủ sở hữu và cơ chế thanh khoản của định chế tài
chính
- Nâng cao nhận thức cho các thị trường tương lai và các cơ hội đầu tư
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4.

Phát triển các dịch vụ tài chính sáng tạo
Các dịch vụ tài chính thích
hợp
Các dịch vụ tài chính không phù hợp cho tài
trợ đầu tư xanh

Xây dựng các sản phẩm dành
riêng cho đầu tư xanh:
Tín dụng
• Hiệu quả năng lượng
• Năng lượng tái tạo
Cho thuê
• Đổi mới công nghệ

Khám phá các tình
huống kinh doanh có
thể

Tích hợp thị trường vốn địa
phương vào tài chính xanh thông
qua:
• Các sản phẩm tài chính có cấu
trúc
• Tài trợ hạng hai
• Đầu tư mạo hiểm
• Bảo lãnh
• Trái phiếu xanh
• Xanh hoá DNVVN và tài chính vi
mô

Đóng góp của GIZ:
-

Phát triển và chuẩn hoá sản phẩm để phân phối chúng có lợi nhuận

-

Xây dựng năng lực và đào tạo cán bộ
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5.

Thiết lập các phương án bảo hiểm rủi ro khí hậu
Thích ứng
Thiệt hại về kinh tế và tài chính do các hiện
tượng thời tiết cực đoan và thiên tai

Bảo hiểm rủi ro
khí hậu có thể
hấp thụ/giảm
nhẹ thiệt hại

Các sản phẩm:
- Bảo hiểm hạn hán
- Bảo hiểm rủi ro thời
tiết cực đoan
- Bảo hiểm nông
nghiệp

Mức độ:
- Chính phủ
- Cộng đồng
- Doanh nghiệp
- Hộ gia đình
- Cá nhân

Hệ thống quản lý rủi
ro tích hợp
à các chiến lược
thích ứng quốc gia

Đóng góp của GIZ:
- Xây dựng hợp tác công tư
- Kết nối các công ty bảo hiểm quốc tế với các chính phủ và thị trường tại các quốc gia đang
phát triển
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6.

Huy động vốn tư nhân cho đầu tư xanh
Tập trung vào
Cấu trúc rủi ro – sinh lời không phù hợp với ưu
tiên của các nhà đầu tư tư nhân

Sản phẩm:
• Đóng góp vốn chủ sở
hữu
• Phân ngạch tổn thất
đầu tiên
• Dự phòng vốn dài hạn

Dự phòng vốn rủi ro
cho:
• Rủi ro chính trị
• Rủi ro tỷ giá
• Rủi ro khác

Tái cấp vốn chung của nhiều
định chế tài chính ở mức độ
khu vực hoặc toàn cầu
• Đa dạng
• Giảm chi phí
• Mở rộng tác động

Cần có ngân sách bổ sung cho đầu tư xanh và khí hậu:
- Huy động dự trữ địa phương thông qua các định chế tài chính
- Tái cấp vốn các ngân hàng phát triển
- Phát triển cấu trúc thị trường, hỗ trợ phát hành trái phiếu bền vững, vd như “Trái phiếu
xanh”
- Tích hợp các giá trị bền vững vào các quỹ chuyên đề (đầu tư tác động)
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7.

Phân bổ trợ cấp nếu cần thiết
Can thiệp của Chính phủ

Phát hiện và
ghi lại tác
động

Tác động bên ngoài hoặc thất bại
thị trường làm méo mó nhận thức
hoặc lợi nhuận

Đầu tư ban đầu cho các sản
phẩm tài chính và những
nơi không có tình huống
kinh doanh (thích ứng)

Trợ cấp để gia nhập thị
trường (chi phí chìm)
Phát triển dự
án/ dòng dự án

Thí điểm các dự án để minh
hoạ hiệu ứng trình diễn và
khả năng nhân rộng

Tài trợ quản lý tri thức và các
nghiên cứu (thông tin như là
một loại hàng hoá công)

- Nguyên tắc trợ cấpà chỉ tiến hành khi thị trường không thể hoạt động
- Chấp nhận được khi không có tình huống kinh doanh hoặc khi các rào cản thị trường có thể
giải quyết được
- Trợ cấp luôn nhằm tập hợp lại, không phải đẩy ra. Nên cung cấp BỔ SUNG tài trợ tư nhân
- Ưu đãi thông minh: vượt qua các trở ngại nhỏ để tạo ra lợi nhuận đầu tư
- Hệ số đòn bẩy vô hại của vốn công
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8.

Cung cấp tính thanh khoản cho đầu tư xanh
Tái cấp vốn

Các định chế tài chính không thể đáp ứng yêu
cầu về vốn của thị trường tài chính địa phương

Cung cấp các khoản tín
dụng tái cấp vốn dài
hạn cho các định chế tài
chính được lựa chọn

Điều khoản tín
dụng tương xứng
- Dài hạn
- Chi phí thấp

Hình thức:
- Tín dụng
- Vốn chủ sở hữu
- Trộn lẫn

Nguồn:
- Tiền chính phủ
- Thị trường vốn của KfW
- Trộn lẫn

Đóng góp của GIZ:
- Cung cấp dịch vụ tư vấn để giới thiệu các sản phẩm tín dụng mới liên quan tới tài chính xanh
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9.

Tăng cường tính bền vững trong ngành Tài chính
Chuyển đổi
Phần lớn các khoản đầu tư toàn cầu không
tương ứng với các quy tắc bền vững

Chống chọi lại khí
hậu/định hướng
xanh của các
quyết định đầu tư

Các tiêu chuẩn bền vững
• Các yêu cầu của BMZ đối với Đánh giá Môi trường và Khí hậu
• Các quy tắc đầu tư có trách nhiệm của UN (UN PRI) cho các tiêu chuẩn ESG
• ISO 14000, Quy tắc Xích đạo cho các Ngân hàng, Cải cách Tài khoá Sinh thái
• Các tiêu chuẩn Trái phiếu Xanh

Đóng góp của GIZ:
- Hỗ trợ xây dựng và đánh giá tiêu chuẩn môi trường và khí hậu
- Phối hợp tốt hơn các công cụ tài chính và môi trường (vd công nghệ tốt nhất có sẵn)
- Ngăn chặn greenwashing
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10.

Thúc đẩy đo lường tác động
Theo dõi
Không có định nghĩa tiêu chuẩn và khồn có
phương pháp đo lường được tiêu chuẩn hoá
cho tài chính xanh

Phân biệt rõ sự khác
nhau giữa vốn đầu
tư công và tư nhân
Định nghĩa
biện pháp cho
“tính bổ sung”

Thiết lập quan hệ nhân quả
giữa đầu tư và tác động môi
trường/khis hậu

Xem xét khả
năng đo lường
của các quỹ đầu
tư quay vòng và
tính lặp
Xác định điểm khởi
đầu để đo sự huy động
vốn tư nhân

Đóng góp của GIZ:
- Theo dõi và đánh giá nội bộ dự án
-
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Phát triển thị trường Trái phiếu xanh tại
Trung Quốc

Đối thoại về tính Bền vững của các Thị
trường mới nổi
– Tài chính Bền vững
Hà Nội, Việt Nam, 10/11/2017, Hội nghị về Thị trường vốn xanh
Qi Lan, Quản lý Dự án Cao cấp, Đối thoại về tính Bền vững của các Thị trường mới nổi – Tài chính

Nội dung
Sơ lược về Dự án Tài chính Bền vững GIZ tại Trung Quốc
Liên minh Chiến lược GIZ & SEB về Phát triển Thị trường Trái
phiếu xanh tại các nền Kinh tế mới nổi G20
Phát triển Thị trường Trái phiếu xanh tại Trung Quốc

Về
•

GIZ là một doanh nghiệp liên bang phục vụ lợi ích công, hỗ trợ Chính
phủ Đức cũng như các khách hàng từ khu vực công và tư trong hợp tác
quốc tế vì sự phát triển bền vững.

•

GIZ làm việc với các đối tác trong một loạt các lĩnh vực, bao gồm phát triển
kinh tế và việc làm, năng lượng và môi trường

•

GIZ có văn phòng tại 130 quốc gia với 18,000 nhân viên. Trụ sở đặt tại
Eschborn/Đức. Tổng khối lượng kinh doanh đạt 2.1 tỷ EUR.

Các lĩnh vực ưu tiên tại GIZ Trung quốc :
•

Môi trường, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp

•

Phát triển đô thị bền vững, năng lượng và giao thông

•

Quy định luật, tài chính bền vững, và cơ sở hạ tầng chất lượng

•

Phát triển kinh tế xã hội (bao gồm đào tạo nghề)
3

EMSD – Tầm nhìn

EMSD là một mạng lưới toàn cầu của những tác nhân thay đổi và các
nhà hoạch định chính sách từ các nhóm nghiên cứu, các doanh nghiệp
đa quốc gia, và khu vực tài chính. Thành viên của chúng tôi chung tay
xây dựng và thực hiện các giải pháp cho phát triển kinh tế bền vững
tại các nền kinh tế mới nổi thông qua tham vấn, đối thoại và nghiên
cứu. Chúng tôi đưa các giải pháp này vào các diễn đàn quốc gia và
quốc tế, đóng góp vào sự chuyển đổi bền vững toàn cầu và bảo vệ tài
sản chung toàn cầu.

