
Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Chăn nuôi theo 
phương thức bền vững và toàn diện

Nghiên cứu điển hình năm 2016: Kinh doanh 
nông nghiệp

Khách hàng: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Lihua Giang Tô (Lihua)
Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 62,5 triệu USD; khoản vay loại B bằng đồng nhân dân tệ tương 

đương 32,5 triệu USD

Những đặc điểm chính
 � Dự án sẽ thúc đẩy một mô hình kinh doanh chăn nuôi bền vững và bao trùm, gồm cả các 

nông hộ nhỏ, theo phương thức sản xuất bền vững.  
 � Trụ sở chính của Lihua nằm ở Thường Châu, Giang Tô, nhưng công ty này có các nông trại tại 

sáu tỉnh. Mỗi năm, công ty này cung cấp khoảng 193 triệu con gà vàng và 192.500 con lợn.
 � Ngành chăn nuôi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gắn với các vấn đề như ô nhiễm 

nghiêm trọng, bệnh tật trên vật nuôi và an toàn thực phẩm. Nếu không được quản lý phù 
hợp, sự phát triển của các trang trại chăn nuôi có thể gây tổn hại tới môi trường và đe dọa 
sức khỏe cộng đồng.

 � Khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ hỗ trợ việc mở rộng các trang trại giống 
và việc sản xuất theo hợp đồng của công ty Lihua, cũng như giúp tăng chi phí đầu tư cơ bản 
của công ty cho các hoạt động bảo vệ môi trường, sức khỏe vật nuôi và an toàn thực phẩm.

 � Với khoản hỗ trợ không cần chính phủ bảo lãnh cho hoạt động kinh doanh mang tính bao 
trùm đầu tiên này cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ngành nông nghiệp, mô hình sản 
xuất theo hợp đồng riêng biệt của Lihua sẽ cung cấp nguồn thu nhập khá và ổn định cho 
hàng nghìn nông dân và trở thành hình mẫu cho ngành chăn nuôi.

Giá trị gia tăng của ADB
 � Đặt ra chuẩn mực cho các thông lệ về sự tham gia của nông hộ nhỏ, tính bền vững về môi 

trường, sức khỏe vật nuôi, và an toàn thực phẩm trong ngành chăn nuôi.
 � Khuyến khích các ngân hàng thương mại cung cấp nguồn tài chính trong dài hạn. 

Ngày phê duyệt: 13 tháng 12 năm 2016
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Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Nghiên cứu điển hình năm 2016: Kinh doanh 
nông nghiệp

Khách hàng: Tập đoàn Agripacific 
Hỗ trợ của ADB:  Khoản vay tương đương 20 triệu USD bằng đồng đô-la, yên và nhân dân tệ

Những đặc điểm chính
 � Dự án sẽ nhân rộng quy mô và chuyển giao một mô hình kinh doanh làm vườn giá trị cao 

dựa trên (i) việc áp dụng công nghệ nhà kính kiểm soát khí hậu trên các vùng cao nguyên 
nhiệt đới ở Châu Á, và (ii) tích hợp khâu cuối các hoạt động kinh doanh với phân phối 
trong các thị trường nội địa và xuất khẩu.

 � Dự án sẽ góp phần đạt được ít nhất ba nội dung trong Mục tiêu Phát triển bền vững: (i) 
triển khai các hoạt động canh tác nông nghiệp thích ứng giúp tăng năng suất và sản lượng, 
giúp duy trì các hệ sinh thái, và nâng cao năng lực thích nghi với biến đổi khí hậu; (ii) tăng 
cường hợp tác khu vực và quốc tế - cũng như khả năng tiếp cận - trong lĩnh vực khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo; và (iii) gia tăng đáng kể kim ngạch xuất khẩu của các nước 
đang phát triển.

 � Dự án sẽ thúc đẩy bình đẳng giới thông qua tăng tỷ lệ lao động nữ (từ 60% trong năm 2015 
lên tới 65% trong năm 2020), gồm cả các vị trí quản lý (từ 53% trong năm 2015 lên tới 63% 
vào năm 2020).

Giá trị gia tăng của ADB
 � Cung cấp gói tài chính dài hạn bằng nhiều đồng tiền.
 � Nâng cao các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội của Agripacific thông qua việc áp dụng 

các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn quốc tế.
 � Tăng tính dễ nhận biết đối với mô hình kinh doanh của Agripacific, tạo điều kiện cho các 

công ty kém hiện đại hơn ở khắp Châu Á - Thái Bình Dương có thể học hỏi từ đó.

