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Điện mặt trời (ĐMT) thế giới đã tăng vọt trong chưa dầy 20 năm, từ khoảng 1 GW (1 GW = 
1 triệu kW = 1000 MW) vào năm 2000, đến 40 GW năm 2010, 139 GW năm 2013, và 
402 GW năm 2017.  Đức đứng đầu thế giới về ĐMT năm 2013 với 36 GW (so với 2006 mới 
chỉ 1,7 GW), bằng 26% tổng công suất thế giới, nhưng năm 2017 tụt xuống hạng tư, sau 
Trung Quốc, Mỹ, và Nhật.  ĐMT trong từ 2013 chiếm khoảng 6% sản lượng điện của Đức , 
và 98% ĐMT là nối lưới.  

Năm 2017, trong tổng số ĐMT trên mái nhà của Đức, số cơ sở nhỏ (lắp dưới 10 kWp) chiếm 
70%, nhưng sản lượng điện phát ra chỉ chiếm 30% tổng số.  Chi phí đầu tư giảm từ 
6000 USD/kWp năm 2006 xuống còn 1600 USD/kWp năm 2016. 

Có dịp công tác tìm hiểu về năng lượng tái tạo ở Đức tháng 6-2015, chúng tôi đã tìm hiểu 
một trường hợp cụ thể.  Đã phỏng vấn ông D. Rutz ở Bang Bavaria (Đức), một chuyên gia về 
năng lượng tái tạo, người đã lắp đặt 2 hệ thống ĐMT cho bản thân (2014) và cho nhà bố mẹ 
(2010).  Để dễ hình dung giá cả, năm 2013-2014 qui đổi  trung bình 1 euro (€) = 1,3 USD; 
năm 2014 tỷ giá 1 USD = 21300 đồng.  

Hệ ĐMT lắp đặt 2014: Tổng công suất 10 kW (39 mô-đuyn 255 W). Giá thiết bị là 
16 000 €, lắp đặt cần 3 người trong 2 ngày (Hình 1). Tnh ra 1,6 €/W hay 2,1 USD /W.   

Nhà ông Rutz năm 2014 tiêu thụ khoảng (≈) 2500 kWh điện, trong đó mua ≈1000 kWh từ 
công ty Điện lực với giá 0,28 €/kWh, và ≈1500 kWh từ hệ ĐMT vào ban ngày, bố trí sử dụng 
tối đa cho máy giặt, nấu nướng, hút bụi, tủ lạnh, máy tính và in ấn....  Và đã bán ĐMT thừa 
≈9 000 kWh cho công ty Điện lực với giá 0,13 €/kWh.   Như vậy, tính sổ mỗi năm: 

        Đã bán: 9000 kWh x 0,13 €/kWh = +1170 €  
(trừ)  Đã mua /1000 kWh x 0,28 €/kWh = -280 €  
(cộng)  Tiết kiệm đáng lẽ phải mua 1500 kWh x 0,28 €/kWh = +420 € 
(trừ)  Mua bảo hiểm thiết bị mỗi năm = -120 € (để thay thế khi gặp sự cố hoặc thiên tai). 
Vậy lời = 1170 -280 + 420 - 120 = 1190 € /năm hay 99 €/tháng (khoảng 2,7 triệu đồng/tháng) 

Thời gian hoàn vốn =  Đầu tư 16 000 € / Lời mỗi năm 1190 €    = khoảng 13 năm.   

Vài số liệu khác: 

● Công suất định mức 10 kW, nhưng công suất cực đại thực tế 8 kW, mùa đông hay ngày có 
mây che chỉ đạt 1,5 kW.  Sản lượng điện chỉ 28,8 kWh/ngày (10500 kWh/365 ngày), Nếu 
tính thẳng cho ngày-đêm 24 giờ, chỉ được 1,2 kW hay 12% công suất định mức.  Lưu ý ở 
Việt Nam, nhất là các tỉnh phía Nam, do nắng nhiều, sinh ra điện cỡ gấp rưỡi; 10 kW "danh 
nghĩa" ĐMT ở Việt Nam thực tế có thể đạt 2- 3 kW. 