10.11.17
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Chính sách Kinh tế
Bền vững

Giải pháp Kinh doanh
Bền vững

Tài chính bền vững
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Đối thoại Tài chính của các nền Kinh tế mới nổi
Mục đích
dịch chuyển dòng vốn khỏi các tài sản làm giảm vốn tự nhiên, hướng tới đầu
tư thân thiện với khí hậu và môi trường.
Phương thức tiếp cận
Làm việc với các định chế tài chính đến từ
các nền kinh tế G20 để lồng ghép các chỉ
tiêu về môi trường trong các quyết định cho
vay và đầu tư, phát triển sản phẩm và quản
trị rủi ro.
Phát triển chung các công
cụ và phương pháp luận

Nghiên cứu và nâng cao
năng lực

Phát triển Thị trường cho
Trái phiếu xanh: Liên minh
Chiến lược
6

Liên minh Chiến lược (STA) về Trái phiếu Xanh: các đối tác
Mục đích

Hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu xanh hiệu quả, thịnh vượng và
bền vững của các nền kinh tế G20

Đối tác chiến
lược

Các hội nghị chuyên đề
nâng cao nhận thức

Đối tác học
thuật

Nâng cao năng lực

P
H
Ư
Ơ
N
G
T
H
Ứ
C

Đối tác thực thi
trong khu vực

Hỗ trợ kỹ thuật phù
hợp

T
I
Ế
P

Hỗ trợ tư vấn cấu
trúc
7

C
Ậ
N

Các bên liên quan và dịch vụ
Các nhà hoạch

Các bên
định chính sách và
liên quan
cơ quan quản lý

Dịch vụ

Hỗ trợ thích ứng
và tăng cường
khung pháp lý
thuận lợi

Các tổ chức phát
hành khu vực
công và tư

Chuyển giao
kiến thức về trái
phiếu xanh với
vai trò là một
công cụ (tái) cấp
vốn; Cung cấp
hỗ trợ kỹ thuật
phù hợp và dịch
vụ tư vấn cấu
trúc

Các nhà đầu tư

Cung cấp kiến
thức chuyên sâu
về rủi ro và cơ
hội của trái
phiếu xanh

Các tổ chức xác
nhận trong nước

Kích hoạt việc
cung cấp ý kiến
thứ hai dựa trên
các tiêu chuẩn
cao nhất về môi
trường, tính
minh bạch và thị
trường
8

Hỗ trợ của chương trình STA đối với sự phát triển
thị trường trái phiếu tại Trung Quốc
•

Hội nghị Tài chính xanh & Trái phiếu xanh vào T4/2016

•

Đợt hội thảo đầu tiên cho các nhà quản lý/ngân hàng và các
tổ chức cung cấp ý kiến thứ hai tại địa phương vào T9/2016

•

Đợt hội thảo thứ hai cho các nhà quản lý, các tổ chức phát
hành, các nhà đầu tư, tổ chức bảo lãnh và các tổ chức rà soát
bên ngoài tại địa phương vào T3/2017

•

Hội thảo thứ ba với trọng tâm đặc biệt vào các tổ chức rà soát
trong nước và các nhà đầu tư cũng như các ngân hàng đầu tư
TQ

•

Đóng góp vào xuất bản ấn phẩm Tài chính xanh & Trái phiếu
xanh của PBC/GFC và CUFE
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Phát triển Thị trường Trái phiếu xanh tại Trung Quốc
Thúc đẩy Chính sách theo phương thức từ trên xuống
2015.09.21

2015.12.22

“Kế hoạch Cải cách tích hợp để thúc đẩy Tiến bộ Sinh thái” —— TW Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hội
đồng Nhà nước
•
”Nghiên cứu phát hành trái phiếu xanh của ngân hàng và doanh nghiệp, khuyến khích chứng khoán hoá
tài sản tín dụng xanh"
“Danh mục Dự án xanh”——Ngân hàng Trung ương Trung Quốc
•
Phát hành Trái phiếu tài chính xanh trên Thị trường Trái phiếu Liên Ngân hàng
•
Đối với trái phiếu tài chính, quy định các điều khoản và yêu cầu để là trái phiếu xanh, và phân thành 6
hạng mục chính, 31 hạng mục thứ cấp và 38 hạng mục tam cấp ;

2015.12.31

“Hướng dẫn phát hành trái phiếu xanh”——Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) – Liên
quan đến trái phiếu doanh nghiệp, quy định các ưu tiên hỗ trợ và các chính sách có liên quan

2016.03.16

“Thông báo ra mắt thí điểm trái phiếu doanh nghiệp xanh”—— Sở GDCK Thượng Hải
•
Chủ yếu tham khảo “Danh mục Dự án được chấp thuận cho trái phiếu xanh” của NH Trung ương, quy
định các điều khoản liên quan về niêm yết trái phiếu xanh trên sàn GD.

2016.08.31

“Hướng dẫn Xây dựng Hệ thống Tài chính xanh”, bởi bảy bộ ngành và uỷ ban

2017.03.03

“ Quan điểm hướng dẫn hỗ trợ phát triển trái phiếu xanh”—— Uỷ ban Điều tiết Chứng khoán Trung
Quốc (CSRC)
•
Quy định các điều khoản và yêu cầu đối với các nhà phát hành trái phiếu xanh, phân bổ ngân sách, công
bố thông tin, các quy định quản lý và biện pháp hỗ trợ có liên quan

31 tiểu nhóm trong 6 nhóm của Danh mục Dự án xanh được biên soạn bởi Uỷ ban Tài
chính Xanh, Hiệp hội Tài chính và Ngân hàng Trung Quốc
Bảo tồn năng lượng: Bảo toàn
năng lượng công nghiẹp, toà nhà
xanh, quản lý năng lượng...

Giao thông sạch: đường sắt, đường sắt
đô thị, giao thông công cộng, dầu nhiên
liệu sạch, các phương tiện năng lượng
mới...

Kiểm soát ô nhiễm: kiểm
soát ô nhiễm (nước, không
khí, chất thải rắn), khắc
phục môi trường, sử dụng
than sạch...

Năng lượng sạch: năng lượng mặt
trời, năng lượng gió, thuỷ điện, khí
tự nhiên, năng lượng địa nhiệt,
năng lượng đại dương, phân phối
nguồn năng lượng, lứoi điện thông
minh…

Bảo tồn và tái chế tài nguyên:
Bảo vệ nguồn nước, tái phát triển và tái
chế chất thải và các quặng phụ trợ, sử
dungj chất thải rắn và năng lượng tái
tạo...

Bảo vệ sinh thái và thích nghi với
biến đổi khí hậu: bảo vệ sinh thái,
trồng rừng, nông nghiệp sinh thái, chăn
nuôi và thuỷ sản, bảo vệ khẩn cấp khỏi
thiên tai.
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Ngày 16 tháng 3 năm 2016, Sở GDCK Thượng Hải phát hành “Thông báo
thực hiện thí điểm trái phiếu xanh doanh nghiệp”
Sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho việc xây dựng, vận hành và mua
lại các dự án xanh; hoặc hoàn trả các khoản vay dự án xanh và quản lý
thông qua tài khoản đặc biệt
Đối với phạm vi các dự án xanh, tham khảo “Danh mục dự án xanh”
được xây dựng bởi Uỷ ban Tài chính xanh của Hiệp hội Tài chính và Ngân
hàng Trung Quốc;
Khuyến khích kiểm định độ xanh bởi một bên thứ 3 độc lập và chứng
nhận độ xanh hàng năm trong vòng đời của một trái phiếu xanh;
Công bố thông tin sử dụng số tiền thu được, tiến độ các dự án xanh, và lợi
ích môi trường của trái phiếu xanh doanh nghiệp trong các báo cáo định kỳ .
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Ngày 2 tháng 3 năm 2017, Uỷ ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc
(CSRC) ban hành “Quan điểm hướng dẫn của CSRC trong hỗ trợ phát triển
trái phiếu xanh”
Trái phiếu xanh doanh nghiệp dùng để chỉ các trái phiếu doanh nghiệp huy động vốn cho các
dự án công nghiệp xanh tuân theo Luật Chứng Khoán, Luật Doanh nghiệp, các biện pháp hành
chính đối với phát hành và kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp, và các luật khác;
Dùng để tài trợ các dự án được quy định “Danh mục Dự án xanh”;
KHÔNG ô nhiễm cao, tiêu thụ năng lượng lớn hoặc các ngành công nghiệp khác chống lại
chính sách công nghiệp của Trung Quốc;
“Một giao diện đơn và cơ sở xem xét đặc biệt” & cơ chế “chuyển tiếp xanh” để phát hành
dễ dàng;
Tổ chức phát hành sẽ công bố kịp thời: nhóm dự án công nghiệp xanh để đầu tư, cơ sở hay
tiêu chuẩn để xác định dự án, mục tiêu hiệu suất môi trường, mục đích sử dụng và quản lý vốn
huy động...
Sử dụng tiền thu được: vốn huy động được từ phát hành trái phiếu xanh doanh nghiệp có thể
được sử dụng cho xây dựng, vận hành và mua lại dự án công nghiệp xanh hoặc hoàn trả các
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khoản vay ngân hàng…Nhà phát hành sẽ mở một tài khoản tài trợ đặc biệt theo quy định hoặc

Thị trường Trái phiếu Xanh Trung Quốc năm 2016
Danh mục
Trái phiếu tài
chính
Trái phiếu công ty
Trái phiếu doanh
nghiệp
Kỳ phiếu trung
hạn (MTN)

Lượng phát hành
(RMB 100 million)

Số lượng trái phiếu

559 tỷ RMB) trái phiếu xanh được

1,550.0

21

140.9

5

2016, tổng cộng 53 trái phiếu dán nhãn

182.4

14

xanh được phát hành trong nước bởi

82.0

8

Trái phiếu của các
định chế quốc tế

30.0

1

Chứng khoản bảo
đảm bằng tài sản
(ABS)

67.0

4

2,052.3

53

Tổng

Trong năm 2016, 81 tỷ USD (khoangr
phát hành trên toàn cầu. Trong năm

33 nhà phát hành, huy động 205.23 tỷ
RMB. Trái phiếu xanh phát hành tại
Trung Quốc chiếm 39% tổng số trái
phiếu xanh toàn cầu trong cùng thời kỳ.