Ngày phê duyệt: 16 tháng 12 năm 2016 

Việt Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, In-đô-nê-xi-a: 
Phát triển Nghề làm vườn chất lượng cao 
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Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Chăn nuôi bò sữa bền 
vững và an toàn đối với sản phẩm sữa 

Khách hàng: Tập đoàn Giống và Công nghệ sinh học Saikexing Nội Mông (SKX)
Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 62,5 triệu USD và khoản vay loại B bằng đồng nhân dân tệ tương 

đương 62,5 triệu USD.

Những đặc điểm chính
 � ADB sẽ cung cấp khoản vay bằng Nhân dân tệ tương đương 62,5 triệu USD, và đóng vai trò 

người đứng tên cho vay trên sổ sách đối với khoản vay bằng nhân dân tệ tương đương 62,5 
triệu USD từ một số ngân hàng thương mại chọn lọc.

 � Dự án sẽ cho phép công ty này, hiện đang sở hữu khoảng 100.000 con bò trên khắp 27 trang 
trại, xây dựng thêm bốn trang trại mới với tổng số 20.000 con bò.

 � SKX sẽ đầu tư những công nghệ hiện đại nhất để chấm dứt việc xả chất thải động vật chưa qua 
xử lý ra môi trường và sử dụng chất thải làm phân bón cho nông nghiệp và sản xuất năng lượng.

 � Dự án sẽ thúc đẩy hoạt động chăn nuôi bò sữa hiện đại, bảo đảm tính bền vững về môi trường 
và an toàn sản phẩm cao hơn.

Giá trị gia tăng của ADB
 � Giúp SKX thiết lập các chuẩn mực về môi trường và an toàn thực phẩm cho ngành chăn nuôi 

bò sữa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 � Cung cấp và huy động nguồn tài chính trong dài hạn để khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư 

cho các hoạt động này.
 � Tài trợ đồng thời cho một số dự án. ADB có thể tài trợ lên tới 31 trang trại tại 7 tỉnh và khu tự 

trị, bảo đảm tác động rộng khắp.
 � Rút ra bài học kinh nghiệm cho các dự án trong tương lai.

Ngày phê duyệt: 29 tháng 6 năm 2016
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Nghiên cứu điển hình năm 2016: Kinh doanh 
nông nghiệp



Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Ấn Độ: Năng lượng sạch tái sinh 

Khách hàng: ReNew Power Ventures (ReNew)
Hỗ trợ của ADB:   Khoản vay 195 triệu USD (hoặc tương đương bằng đồng rupi Ấn Độ); khoản 

vay 195 triệu USD do ADB quản lý từ Quỹ Cơ sở Hạ tầng khu vực tư nhân 
của tổ chức Leading Asia (LEAP).

Những đặc điểm chính
 � ReNew, một trong những công ty sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió hàng đầu 

của Ấn Độ, được thành lập năm 2011 và kể từ đó đã phát triển được công suất năng lượng tái 
tạo đạt 1,2 gi-ga-oát (GW) - cộng thêm với 1,5 GW từ các dự án đang được lên kế hoạch.

 � Dự án bao gồm tài trợ việc xây dựng và vận hành bốn dự án điện mặt trời (tạo ra 398 GW) 
và ba dự án điện gió (sản xuất 311 GW), cho tổng công suất là 709 GW tại sáu bang của Ấn 
Độ.

 � Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo ra 1.400 GWh năng lượng sạch và giúp giảm phát thải 1,2 triệu 
tấn khí cacbon điôxít. 

 � Dự án góp phần đa dạng hóa các nguồn năng lượng của Ấn Độ thông qua việc bổ sung công 
suất năng lượng tái tạo, từ đó cung cấp cho quốc gia nguồn điện năng bảo đảm, đáng tin cậy 
và bền vững, giúp tăng cường an ninh năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu 
hóa thạch.

Giá trị gia tăng của ADB
 � Huy động gói tài trợ đáng kể (chiếm tới 50% chi phí dự án) thông qua ADB và các quỹ LEAP 

cho một đơn vị sản xuất điện độc lập ở khu vực tư nhân.
 � Cung cấp tài trợ lần đầu tiên cho các hoạt động ở khu vực tư nhân ở bang Jharkhand.

Ngày phê duyệt: 2 tháng 12 năm 2016
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Nghiên cứu điển hình năm 2016: Cơ sở hạ tầng



Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

A-déc-bai-gian: Dự án Mở rộng mỏ khí thiên nhiên 
Shah Deniz 

Khách hàng: Southern Gas Corridor
Hỗ trợ của ADB: Khoản vay trực tiếp không do chính phủ bảo lãnh trị giá 500 triệu USD; khoản 

bảo lãnh tín dụng một phần với một bên bảo lãnh thuộc chính phủ trị giá 500 
triệu USD.