● Vào ngày nắng gắt, công ty Điện lực chỉ thu nạp 70% công suất định mức, để khỏi quá tải 
lưới điện. Việc này được điều khiển tự động bằng bộ đổi điện inverter (giá khoảng 2000 € 
trong tổng đầu tư). 
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● Nếu theo kiểu cũ (ĐMT độc lập, có bình ac-quy), thêm bình điện sẽ tốn 12 000 €, nghĩa là 
đầu tư ban đầu sẽ tăng gấp rưỡi. Hơn nữa, ac-quy dù loại tốt cũng chỉ thọ 7 năm.  Vậy tính 
"suốt đời" (life cycle) 21 năm của tấm pin mặt trời, tổng đầu tư sẽ là 16 000 + 2 x 12000 = 
40 000 €, gấp 2,5 lần so với nối lưới. 

Hệ ĐMT lắp đặt 2010:  Suất đầu tư cao hơn, 19 400 € cho 6,5 kW, tính ra 3,0 €/W hay 
3,9 USD /W, gần gấp đôi so với 2014. 

● Giá bán ĐMT cho công ty Điện lực khá cao (0,30 €/kWh, so với 2014 chỉ 0,13 €/kWh), 
trong lúc giá mua điện từ công ty Điện lực khá thấp(0,22 €/kWh, so với 2014 đến 0,28 
€ /kWh). Do đó người chủ chỉ bán điện MT, không dùng cho nhà.  Do cam kết được mua 
điện 20 năm cho đến 2031, với sản lượng điện hàng năm 6500 kWh, người chủ thu được 
1950€.  Nếu dủng 2000 kWh /năm, ông ta trả cho công ty Điện lực 560 €.  Coi như người chủ 
"lời" 1950–560 = 1390 €; không tệ so với 1190 € từ hệ thống lắp đặt năm 2014.  Đây là "phần 
thưởng" cho những người đã dám đầu tư lúc khởi đầu, để góp phần phát triển năng lượng mặt 
trời. 

● Trong cùng khu phố, sau đó vài năm đã có 15 hệ thống tương tự  trên các nóc nhà.  Lưới 
điện đã có không phải thay đổi gì cả; vì với các hệ thống vài kW, đưa vào lưới, rồi cũng dùng 
gần đó thôi, dòng điện “chảy” đến tải theo đường ngắn nhất. 

Trường hợp cụ thể trên trùng khớp với các tài liệu đã công bố:, ví dụ của IEA (Cơ quan 
Năng lượng Quốc tế) hay Viện Nghiên cứu NLMT Fraunhofer:    

● Từ 2006 đến 2014, giá tấm pin MT đã giảm từ 5 €/W đến 0,6 €/W, và giá lắp đặt đã giảm 
30– 60% tùy vùng;  năm 2013, đầu tư ĐMT khoảng 2,3 €/W (và năm 2017 chỉ còn 1,3 €/W). 

● Giá mua ĐMT ở Đức giảm từ 0,56 € /kWh năm 2006, còn 0,13 € /kWh năm 2014. 

● Hiện nay điện mặt trời thế giới chủ yếu hòa lưới điện, không phải độc lập cho "vùng sâu 
vùng xa" như 20 năm trước đây. ĐMT nhằm tiết giảm điện từ nguồn năng lượng dầu khí hoặc 
than và bảo vệ môi trường. Đây là giải pháp không trữ điện cho các cơ sở công nghiệp và 
thương mại, sản xuất và sử dụng điện chủ yếu ban ngày, cho các trang trại nông nghiệp bơm 
tưới vào ban ngày. ĐMT ở Việt Nam trước đây phần lớn trợ giá cho vùng sâu vùng xa, kém 
hiểu biết kỹ thuật, nên dễ hư hỏng, lãng phí. 