Source: Green Finance Committee

6

Thị trường Trái phiếu xanh Trung Quốc năm 2016
Analysis
ofphát
the major
issuer
of
Phân
tích of
tỷ the
lệ %percentage
các tổ chức
hành trái
phiếu
green
2016
xanh
lớnbonds
trong in
năm
2016
1.46%
4.00%

1.46%
4.00%

3.27%
3.27%

Trái phiếu tài chính nổi bật
Trong năm 2016, các định chế tài

FinancialBond
Bond
Financial
8.89%
8.89%

EnterpriseBond
Bond
Enterprise
Coporate
CoporateBond
Bond

6.87%
6.87%

Medium-term
Medium TermNote
Note
75.52%
75.51%

Bond
BondofofInternational
International
Institutions
Institutions
Asset-Backed
Asset-BackedSecurity
Security
(ABS)
(ABS)

chính là các tổ chức phát hành lớn
trên thị trường trái phiếu xanh
Trung Quốc, với lượng trái phiếu
tài chính chiếm 75.52% tổng số
trái phiếu trên toàn thị trường trái
phiếu xanh.

Source: Green Finance Committee
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Thị trường trái phiếu có nhãn xanh của Trung Quốc- 2017
Ø Lượng trái phiếu xanh phát hành tại Trung Quốc chiếm 27.0% tổng lượng
trái phiếu xanh phát hành toàn thế giới trong năm nay
Từ đầu năm 2017 đến ngày 15/9, 131.9 tỷ RMB trái phiếu xanh được phát hành tại Trung
Quốc, chiếm 27% lượng trái phiếu xanh phát hành toàn cầu. (Nguồn: China Chengxin
International Credit Rating Co., Ltd.)

Ø Các tổ chức phát hành trái phiếu xanh đa dạng
Không giống như năm ngoái khi hầu hết các tổ chức phát hành là các ngân hàng thương
mại, trong 6 tháng đầu năm nay, 38% trái phiếu xanh TQ được phát hành bởi các tổ chức
phi tài chính và 24% được phát hành bởi các ngân hàng chính sách; ngân hàng thương mại
phát hành 38% tổng số trái phiếu phát hành, giảm từ 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ø Cả xếp hạng chính và xếp hạng nợ cao hơn mức độ chung của thị trường trái
phiếu
Thời gian đáo hạn trung bình của trái phiếu xanh là 4 năm, thấp hơn so với thời gian đáo
hạn trung bình 5 năm trong 2016. 37.5% các công ty phát hành trái phiếu xanh được xếp
hạng AAA; cả xếp hạng chính và xếp hạng nợ đều cao hơn mức độ chung của thị trường
trái phiếu.
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Bước tiếp theo cho trái phiếu dán nhãn xanh của
Trung Quốc

Trái
phiếu
xanh

Lượng phát hành luỹ
kế

Trong năm 2016, tổng lượng trái phiếu phát hành mới đạt 36.3 nghìn tỷ
RMB, trong đó quy mô trái phiếu xanh phát hành chỉ chiếm một phần nhỏ
0.55%, cho thấy tiềm năng phát triển lớn trong tương lai
6

Bước tiếp theo: Các vấn đề cần giải quyết
• Hài hoà các tiêu chuẩn trái phiếu xanh trong nước: định nghĩa của NH Trung
ương TQ và UBQG về cải cách và phát triển
• Cách thức chuẩn hoá xác minh và chứng nhận
Hồ sơ đa dạng của các tổ chức rà soát bên ngoài với sự không thống nhất
trong các tiêu chuẩn đánh giá và chứng nhận nội bộ cũng như phương
thức tiếp cận biểu hiện;
Định lượng và so sánh hiệu suất môi trường
Tăng cường năng lực cần được nâng cao: một số định chế còn thiếu
chuyên gia về môi trường
• Tiếp tục hoàn thiện việc công bố thông tin môi trường liên quan tới trái phiếu
xanh
• Thúc đẩy khái niệm đầu tư xanh và nhóm nhà đầu tư xanh tại Trung Quốc
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Cảm ơn quý vị.

www.emergingmarketsdialogue.org

Contact:
Lan Qi (lan.qi@giz.de)

Kiểm tra ứng suất hạn hán
Mục đích
:
Xây dựng và thử nghiệm một khung phân tích và mô hình cho phép các ngân
hàng đánh giá tác động tiềm ẩn của các cú sốc về môi trường đối với việc thực
hiện danh mục cho vay doanh nghiệp – ra mắt thành công toàn cầu vào tháng
3/tháng 4
Mô hình rủi ro: 9 ngân hàng tại 4 quốc gia (Mexxico, Brazil, Trung Quốc,
Mỹ), 5 kịch bản hạn hán tại mỗi quốc gia trọng điểm. Mô hình này mô
phỏng tác động của hạn hán đối với nguồn nước sẵn có, giải nghĩa các
dấu chân của nguy cơ thành các hệ quả tài chính đối với doanh nghiệp
và ngân hàng

Mô hình ước tính tác động của hạn hán đến 8 – 12 ngành công
nghiệp trong nước phản ánh các tác động trực tiếp và gián tiếp
cũng như các phản hồi về kinh tế vĩ mô/các quyết định chính trị.
Mô hình liên kết tác động của hạn hán đến các yếu tố thúc đẩy
chất lượng tín dụng doanh nghiệp (như lợi nhuận, đòn bẩy tài
chính) và có thể được dùng trong hoặc thông báo mô hình thử
nghiệm ứng suất nội bộ tại các ngân hàng.
-

10.11.17

Hỗ trợ các hoạt động của nhóm ERA (ấn phẩm và hội thảo) do GCF khởi
xướng
Hỗ trợ sáng kiến và ấn phẩm về Xanh hoá đầu tư ra nước ngoài của
Trung Quốc
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Thị trường chứng khoán bền vững
Trình bày: Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Sở GDCK TP.HCM

10/11/2017
www.hsx.vn

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
1. Thị trường chứng khoán bền vững và vai trò của Sở GDCK
2. Định vị PTBV tại Việt Nam và Chỉ số Phát triển bền vững –
VNSI

For more information, please visit: www.hsx.vn

1. Thị trường chứng khoán bền vững và vai trò của Sở GDCK
Chiến lược phát
triển xanh của
Viêt Nam (VGGS)

GIZ

MOF
Phát triển thị trường
vốn xanh

-Chỉ số xanh
-Trái phiếu xanh

SSC, SEs,
VSD

For more information, please visit: www.hsx.vn

Hỗ trợ phát triển sản phẩm tài chính xanh

1. Thị trường chứng khoán bền vững và vai trò của Sở GDCK

For more information, please visit: www.hsx.vn

1. Thị trường chứng khoán bền vững và vai trò của Sở GDCK

For more information, please visit: www.hsx.vn

2. Phát triển bền vững tại Việt Nam so với quốc tế
Biểu đồ: 10 Quốc gia có điểm ESG thấp nhất – RobecoSAM

For more information, please visit: www.hsx.vn

Biểu đồ: Thẻ điểm QTCT Việt Nam – ACMF 2012-2013

2. Chỉ số phát triển bền vững - VNSI

NHÀ
QUẢN LÝ

NHÀ
ĐẦU TƯ

For more information, please visit: www.hsx.vn

CHỈ SỐ PHÁT
TRIỂN BỀN
VỮNG

CÔNG
TY NIÊM
YẾT

-Cung cấp thông tin hỗ trợ
cho
- xây dựng chính sách
- quyết định đầu tư
- cải tiến hoạt động
- Chia sẻ rủi ro
- Điều tiết dòng vốn xanh

Chỉ số phát triển bền vững
Trình bày: Ông Nguyễn Thế Tuấn - Sở GDCK TP.HCM

10/11/2017
www.hsx.vn

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
1. Vai trò và mục tiêu của Phát triển bền vững
2. Phương pháp xây dựng chỉ số Phát triển bền vững
3. Kết quả vận hành

For more information, please visit: www.hsx.vn

1. Vai trò và mục tiêu của Phát triển bền vững

For more information, please visit: www.hsx.vn

1. Vai trò và mục tiêu của Phát triển bền vững
Tăng hiệu quả
hoạt động

Tăng cường hình
ảnh và uy tín

For more information, please visit: www.hsx.vn

Tiết kiệm chi
phí, kiểm soát
tốt các rủi ro liên
quan đến môi
trường – xã hội

Các
công ty
niêm yết

Tăng cường hiệu
quả trong việc
thu hút dòng vốn
đầu tư vào công
ty.