Những đặc điểm chính
 � Giai đoạn 2 của việc xây dựng mỏ khí thiên nhiên Shah Zeniz, một trong những mỏ khí thiên 

nhiên lớn nhất thế giới, bắt đầu sản xuất khí từ năm 2006. 
 � Ngành khí thiên nhiên của A-déc-bai-gian nhìn chung sẽ mở rộng thông qua việc khuyến 

khích các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn dự trữ khí tương tự, mang tới tri thức kỹ 
thuật đang rất cần thiết, kinh nghiệm xây dựng, và nguồn vốn từ bên ngoài. 

 � Sản xuất khí gia tăng và việc mở cửa thị trường Châu Âu đối với khí thiên nhiên xuất khẩu của 
A-déc-bai-gian sẽ giúp cải thiện hội nhập khu vực và đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu khí 
thiên nhiên của A-déc-bai-gian.

 � Kinh nghiệm thành công của các ngân hàng thương mại nước ngoài trong việc tài trợ cho một 
dự án lớn ở A-déc-bai-gian sẽ giúp tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để xây dựng 
các dự án phát triển mỏ khí thiên nhiên thượng nguồn, cũng như các dự án hóa dầu trung 
nguồn và hạ nguồn sử dụng khí thiên nhiên là nguyên liệu đầu vào.

Giá trị gia tăng của ADB
 � Tạo thuận lợi cho việc thu hút nguồn tài trợ thương mại quy mô lớn trong dài hạn từ các ngân 

hàng quốc tế.
 � Cải thiện quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch trong ngành dầu khí của quốc gia này.
 � Giúp chính phủ tiếp tục phát triển một trong những tài sản tạo nguồn thu lớn nhất của mình 

trong thời điểm đầy khó khăn trên bình diện toàn cầu đối với các hoạt động đầu tư dầu khí. 

Ngày phê duyệt:  7 tháng 12 năm 2016
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Nghiên cứu điển hình năm 2016: Cơ sở hạ tầng



Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Pa-ki-xtan: Dự án Điện gió Triconboston 

Khách hàng: Triconboston Consulting, thuộc sở hữu của Tập đoàn Sapphire và Ngân hàng Alfalah
Hỗ trợ của ADB: Khoản vay trị giá 75 triệu USD 

Những đặc điểm chính
 � Tập đoàn Sapphire được thành lập năm 1940, là một mạng lưới các công ty do các gia đình sở 

hữu và quản lý, và là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất của Pa-ki-xtan, với các hoạt 
động đầu tư vào ngành dệt may, năng lượng, sữa, và phát triển bất động sản.

 � Dự án bao gồm việc thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì ba nhà máy điện gió công suất 50 
mê-ga-oát (cùng với cơ sở hạ tầng liên quan) ở sát cạnh nhau tại Jhimpir. Mỗi nhà máy sẽ 
có các tua-bin công suất 1,7 MW của General Electric, mỗi tua-bin có đường kính cánh quạt 
103m và độ cao lắp đặt là 80m.

 � Dự án sẽ cung cấp điện với mức giá bán vào mạng lưới được điều chỉnh là 0,1045 USD/kWh, 
thấp hơn đáng kể so với mức giá trước đây.

 � Dự án sẽ bảo đảm khả năng tiếp cận nguồn năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy và có thể 
chi trả, đồng thời cải thiện cấu trúc nguồn phát điện thông qua đầu tư của khu vực tư nhân.

 � Dự án được đồng tài trợ bởi Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft, Công ty Tài 
chính quốc tế, và Ngân hàng Phát triển Hồi giáo.

Giá trị gia tăng của ADB
 � Củng cố sự tin tưởng của các nhà đầu tư và cơ quan chính phủ rằng năng lượng tái tạo có thể 

giúp cải thiện hiệu suất năng lượng, và rằng điện gió có thể đạt được “mức giá ngang bằng trên 
lưới điện” đối với năng lượng tái tạo.  

 � Cung cấp nguồn tài chính bằng đồng đô-la dài hạn, bảo lãnh hạn chế không có sẵn ở Pa-ki-xtan.
 � Tái bảo đảm với các nhà tài trợ rằng các cơ quan chính phủ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ trong 

suốt vòng đời dự án.

