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Dự án Điện DPE
Sau khi xây dựng xong, Nhà máy nhiệt điện DPE sẽ
cung cấp một phần điện sản xuất cho những hộ gia
đình ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện chưa
được cung cấp điện lưới mà phải phát điện bằng máy
nổ hay bình ắc-quy.
Để thẩm định dự án về mặt kinh tế, ta phải ước tích
tổng lợi ích kinh tế của dự án đối với nhóm các hộ gia
đình này.
Lợi ích kinh tế của Dự án DPE đối với nhóm hộ đang
xem xét bao gồm hai loại:
✓ Lợi ích từ tác động thay thế lượng điện tiêu thụ từ nguồn
có chi phí sản xuất cao (máy nổ và ắc-quy) sang nguồn có
chi phí sản xuất thấp hơn (nhiệt điện).
✓ Lợi ích từ việc gia tăng lượng cầu điện năng do giá điện
giảm xuống

Điều tra mức sẵn lòng chi trả
Điều tra chọn mẫu hộ gia đình được
tiến hành để phỏng vấn các hộ gia đình
chưa có điện lưới về mức tiêu thụ điện
dự kiến ứng với các mức giá điện bán
lẻ khác nhau.
Dựa vào kết quả điều tra này, đường
cầu điện năng được ước lượng.
Trước khi có điện lưới, các hộ gia đình
phải chạy máy nổ hay dùng bình ắc
quy để có điện. Chi phí điện bình quân
nếu chạy máy nổ và ắc-quy là 27
xen/kWh (giá 2009). Chi phí bình quân
này nói chung không đổi theo lượng
điện tiêu thụ.
Vào năm 2012 khi Nhà máy DPE bắt
đầu cung cấp điện theo dự kiến, giá
điện bán lẻ mà các hộ phải trả khi mua
điện là 9 xen/kWh (giá 2009).
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Xác định lợi ích kinh tế
Tác động của dự án:
✓ Thay thế: Khi có dự án, các hộ sẽ chuyển từ dùng máy nổ
hoặc ắc quy sang sử dụng điện của nhà máy nhiệt điện
DPE với giá rẻ hơn. Như vậy lượng cung từ nguồn điện cũ
50 kWh/tháng sẽ được thay thế hoàn toàn bằng điện do dự
án cung cấp.
✓ Tăng thêm: Ở mức giá 0,09 USD/kWh, mức tiêu thụ điện là
410 kWh/tháng/hộ. Lượng cầu tăng thêm do giá giảm là:
QD = QD1 – Q0 = 410 – 50 = 360 kWh

Tổng lợi ích kinh tế dự án nhiệt điện DPE là diện tích
QS1 P0E0E1QD1, trong đó bao gồm:

✓ Tổng lợi tích tăng thêm của người tiêu dùng do tăng sử
dụng khi giá điện giảm = Diện tích E0E1QD1Q0.
✓ Tổng chi phí nguồn lực xã hội tiết kiệm được từ việc người
dân sử dụng nhiệt điện có chi phí thấp thay vì sử dụng máy
nổ và ắc-quy có chi phí cao = Diện tích P0E0Q0QS1.

Ước lượng lợi ích kinh tế
Tổng lợi ích kinh tế tăng thêm của người tiêu dùng:
✓ Diện tích hình thang E0E1QD1Q0
= (0,09 + 0,27)*(410 – 50)/2 = 64,8 (USD)

Tổng chi phí nguồn lực xã hội tiết kiệm được:
✓ Diện tích hình chữ nhật P0E0Q0QS1
= 0,27*50 = 13,5 (USD)

Tổng lợi ích kinh tế gộp
✓ Diện tích QS1 P0E0E1QD1
= 64,8+13,5 = 78,3 (USD)

Giá kinh tế của điện
= Tổng lợi ích kinh tế/Tổng lượng điện tiêu thụ
= 78,3/410 = 0,191 (USD/kWh)