1. Vai trò và mục tiêu của Phát triển bền vững

Việc đầu tư vào các
công ty phát triển
bền vững sẽ thúc
đẩy việc xanh hóa
thị trường vốn

Tăng cường nhận
thức thị trường về
phát triển bền
vững.

Nhà
đầu tư
For more information, please visit: www.hsx.vn

Nhiều chỉ số bền
vững trên thế giới
cho thấy hiệu suất
tốt hơn chỉ số thị
trường về mặt dài
hạn.

1. Vai trò và mục tiêu của Phát triển bền vững
Nâng cao việc
thực hiện và áp
dụng phát triển
bền vững cho các
công ty niêm yết
Tham chiếu về
các công ty phát
triển bền vững

Tạo công cụ tài
chính / đầu tư cho
thị trường

Chỉ số
Phát triển
bền vững

For more information, please visit: www.hsx.vn

1. Vai trò và mục tiêu của Phát triển bền vững

Nguồn: RFU - Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung

For more information, please visit: www.hsx.vn

1. Vai trò và mục tiêu của Phát triển bền vững

Nguồn: MSCI ACWI ESG Index factsheet

For more information, please visit: www.hsx.vn

1. Vai trò và mục tiêu của Phát triển bền vững

Nguồn: FTSE BURSA MALAYSIA INDEX SERIES

For more information, please visit: www.hsx.vn

2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG
2.1. Thông tin cơ bản về chỉ số
2.2. Phương pháp xây dựng chỉ số

For more information, please visit: www.hsx.vn

2. Phương pháp xây dựng chỉ số Phát triển bền vững
2.1 Thông tin cơ bản

Tên chỉ số

VN Sustainability Index - VNSI

Danh mục cổ phiếu xem xét

Các thành phần thuộc chỉ số VN100

Các bước sàng lọc

1. Là thành phần của VN100
2. Sàng lọc loại trừ
3. Tính toán và sàng lọc theo điểm PTBV

Phương pháp tính toán

Chỉ số giá
Giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh freefloat

Thời gian xem xét rổ

1 năm/1 lần vào tháng 7 hàng năm

Thời gian triển khai

24/07/2017

For more information, please visit: www.hsx.vn

2. Phương pháp xây dựng chỉ số Phát triển bền vững
2.1 Thông tin cơ bản
•Đáp ứng yêu cầu cơ bản về thanh khoản,
trạng thái giao dịch, tỷ lệ tự do chuyển
nhượng và là công ty thuộc top-100 trên thị
trường HOSE tại kỳ xem xét liền trước.

Các trường hợp không phù hợp với
phát triển bền vững như:
•Văn hóa phẩm đồi trụy.
•Thức uống có cồn (rượu mạnh, …)
•…

Thành phần thuộc
VN100 kỳ trước

Sàng lọc loại trừ

Thành phần
VNSI

Là cổ phiếu thành
phần thuộc VN100

•20 cổ phiếu có điểm phát triển
bền vững lớn nhất được lựa
chọn

For more information, please visit: www.hsx.vn

•Đáp ứng yêu cầu cơ bản về thanh khoản,
trạng thái giao dịch, tỷ lệ tự do chuyển
nhượng và là công ty thuộc top-100 trên thị
trường HOSE hiện tại.

Chấm điểm
theo các tiêu
chí bền vững

•Chấm điểm theo 3 lĩnh vực: Môi
trường, xã hội và quản trị doanh
nghiệp với hơn 80 tiêu chí.

2. Phương pháp xây dựng chỉ số Phát triển bền vững
2.2 Đánh giá theo các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị

Bộ nguyên tắc
quản trị công ty
của OECD

Bộ tiêu chuẩn
GRI Standards

For more information, please visit: www.hsx.vn

Quy định hiện
hành về công
bố thông tin và
quản trị công ty

3 yếu tố
Môi trường,
Xã hội và
Quản trị

Các ý kiến
tham vấn

2. Phương pháp xây dựng chỉ số Phát triển bền vững
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2.2 Đánh giá theo các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị

Chính sách / cam
kết của công ty

Trách nhiệm của nhà quản lý
Hệ thống quản lý môi trường

Môi
trường

Cách thức quản
lý

Các chỉ tiêu đo
lường

Công tác nghiên cứu, cải tiến

Nguyên vật liệu

Đa dạng sinh học

Năng lượng

Phát thải

Nước

Nhà cung cấp

Tuân thủ pháp luật
For more information, please visit: www.hsx.vn

2. Phương pháp xây dựng chỉ số Phát triển bền vững
2.2 Đánh giá theo các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị

Chính sách / cam kết
của công ty

Mối quan hệ với nhân viên
Quyền con người

Xã hội

Cách thức quản lý

Mối quan hệ với cộng đồng
Mối quan hệ với khách hàng

Các chỉ tiêu đo
lường
Tuân thủ pháp luật
For more information, please visit: www.hsx.vn
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2. Phương pháp xây dựng chỉ số Phát triển bền vững
2.2 Đánh giá theo các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị

Quyền của cổ đông

Quản trị
doanh
nghiệp

Công bố thông tin
và minh bạch
Đối xử bình đẳng
với cổ đông
Trách nhiệm đối
với các bên liên
quan

For more information, please visit: www.hsx.vn

Vai trò và trách
nhiệm của HĐQT
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2. Phương pháp xây dựng chỉ số Phát triển bền vững
2.3 Bộ tiêu chí chấm điểm môi trường, xã hội và quản trị

Tính toán điểm Phát triển bền vững
Điểm từng khía cạnh
của công ty A

Tỷ trọng từng khía cạnh theo từng phân
ngành GICS cấp 1

10%
35%

26%

32%

Môi trường

Xã hội

Quản trị

60%

30%
Môi trường

Xã hội

Tỷ trọng tham khảo cho ngành tài chính
Điểm Phát triển bền vững

Theo ví dụ trên:
Điểm PTBV = 35% * 10% + 26% * 30% + 32% * 60% = 30.5%

For more information, please visit: www.hsx.vn

Quản trị

3. Kết quả vận hành
90.00%

Kết quả chấm điểm PTBV của VN100 năm 2017

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

Điểm bình quân: 43%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Consumer
Staples

Utilities

Financials

For more information, please visit: www.hsx.vn

Real Estate

Materials

Information
Technology

Consumer
Discretionary

Industrials

Health Care

Energy

3. Kết quả vận hành
Tính đại diện về GTVH điều chỉnh freefloat
Consumer Staples

3

Utilities

1

Financials

4

Real Estate

1

Materials

3

Information Technology

Information Technology

1

Consumer Discretionary

Consumer Discretionary

1

Industrials

Industrials

3

Health Care

Health Care

1

Energy

2

Tổng

20

Consumer Staples
Utilities
Financials

41.91%
15.20%
16.30%

For more information, please visit: www.hsx.vn

Số lượng

Real Estate
Materials

Energy

3. Kết quả vận hành

Tính đại diện về GTVH điều chỉnh
freefloat của VNSI so với VN100 và
VNAllshare

For more information, please visit: www.hsx.vn

VNAllshare

44,1%

VN100

47,1%

VNSI

3. Kết quả vận hành
Diễn biến VNSI và VN30 từ 24/7/2017 - 31/10/2017
120
115
110
105

VNSI
VN30

100
95
90

24/07/2017

24/08/2017
Độ lệch chuẩn
Biến động
Hiệu quả

For more information, please visit: www.hsx.vn

24/09/2017
VNSI
0.69%
5.82%
3.83%

VN30
0.61%
5.11%
13.10%

24/10/2017

GIỚI THIỆU VỀ
DANH MỤC DỰ ÁN XANH
Trương Thị Hồng Liên
Phó Trưởng phòng
Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế ODA
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NỘI DUNG
1. BỐI CẢNH
Ø Bối cảnh quốc tế và Việt Nam
Ø Nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2. DANH MỤC DỰ ÁN XANH
Ø Khái niệm, định nghĩa
Ø Phương pháp tiếp cận
Ø Cấu trúc danh mục
Ø Phạm vi áp dụng
Ø Đánh giá sơ bộ