● Phát triển ĐMT với chính sách phù hợp, qua vận dụng giá mua điện (Feed-in-Tariff) 
khuyến khích người dân đầu tư. Toàn dân hỗ trợ giá mua ĐMT, để rồi toàn dân sẽ hưởng giá 
ĐMT giảm dần tới mức chấp nhận được.  

Tham khảo kinh nghiệm ở Đức: 
Năm 2013 ĐMT Đức với 36 GW "danh nghĩa" sản xuất 28 TWh (tỷ kWh), đồng nghĩa với 
giảm nhập khẩu được 15 triệu tấn than hoặc 7 triệu tấn dầu. Đối chiếu, Việt Nam 2013 sản 
xuất 128 TWh, trong đó 69 TWh từ nhiệt điện, và 58 TWh từ thủy điện; với tổng công suất 
lắp đặt 30 GW, chia đều xấp xỉ một nửa nhiệt điện và một nửa thủy điện.  Hai năm 2013 và 
2014, Việt Nam đã nhập 4,7 triệu tấn than, và việc nhập 40 triệu tấn than mỗi năm vào 
khoảng 2025 đã được các Công ty bàn tính. Thủy điện sẽ đạt đến tiềm năng kinh tế- kỹ thuật 
tối đa 75 TWh vào khoảng 2018, khi đó không thể nói "hồi xưa thủy điện rẻ lắm". 

Dự kiến năm 2020 với công suất phát điện 75 GW, thủy điện và nhiệt điện không đáp ứng 
nổi.  Tổng công suất của 5 thủy điện lớn: Sơn La, Hoà Bình, Ya Ly, Trị An, và Đa Nhim chỉ 
5,7 GW.  Dùng 80 triệu tấn than để phát điện là bài toán khó về nguồn than.  Năng lượng hạt 
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nhân nếu có cũng chỉ được 4 GW, và tất cả phụ thuộc nước ngoài, từ công nghệ, thiết bị, và 
nguyên liệu.   

Nhưng chỉ cần 2 triệu nóc nhà (trong số hàng chục triệu hộ gia đình) lắp đặt ĐMT mỗi nhà 
10 kW, sẽ có 20 GW để đưa vào lưới điện 30 TWh mỗi năm, giảm được 16 triệu tấn than mỗi 
năm (trị giá 3- 4 tỷ USD).  Kỹ thuật hoàn toàn trong tầm tay, chỉ nhập pin MT từ nước cung 
cấp hàng đầu là Trung Quốc (đang cạnh tranh giá ở Mỹ, Nhật, Đức... đến mức Mỹ phải áp 
thuế chống phá giá), hiện đã dưới 1 USD/W. Pin mặt trời không phải công nghệ cao như bán 
dẫn điện tử, nên cũng không quá lo về chất lượng chế tạo. Đầu tư 20 GW ĐMT tốn khoảng 
50 tỷ USD, để hoàn vốn sau 13 năm, không phải quá tầm của một nước, nhất là chuyện liên 
quan đến an ninh năng lượng. Với đà giảm giá tấm pin và lắp đặt ĐMT, khả năng tiệm cận 
xuống bằng giá các nguồn năng lượng dầu khí là khả thi.  

Ý cần lặp lại là ĐMT trên mái nhà hầu như không cần thêm đường truyền dẫn, là vấn đề hiện 
nay ở Việt Nam với cả trăm Dự án ĐMT tập trung qui mô MW, sẽ gây quá tải trong phân 
phối điện. 

 
Hình 1. Nhà ông Rutz với 10 kW ĐMT ở Bavaria, Đức, lắp đặt năm 2014.   Photo: Rutz  

 
Hình 2. Điện mặt trời nối lưới ở một thị trấn gần Munich của bang Bavaria  
(trong ảnh, thấy khoảng 20 nóc nhà có tấm pin mặt trời).   Photo: P.H.Hien 
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