3. LỘ TRÌNH MỞ RỘNG DANH MỤC
10/11/2017
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1. BỐI CẢNH
1.1 Bối cảnh quốc tế và Việt Nam
Ø Biến đổi khí hậu (BĐKH) ảnh hưởng toàn cầu
Ø Xu hướng tăng trưởng tín dụng xanh, “xanh hóa” dòng vốn
đầu tư trên thế giới
Ø Hiệp định Paris về BĐKH được ký kết năm 2015 tại Hội
nghị COP21 là bước ngoặt quan trọng nhằm hiện thực
hóa thỏa thuận ký kết của mỗi quốc gia
Ø Việt Nam đang đối mặt với tác động nặng nề của BĐKH
Ø Tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay của Việt Nam sẽ khiến
Việt Nam dần trở thành nguồn phát thải khí nhà kính lớn
Ø Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách và kế hoạch
hành động nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược về
tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
10/11/2017
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1.2 Nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước VN
2012

2014

2016

• Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng
trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050
• Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành
động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của ngành ngân hàng
• Quyết định số 403/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về
tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020
• Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 37:
“Hoàn thiện thể chế và tăng cường năng lực hoạt động tài chính-tín
dụng của các NHTM phục vụ tăng trưởng xanh”
• Cam kết INDC của Việt Nam và Quyết định số 2053/QĐ-TTg phê duyệt
Kế hoạch hành động thực thi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí
hậu
• Ngân hàng Nhà nước được giao phối hợp với các Bộ ngành thực hiện
nhiệm vụ số 47 tại Quyết định 2053/QĐ-TTg: “đẩy nhanh việc áp dụng
các công cụ tài chính như chương trình tín dụng xanh, trái phiếu xanh,
quỹ đầu tư xanh và theo đó có bộ tiêu chí về dự án xanh”

10/11/2017
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1. BỐI CẢNH
1.3. Chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam
• Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 về thúc đẩy
tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi
trường - xã hội trong hoạt động cấp tín dụng;
• Quyết định số 1552/QĐ-NHNN ngày 06/8/2015 ban
hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng
thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh
đến năm 2020.

10/11/2017
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1.4. Một số khó khăn vướng mắc trong triển
khai tín dụng xanh tại Việt Nam
• Chưa có quy định cụ thể về lĩnh vực xanh, dự án
xanh cần ưu tiên hỗ trợ
• Nhận thức của TCTD về tín dụng xanh và rủi ro môi
trường xã hội còn hạn chế
• Thiếu cán bộ được đào tạo chuyên sâu và chuyên
trách trong việc đánh giá rủi ro môi trường
• Sản phẩm và dịch vụ tài chính xanh còn hạn chế,
chưa đa dạng

10/11/2017
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2. DANH MỤC DỰ ÁN XANH
2.1. Giới thiệu
Ø Ngày 24/4/2017, sau khi được Lãnh đạo NHNN phê duyệt, “Danh mục dự
án xanh” đã được gửi tới các Tổ chức tín dụng tham gia Dự án tài trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa của JICA để sử dụng làm tài liệu tham khảo
trong hoạt động cấp tín dụng

Ø Khái niệm / Định nghĩa lĩnh vực xanh, dự án xanh
ü Các tổ chức khác nhau (UNEP FI, ICMA, WB/IFC, BMZ/GIZ) đưa ra c
ác định nghĩa khác nhau về lĩnh vực xanh, dự án xanh
ü Theo cách hiểu rộng nhất và đơn giản nhất (v.d: khái niệm của ICMA)
• Dự án xanh là dự án … “đem lại lợi ích về môi trường” (projects
with environmental benefits)
ü Nhưng tổng thể phải đáp ứng các tiêu chuẩn xanh
ü NHNN với vai trò là cơ quan hoạch định chính sách, quản lý, điều tiết
dòng vốn của hệ thống ngân hàng vào lĩnh vực xanh cần áp dụng
khái niệm rộng về “danh mục dự án xanh” (broad green project
categories)
10/11/2017
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2. DANH MỤC DỰ ÁN XANH
2.2. Phương pháp tiếp cận
Ø Tham khảo kinh nghiệm quốc tế
Ø Tham chiếu quy định hiện hành của Việt Nam về
môi trường và các ngành nghề, lĩnh vực cần được
ưu tiên hoặc hạn chế phát triển
Ø Từng bước: trong giai đoạn đầu chỉ tiếp cận một số
nhóm lĩnh vực, sau đó mở rộng đầy đủ các lĩnh vực
xanh và đặt ra tiêu chuẩn xanh cao hơn, tiệm cận
tiêu chuẩn quốc tế

10/11/2017

8

2. DANH MỤC DỰ ÁN XANH
2.2.1. Phương pháp tiếp cận quốc tế
Ø Tham khảo kinh nghiệm quốc tế (có chọn lọc và bối cảnh tương đồng VN)
Ø Hiệp hội thị trường vốn quốc tế ICMA: nguyên tắc 4 trụ cột, trong đó:
• Trụ cột 1: Xác định danh mục ngành, lĩnh vực xanh (Green categories)
• Trụ cột 2: Quy trình thẩm định và lựa chọn dự án trên cơ sở các tiêu
chí hợp lệ
Ø Hiệp hội thị trường vốn quốc tế ICMA: 8 ngành, lĩnh vực xanh
Ø Trung quốc
• Danh mục NHTW Trung quốc: 06 nhóm ngành xanh (cấp I), 31 ngành
(cấp II) – được tham chiếu rộng rãi nhất tại Trung quốc
• Danh mục khác (CBRC: 12 nhóm ngành; CSRC; CDRC): khá chung
chung
Ø NHTW Bangladesh (BB): 11 lĩnh vực xanh (green categories), với 55 dòng
sản phẩm xanh (product line) thuộc diện được BB tái cấp vốn – giải pháp
thực tiễn và từng bước
10/11/2017
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2. DANH MỤC DỰ ÁN XANH
2.2.2. Phương pháp tiếp cận của NHNN
Ø Phân loại dự án xanh theo 2 phương thức sau như là điều kiện cần và đủ
1. Phân loại dự án xanh theo nhóm ngành/ngành/tiểu ngành như là
công cụ sàng lọc => có thể áp dụng ngay
2. Phân loại theo tiêu chí kỹ thuật: bước đầu “Danh mục dự án xanh”
tham chiếu tới các tiêu chuẩn và quy định hiện hành về môi trường
Ø ”Danh mục dự án xanh” tham chiếu rộng rãi, toàn diện các tiêu chuẩn và
quy định hiện hành về môi trường đối với các ngành/lĩnh vực:
• Chiến lược / Quy hoạch / Chương trình ngành
• Nghị định / Thông tư ngành (TNMT, CT, KHCN, etc.)
• Tiêu chuẩn, quy chuẩn (kỹ thuật, môi trường) quốc gia
Ø Hướng tới:
• Mở rộng danh mục
• Đặt ra tiêu chuẩn xanh cao hơn so với tiêu chuẩn, quy chuẩn VN hiện
hành
• Tiệm cận tiêu chuẩn xanh quốc tế

10/11/2017
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2. DANH MỤC DỰ ÁN XANH
2.3. Cấu trúc danh mục
Gồm phạm vi xác định dự án xanh và quy định tham
chiếu đối với 6 nhóm ngành (bao gồm 21 lĩnh vực và
44 tiểu lĩnh vực):
Ø Năng lượng tái tạo
Ø Tiết kiệm và hiệu quả năng lượng
Ø Chuyển đổi và quản lý sử dụng đất
Ø Lâm nghiệp bền vững
Ø Quản lý chất thải bền vững
Ø Nông nghiệp xanh
10/11/2017
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2.3. Cấu trúc Danh mục dự án xanh
Năng lượng gió
Năng lượng mặt trời
Năng lượng sinh khối
1. Năng lượng tái tạo
Thủy điện nhỏ
Các dự án chuyển giao và
hiện đại hóa công nghệ nhiệt
điện hiện có
Năng lượng tái tạo khác
10/11/2017

12

2.3 Cấu trúc Danh mục dự án xanh (ví dụ)

10/11/2017

13

2.3. Cấu trúc Danh mục dự án xanh

Trong lĩnh vực công nghiệp

2. Tiết kiệm và hiệu quả
năng lượng

Trong lĩnh vực xây dựng

Trong lĩnh vực giao thông vận tải

10/11/2017
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2.3. Cấu trúc Danh mục dự án xanh

Đô thị xanh

3. Chuyển đổi và quản lý
sử dụng đất

Bảo tồn và quản lý các khu vực đất
ngập nước

Sử dụng đất nông nghiệp bền vững

10/11/2017
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2.3. Cấu trúc Danh mục dự án xanh
Phát triển kinh tế lâm nghiệp và
dịch vụ rừng

4. Lâm nghiệp bền vững

Phát triển kinh tế du lịch sinh thái

Hoàn thiện và nâng cao chất
lượng sử dụng đất lâm nghiệp
bằng trồng rừng

10/11/2017
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2.3. Cấu trúc Danh mục dự án xanh
Chất thải rắn sinh hoạt

5. Quản lý chất thải bền vững

Chất thải rắn công nghiệp

Nước thải

10/11/2017
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2.3. Cấu trúc Danh mục dự án xanh

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông
nghiệp hữu cơ
6. Nông nghiệp xanh

Áp dụng tiêu chuẩn thực hành nông
nghiệp tốt
Ứng dụng công nghệ tự động hóa giúp
tiết kiệm nước, năng lượng sản xuất
nông nghiệp

10/11/2017
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2. DANH MỤC DỰ ÁN XANH
2.4. Phạm vi áp dụng
Ø Là cơ sở để các TCTD tham khảo, lồng ghép các
tiêu chí về môi trường trong quá trình thẩm định tín
dụng;
Ø Là cơ sở xác định các dự án tham gia chương
trình tín dụng xanh, trái phiếu xanh, quỹ đầu tư
xanh sau này;
Ø Là tài liệu tham khảo trong việc xác định các dự án
tín dụng xanh và lĩnh vực đầu tư xanh phục vụ báo
cáo NHNN và đơn vị liên quan;
Ø Hướng tới sử dụng tham khảo trong phát hành Trái
phiếu xanh.
10/11/2017
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2. DANH MỤC DỰ ÁN XANH
2.5. Đánh giá sơ bộ
Ø Việc thí điểm sử dụng Danh mục dự án xanh làm
tài liệu tham khảo cho các TCTD tham gia Dự án
SMEFP bước đầu đã giúp TCTD quan tâm đến các
ngành, lĩnh vực đầu tư xanh trong quá trình thẩm
định tín dụng;
Ø Đối với NHNN, Danh mục dự án xanh hiện nay
đang được dùng làm tài liệu tham khảo trong quá
trình xây dựng các đề xuất dự án tín dụng xanh thu
hút nguồn vốn tài trợ quốc tế; cũng như quá trình
dự thảo hướng dẫn và yêu cầu báo cáo tình hình
cho vay các ngành/lĩnh vực xanh của NHNN.
10/11/2017

20

3. LỘ TRÌNH MỞ RỘNG DANH MỤC
• Xây dựng danh
mục cơ bản gồm
6 nhóm ngành;
• Thí điểm áp dụng
tại một số tổ chức
tín dụng;
• Hoàn thiện danh
mục cơ bản và rút
kinh nghiệm.

Giai đoạn 1

10/11/2017

Giai đoạn 2
• Nghiên cứu mở
rộng thêm ngành,
lĩnh vực xanh, có
lợi ích về môi
trường; nâng dần
tiêu chuẩn xanh
• Áp dụng mở rộng
trong hệ thống
ngân hàng;
• Đánh giá tính khả
thi và thực tiễn
áp dụng.

• Nghiên cứu mở
rộng danh mục
đầy đủ bao gồm
toàn bộ các
ngành, khu vực
kinh tế xanh
theo chuẩn mực
quốc tế;
• Áp dụng chung
cho toàn nền
kinh tế.

Giai đoạn 3
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Phương án phát hành trái phiếu xanh

Tháng 11/2017

Nội dung
1.

Tính cấp thiết và xu hướng phát triển của trái phiếu xanh

2. Phân loại TPX và cơ chế phát hành
3. Phương án phát hành TPX

1. Tính cấp thiết và xu hướng phát triển của TPX

Tính cấp thiết
Ø Theo các nhà khoa học, với kịch bản tối ưu nhất về biến đổi khí hậu, nếu nhiệt độ trái

đất tăng ít hơn 2 độ trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 , sẽ cần tối thiểu 150 tỷ USD
mỗi năm để cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng được và thích ứng với biến đổi khí
hậu
ØNếu nhiệt độ trái đất tiếp tục tăng nhiều hơn 2 độ thì chi phí thích ứng sẽ còn cần
nhiều hơn nữa
ØVì vậy, có thể nói giai đoạn từ nay đến năm 2020 là giai đoạn quan trọng có tính
quyết định trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh, và có tính thời cơ nếu xét cả về chi
phí thực hiện và khả năng kiểm soát thành công việc biến đổi khí hậu, để tránh không bị
rơi vào vòng xoáy nói trên

Xu hướng phát triển

Nhu cầu đối với trái phiếu
xanh ngày càng tăng

• Các nhà đầu tư toàn cầu đang kêu gọi các chính phủ cần hành động để mở rộng
thị trường trái phiếu xanh nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư xanh đang ngày càng
phát triển.
• Các tổ chức bảo hiểm cam kết sẽ tăng mức độ đầu tư vào công cụ tài chính xanh
lên gấp 10 lần so với hiện nay cho đến giai đoạn 2020

Tổ chức phát hành trái phiếu
xanh ngày càng đa dạng

• Xuất phát ban đầu chủ yếu do các Ngân hàng phát triển đa phương (Ngân hàng
Đầu tư châu Âu EIB, Ngân hàng thế giới) phát hành, cho đến nay, các tổ chức
phát hành trái phiếu xanh đã mở rộng bao gồm các tổ chức công, doanh nghiệp,
tổ chức tài chính, …

Sự tham gia của khu vực
công lẫn tư nhân trong việc
đầu tư phát triển cơ sở hạ
tầng xanh

• Nhu cầu đầu tư vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng xanh không thể chỉ dựa vào
nguồn tài chính từ khu vực công và hệ thống ngân hàng mà cần phải được huy
động từ nhiều nguồn khác
• Sự tham gia đầu tư vào thị TPX của các tổ chức công (các quỹ phúc lợi, quỹ hưu
trí, ...), thể hiện rõ vai trò dẫn dắt các nhà đầu tư khác tham gia vào thị trường
này

2. Phân loại TPX và cơ chế phát hành

Trái phiếu chính phủ, trái phiếu CPBL

Trái phiếu Chính phủ,
trái phiếu CPBL

1. Phát hành TPX nằm
trong hạn mức phát
hành hàng năm của
TCPH

2. Phát hành TPX
không nằm trong hạn
mức phát hành hàng
năm của TCPH

Sử dụng một phần trong hạn mức
phát hành hàng năm của TCPH để
phát hành trái phiếu phục vụ cho
các mục đích, dự án xanh

TCPH phải xây dựng đề án gửi Bộ
Tài chính có ý kiến đồng thời báo cáo
Thủ tướng Chính phủ xem xét

Căn cứ pháp lý: Nghị định 01/2011/NĐ-CP và Thông tư 111/2015/TT-BTC, Thông tư 99/2015/TT-BTC hướng dẫn
phát hành TPCP và trái phiếu CPBL

Trái phiếu chính quyền địa phương

Trái phiếu CQĐP

1. Phát hành TPX nằm
trong hạn mức phát
hành hàng năm của
TCPH

Sử dụng một phần trong hạn mức
huy động vốn hàng năm của tỉnh,
thành phố để đầu tư phát triển kinh
tế xã hội thuộc nhiệm vụ chi của
ngân sách địa phương

2. Phát hành TPX
không nằm trong hạn
mức phát hành hàng
năm của TCPH

Trái phiếu dự án: Huy động vốn
cho các dự án có tính xanh và có
nguồn thu. Trái phiếu được đảm
bảo bằng chính nguồn thu của dự
án

Trái phiếu đảm bảo: Huy động
vốn cho các dự án xanh không
có nguồn thu. Trái phiếu được
đảm bảo trả nợ từ các nguồn thu
ổn định của địa phương.

Căn cứ pháp lý: Nghị định 01/2011/NĐ-CP, Thông tư 100/2015/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền
địa phương

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có thể chủ
động phát hành trái phiếu huy
động vốn cho các dự án có tính
xanh

2. Phát hành TPX để đầu tư cho
các dự án, công trình an sinh
xã hội thân thiện với môi
trường dưới sự hỗ trợ của
chính quyền địa phương

3. Trái phiếu doanh nghiệp
xanh có thể được phát hành
trong khuôn khổ dự án của IFC
và Quỹ khí hậu xanh

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đối với phát hành đại chúng và Nghị định số 90/2011/NĐ-CP đối với
phát hành riêng lẻ

3. Phương án phát hành TPX

Nội dung Phương án phát hành thí điểm (1)
ØTháng 10/2016, HNX báo cáo Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính Phương án
phát hành thí điểm trái phiếu xanh (Vụ Tài chính Ngân hàng là đơn vị chức năng của
Bộ chịu trách nhiệm về phát triển thị trường trái phiếu)
ØCơ sở pháp lý của Phương án
§Quyết định 2183/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch hành động của ngành tài chính thực hiện
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020
§Các quy định hiện hành về phát hành trái phiếu: Nghị định 01, NĐ58, NĐ 60 và các Thông
tư hướng dẫn phát hành trái phiếu (TT 99, TT 100, TT 111)

Nội dung Phương án phát hành thí điểm (2)
ØMục tiêu của phương án phát hành thí điểm
§Mở ra kênh huy động vốn thương mại cho các dự án, chương trình xanh thuộc khối công và
tư nhân, nhằm từng bước phổ cập nguồn cung vốn cho dự án, chương trình xanh.
§Định hình một mô hình huy động, quản lý sử dụng, minh bạch thông tin, khuyến khích phát
triển TPX, từ đó thiết lập ra các chính sách hỗ trợ, giám sát đảm bảo ày phát triển ổn định
TPX.
§Quảng bá chính sách tài khóa xanh, ngành tài chính xanh để từng bước thay đổi nhận thức
trong đầu tư và phát triển theo hướng bền vững và tăng trưởng xanh

Nội dung Phương án phát hành thí điểm (3)
ØĐánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc lựa chọn loại TPX phát hành thí điểm

TPCP

TP CQĐP

TPDN

• Nguồn vốn từ phát hành TPCP đa phần được hòa đồng vào ngân sách nhà
nước. Vì vậy rất khó trong việc phân tách nguồn vốn từ phát hành TPCP
cho các dự án, chương trình xanh

• Theo quy định hiện hành, địa phương có thể phát hành trái phiếu huy
động vốn cho các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của NSĐP. Vì
vậy có thể gắn mục đích phát hành xanh đối với trái phiếu phát hành

• Hiện nay chưa có cơ chế ưu đãi đối với doanh nghiệp khi huy động vốn
cho các dự án xanh nên việc doanh nghiệp phát hành TPX là tương đối
khó khăn

Nội dung Phương án phát hành thí điểm (4)
ØNội dung đề xuất tại Phương án
§Loại trái phiếu: Trái phiếu CQĐP. Sử dụng một phần trong hạn mức phát hành hàng năm
của tỉnh, thành phố để phát hành trái phiếu phục vụ cho các mục đích, dự án xanh. Có thể
lựa chọn Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh/ Đà Nẵng/Vũng Tàu.
§Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm, 5 năm
§Khối lượng phát hành: 300 – 500 tỷ đồng
§Phương thức: Đấu thầu qua Sở GDCK Hà Nội

ØLý do lựa chọn trái phiếu CQĐP:
§Sau khi đánh giá thực trạng thị trường TPCP, Sở nhận thấy rằng điều kiện hiện nay có thể
cho phép thực hiện phát hành trái phiếu CQĐP xanh, giúp các chính quyền địa phương trong
việc huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án xanh (thủy lợi, bảo vệ môi trường, …), đồng
thời qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các dự án, chương trình xanh tại các
địa phương

Một số vướng mắc để triển khai phát hành TPX (1)
1. Chưa có các quy định cụ thể về việc phát hành và quản lý trái phiếu xanh :
ü Tiêu chí đánh giá và cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định tính xanh của
các dự án
ü Danh mục cụ thể các dự án xanh
ü Quy định về mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu
ü Cơ chế hạch toán nguồn vốn từ phát hành trái phiếu
ü Chính sách thuế đối với trái phiếu xanh

Một số vướng mắc để triển khai phát hành TPX (2)
2. Thiếu các cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho việc phát hành và đầu tư vào trái
phiếu xanh như:
ü Chính sách ưu đãi về thuế đối với việc phát hành và đầu tư trái phiếu xanh
ü Chấp nhận cho sử dụng trái phiếu xanh trong hoạt động thị trường mở với tỷ lệ
chiết khấu cao hơn các trái phiếu cùng loại
ü Cho phép các tổ chức tín dụng sử dụng trái phiếu xanh làm dự trữ bắt buộc

Kết luận
Bên cạnh việc phát hành thí điểm trái phiếu CQĐP xanh, các Bộ ngành cần phối
hợp để xây dựng phương án tổng thể triển khai phát hành TPX theo đúng thông lệ
quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, cần có văn bản pháp lý ở cấp Nghị định của Chính
phủ về chương trình TPX, trong đó quy định về mục đích sử dụng vốn từ phát hành
trái phiếu, cơ chế hạch toán nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, chế độ báo cáo về
việc sử dụng vốn, chính sách thuế, … để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Trân trọng

Phát hành thí điểm Trái phiếu
xanh chính quyền địa phương
tại Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Văn Bắc – Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
(HFIC)
Tháng 11-2017
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Tháng 11 năm 2017

GIỚI THIỆU HFIC
2

TỔNG QUAN VỀ HFIC

Quá trình hình thành và phát triển
1997

2010

2012

Thành lập Quỹ Đầu
tư Phát triển Đô thị
TP.HCM (HIFU)

Chuyển đổi thành
Công ty Đầu tư Tài
chính nhà nước
Thành phố Hồ Chí
Minh (HFIC)

Bắt đầu thực hiện
chức năng đại diện
chủ sở hữu vốn nhà
nước tại các doanh
nghiệp do Ủy ban
nhân dân thành phố
HCM chuyển giao

3

TỔNG QUAN VỀ HFIC
• Chức năng hoạt động của HFIC
Huy động vốn
Thực hiện thí
điểm chức năng
đại diện chủ sở
hữu vốn nhà
nước

Cho vay

HFIC

Dịch vụ tư vấn

Đầu tư

Quản lý vốn ủy thác
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN
2010-2016
• Hoạt động Huy động vốn

Tổng huy động

9.026 tỷ đồng

Đa dạng
hóa nguồn
vốn huy
động

Quy mô
huy động
ngày tăng

Phát hành Trái
phiếu chính
quyền địa
phương

26.851 tỷ
đồng
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1. Phương án phát hành thí điểm Trái
phiếu xanh chính quyền địa
phương
(TPX CQĐP)
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1.1. Nội dung phương án phát hành TPX và
phát hành thí điểm TPX CQĐP
(đã được BTC phê duyệt)
Dựa vào:
1) Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (QĐ 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012) và Kế hoạch hành
động quốc gia về Tăng trưởng xanh 2014-2020 (QĐ 403/QĐ-TTg ngày 20/03/2014)
2) Kế hoạch hành động thực thi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu (Quyết định 2053/QĐTTg ngày 28/10/2016) giao nhiệm vụ:
+ Nhiệm vụ số 46 cho Bộ KHĐT chủ trì phối hợp cùng NHNN và BTC: “Xây dựng
khung huy động vốn cho Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh bao gồm khu vực tư nhân”
+ Nhiệm vụ số 47 cho BTC, NHNN, BKHĐT, UBCKNN, : “đẩy nhanh việc áp dụng các công
cụ tài chính như Chương trình tín dụng xanh, Trái phiếu xanh, Quỹ đầu tư xanh và theo đó
có bộ tiêu chí về dự án xanh”
+ Nhiệm vụ số 60 cho BKHĐT chủ trì phối hợp cùng BTC và NHNN: “Xây dựng MRV (Hướng
dẫn-Đánh giá-Báo cáo công khai minh bạch) cho khung huy động nguồn lực cho BĐKH
quốc gia”
3) Phương án TPX và phương án Phát hành thí điểm TPX CQĐP (xem đề án) được lãnh đạo BTC
phê duyệt
4) Công văn chỉ đạo của lãnh đạo BTC và UBND thành phố HCM: năm 2016 lập danh mục dự án môi
trường
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1.2. Nhiệm vụ của Chính quyền địa phương
-

-

-

Tham khảo “Danh mục dự án xanh” của NHNN để xây dựng danh mục “các
dự án môi trường” khi phát hành TPX;
Xác định lĩnh vực, dự án ưu tiên: TP.HCM chưa xác định và thực hiện ưu tiên
các dự án môi trường, nhưng đã lập được “danh mục dự án môi trường” để
bổ sung Hồ sơ phát hành trái phiếu của TP HCM, trong đó có tập trung cho
lĩnh vực nước sạch, xử lý nước thải…
Lập hồ sơ và xây dựng phương án phát hành trình BTC (sau khi năm 2016
lập được “danh mục dự án môi trường; dự kiến 2017 sẽ có thuyết minh và
có chỉ số đánh giá hiệu quả tác động môi trường trong bản cáo bạch của đợt
phát hành.
Xây dựng mô hình quản lý tài chính cho nguồn tiền từ TPX: hiện chưa làm
được, mới làm theo chỉ đạo từ Vụ TCNH đưa vào Tài khoản quản lý chung
của Ngân sách, Phía GIZ tư vấn nên có sổ theo dõi riêng và lâu dài tiến đến
có Tài khoản quản lý riêng và có khoản mục ngân sách riêng để trả nợ TPX
(mô hình TPX của Johannesburg, Nam phi).
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2. Kinh nghiệm ban đầu của TP Hồ Chí
Minh triển khai Phương án phát
hành thí điểm TPX CQĐP
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2.1. Phương án phát hành
1)
-

Theo phương án đã được Lãnh đạo BTC phê duyệt:
Chọn Hà nội / TP HCM / Đà nẵng / Bà Rịa Vũng Tàu thí điểm trước;
Sử dụng hạn mức hàng năm của Địa phương;
Phục vụ cho các mục đích, dự án xanh;
Nằm trong danh mục dự án ưu tiên của Địa phương;
Thời gian thí điểm: 2016-2017 ;
Kỳ hạn: 3 và 5 năm;
Chọn phương thức đấu thầu qua HNX; kết hợp cạnh tranh lãi suất và
không cạnh tranh lãi suất (tối đa 30% khối lượng gọi thầu)
Đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD);
Được sử dụng trong Thị trường mở của NHNN;
Ngân hàng sử dụng TPX làm dự trữ bắt buộc,
Ưu đãi thuế khi phát hành và đầu tư TPX;
Các điều kiện khác
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2.1. Phương án phát hành (tt)
2) Phương án của TP HCM:
-

-

Năm 2016 phát hành qua bảo lãnh của BSC, kỳ hạn 15 năm, khối lượng
3.000 tỷ VNĐ. Trong đó có 11 Dự án thuộc danh mục Dự án xanh, với tổng
mức đầu tư 2.619,8 tỷ , dự kiến bố trí từ nguồn vốn trái phiếu phát hành
trong năm 2016 là 523,5 tỷ đồng.
Năm 2017 dự kiến phát hành 2.000 tỷ, kỳ hạn 10,15, 20 và 30 năm. Trong
đó có 08 Dự án Xanh với tổng mức đầu tư 2.989 tỷ, dự kiến bố trí từ nguồn
vốn trái phiếu phát hành trong năm 2017 là 364 tỷ đồng.
Sử dụng danh mục dự án xanh của NHNN;
Trái phiếu nói chung, TPX của TP HCM đã nằm trong danh mục tái cấp vốn,
tham gia thị trường mở của NHNN; nhưng chưa được NHNN cho phép
dùng để tính dự trữ bắt buộc;
Chưa có ưu đãi thuế, phí đối với TPX.
Chưa có danh mục dự án xanh, môi trường ưu tiên (TP Hồ Chí Minh đang
trong quá trình chuẩn bị và soạn thảo Kế hoạch hành động thực thi Chiến
lược Tăng trưởng xanh (TTX)
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2.2. Quy trình Lập danh mục dự án xanh
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh mục dự án phát hành trái phiếu
chung, chuyển Sở Tài chính báo cáo UBND TP gửi BTC;
BTC yêu cầu GIZ tư vấn,
GIZ dựa vào «Danh mục dự án xanh» của NHNN và lấy ý kiến
chuyên gia Bộ Tài nguyên và Môi trường, NHNN để lựa chọn các dự
án xanh đưa vào «Danh mục dự án xanh» của đợt phát hành;
Sở Tài chính báo cáo BTC «Danh mục dự án xanh»
Sở Tài chính yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp dữ liệu và thuyết minh tá
c động môi trường (triển khai cho đợt phát hành 2017)
Chuyên gia của GIZ ›nh toán chỉ œêu hiệu quả tác động môi trường
và đưa vào cáo bạch của đợt phát hành là cơ sở cho việc đánh giá
sau này.
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2.3. Đánh giá tác động môi trường
Đợt phát hành năm 2016:
- Chưa có đánh giá tác động môi trường của các dự án xanh;
- Chưa có các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trường (HQMT), chống
biến đổi khí hậu (BĐKH) trong cáo bạch của đợt phát hành.
Đợt phát hành năm 2017:
- Đang chuẩn bị yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp thuyết minh HQMT,
- Sẽ yêu cầu bên tư vấn GIZ và chuyên gia Bộ TNMT tính toán HQMT
và chống BĐKH;
- Sẽ công bố HQMT trong cáo bạch phát hành trái phiếu vào cuối năm
2017.
Sau giai đoạn thí điểm (sau 2018):
- Sẽ áp dụng hệ thống chỉ đạo, đánh giá, báo cáo (MRV) về HQMT và
chống BĐKH;
- Áp dụng Thông tư 155/TT-BTC ngày 6/10/2015 về công bố thông tin
(môi trường)
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3. Các rào cản và đề xuất
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3.1. Cơ sở pháp lý riêng cho TPX
1. Hiện nay mới chỉ có các định hướng chính sách trong các quyết định:
Chiến lược TTX: QĐ 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012; Kế hoạch hành
động quốc gia về TTX: QĐ 403/QĐ-TTg ngày 20/03/2014; Kế hoạch
hành động thực thi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu: Quyết
định 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016; Phê duyệt lộ trình phát triển thị
trường trái phiếu: 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 quy định xây dựng
cơ chế cho thị trường TPX;
2. Quy định chi tiết mới có: Thông tư quy định công bố thông tin (môi
trường) 155/TT-BTC ngày 6/10/2015 ; “Danh mục dự án xanh” do
NHNN ban hành để tham khảo;
3. Trong một vài năm tới đề nghị BTC xây dựng và trình CP ban hành cơ
chế chính sách đối với Thị trường TPX: lồng ghép cơ chế, chính sách
đối với TPX vào các Nghị đinh sửa đổi các Nghị định chính phủ về
TPCP (NĐ 01); TPDN (NĐ 90), các quỹ đầu tư phát triển địa phương
(NĐ 138) và đề nghi UBCKNN có hướng dẫn về TPX để có hành lang
pháp lý và có hướng dẫn để phát triển Thị trường TPX.
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3.2. Hạn mức nợ công và quy mô phát hành
- Hạn mức vay nợ ngân sách do BTC và Quốc hội phê duyệt hàng năm
rất hạn hẹp, kể cả các địa phương có kết chuyển Ngân sách về Trung
ương như HN, TP HCM (Hạn mức vay nợ của TP.HCM tối đa bằng 70%
thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp)
Như vậy bên cạnh phát hành TPX trong khuôn khổ hạn mức ngân sách
được BTC và QH phê duyệt hàng năm, cần cho phép các địa phương
phát hành TPX đảm bảo và TPX dự án tức là Trái phiếu chính quyền địa
phương xanh không thuộc trong hạn mức huy động vốn của tỉnh, thành
phố (đề xuất của HNX và GIZ trong nghiên cứu đề án TPX):
+ Trái phiếu dự án xanh: Huy động vốn cho các dự án có tính
xanh và có nguồn thu. Trái phiếu được đảm bảo bằng chính
nguồn thu của dự án;
+ Trái phiếu xanh đảm bảo: Huy động vốn cho các dự án xanh
không có nguồn thu: Trái phiếu được đảm bảo trả nợ từ các
nguồn thu ổn định của địa phương (dịch vụ tiện ích như điện,
nước, cầu đường, …). Ngoài ra, để tăng tính an toàn cho trái
phiếu nhằm giảm chi phí phát hành, chính quyền địa phương
có thể đảm bảo một phần nghĩa vụ trả nợ của trái phiếu.
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3.2. Hạn mức nợ công và quy mô phát hành (tt)
- Trái phiếu dự án xanh và trái phiếu đảm bảo được phát hành sẽ không
thuộc trong hạn mức huy động vốn của tỉnh thành phố, cũng như không
nằm trong trách nhiệm trả nợ chung của địa phương (trừ trường hợp địa
phương có thể đứng ra đảm bảo một phần nghĩa vụ trả nợ của trái phiếu
phát hành).
- Phát hành TPX dự án và TPX đảm bảo cho phép đáp ứng tốt và ở quy mô
lớn, nhất là với các địa phương như TP HCM, HN, Đà Nẵng, Đồng bằng
sông Cửu Long có yêu cầu dự án TTX, BĐKH và môi trường rất lớn.
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3.4. Đánh giá, Báo cáo về môi trường (MRV)
- Từng bước thực hiện 4 chuẩn mực quốc tế về TPX (GBPs) của
Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế - ICMA quy định bao gồm:
+ Sử dụng tiền thu được từ phát hành
+ Quy trình đánh giá và lựa chọn dự án
+ Quản lý tiền thu được từ phát hành
+ Báo cáo (đánh giá tác động môi trường)
- Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể 4 chuẩn mực quốc tế về
TPX (GBPs) ở Việt nam
+ BTC hướng dẫn vẫn quản lý chung tiền thu được từ TPX,
chưa hạch toán, quản lý bằng tài khoản riêng;
+ BTC và UBCKNN chưa có quy định về “danh mục dự án
xanh”, chưa có quy định về đánh giá, báo cáo (MRV) cho TPX
+ TP HCM chưa có quy định ưu tiên cho các danh mục dự án
xanh.
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3.5. Thủ tục hành chính
Các quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt,
triển khai dự án hiện nay còn phức tạp, kéo dài (Luật Đầu tư
công, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn…) ảnh hưởng đến
tiến độ giải ngân và tiến độ thực hiện Dự án
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3.5. Đề xuất
-

-

-

BTC sớm sửa đổi và lồng ghép cơ chế, chính sách TPX vào trong Dự thảo
sửa đổi các Nghị định 90 (TPDN), 01 (TPCP) và 138 (Quỹ ĐTPT địa
phương) trình Thủ tướng CP ban hành;
UBCKNN sớm soạn thảo “Hướng dẫn phát triển Thị trường TPX”;
BTC và UBCKNN có hướng dẫn cụ thể 4 chuẩn mực QT về TPX (GBPs) ở
Việt Nam;
BTC hướng dẫn và cho phép quản lý tiền thu được từ TPX, được hạch
toán, quản lý bằng tài khoản riêng; hoặc cho phép Chính quyền địa
phương ủy thác cho các quỹ tài chính ngoài ngân sách/HFIC quản lý, báo
cáo;
TP HCM có quy định ưu tiên cho các danh mục dự án xanh, đơn giản
nhất là lập danh mục dự án xanh trong Kế hoạch hành động Tăng trưởng
xanh và chống biến đổi khí hậu mà TP hiện đang cùng MPI, UNDP và
USAiD xây dựng để đưa vào Kế hoạch phát hành TPX hàng năm;
BTC cho phép một số địa phương lớn phát hành TPX dự án và TPX đảm
bảo;
Đơn giản hóa các thủ tục đầu tư./.
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Cám ơn !
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