Ngày phê duyệt:  27 tháng 10 năm 2016
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Nghiên cứu điển hình năm 2016: Cơ sở hạ tầng



Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

In-đô-nê-xia: Dự án Năng lượng địa nhiệt Muara Laboh

Khách hàng: Engie (Pháp), Sumitomo (Nhật Bản), và Supreme Energy
Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 70 triệu USD
Cofinancing: Khoản vay song song 20 triệu USD được tài trợ thông qua Quỹ Cơ sở Hạ tầng khu 

vực tư nhân của tổ chức Leading Asia (LEAP); khoản vay trị giá 19,25 triệu USD từ 
Quỹ Công nghệ sạch (CTF)

Những đặc điểm chính
 � Dự án sẽ xây dựng, vận hành và bảo trì các nguồn hơi địa nhiệt và một nhà máy phát điện công 

suất 80 MW tại khu nhượng địa Liki Pinangawan Muara Laboh.    
 � Việc xây dựng một nhà máy địa nhiệt điện với công suất phụ tải nền và tránh phát thải các-

bon sẽ giúp chính phủ đạt được các mục tiêu tăng trưởng bền vững thông qua đầu tư của khu 
vực tư nhân.

 � Dự án được đồng tài trợ bởi Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Công ty Bảo hiểm và 
Đầu tư Xuất khẩu Nippon.

Giá trị gia tăng của ADB
 � Thông qua tài trợ ưu đãi của CTF, khuyến khích các đơn vị phát triển hoàn thành những 

chương trình khai thác nhiều thách thức hơn và hoàn tất các thỏa thuận tài chính. 
 � Chứng minh tính khả thi để đầu tư của thỏa thuận mua điện địa nhiệt mới, và khả năng nhân 

rộng các giải pháp có tính cấu trúc để quản lý tính chất phức tạp và các rủi ro về nguồn lực 
được nêu ra bởi các đơn vị sản xuất năng lượng địa nhiệt độc lập.

Ngày phê duyệt: 7 tháng 12 năm 2016
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Nghiên cứu điển hình năm 2016: Cơ sở hạ tầng



Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Cam-pu-chia: Dự án năng lượng mặt trời Cam-pu-chia

Khách hàng: Tập đoàn Sunseap và SchneiTec
Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 3,6 triệu USD; khoản vay loại B trị giá 3 triệu USD
Cofinancing: Khoản vay 3,25 triệu USD từ Quỹ Khí hậu Ca-na-đa cho Khu vực tư nhân ở 

Châu Á (CFPS) trong khuôn khổ Quỹ Đối tác tài trợ cho Năng lượng sạch 

Những đặc điểm chính
 � Dự án này là nhà máy năng lượng mặt trời với quy mô hòa lưới điện đầu tiên tại Cam-pu-

chia, và là dự án sản xuất điện độc lập bằng năng lượng tái tạo đấu thầu cạnh tranh đầu 
tiên tại quốc gia này.

 � Dự án sẽ giúp tăng nguồn cung điện để đáp ứng nhu cầu, giải quyết tình trạng mất cân đối 
nguồn cung điện giữa mùa khô và mùa mưa, và khiến nguồn cung điện của Cam-pu-chia 
trở nên ổn định và đáng tin cậy hơn.

 � Giá bán có tính cạnh tranh cao, với chi phí cung ứng thấp hơn mức trung bình mà chưa 
tính đến chính sách ưu đãi giá bán năng lượng tái tạo (feed-in tariff) hay các khoản trợ giá 
khác của chính phủ, cho thấy khả năng đạt được “mức giá ngang bằng trên lưới điện” của 
năng lượng mặt trời. 

Giá trị gia tăng của ADB
 � Góp phần vào sự thành công của việc đấu thầu cạnh tranh và minh bạch đối với dự án, 

nhờ sự tham gia từ sớm của ADB vào quá trình này.
 � Huy động được khoản vay từ ngân hàng thương mại quốc tế tại một thị trường nơi nguồn 

tài chính dài hạn vẫn còn là thách thức do rủi ro chính trị và tình trạng sơ khai của ngành 
ngân hàng.

 � Huy động được khoản vay ưu đãi từ Quỹ Khí hậu Ca-na-đa cho Khu vực tư nhân tại Châu 
Á, giúp thúc đẩy việc sử dụng năng lượng bản địa với mức giá cạnh tranh.

Ngày phê duyệt: 7 tháng 12 năm 2016

Mọi thắc mắc xin liên hệ    
Tel +63 2 632 6540 

E-mail newbusiness@adb.org 

Nghiên cứu điển hình năm 2016: Cơ sở hạ tầng



Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Thái Lan: Phân phối Năng lượng mặt trời thương mại 

Khách hàng: Stumpf Energy
Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 47 triệu USD bằng đồng bạt Thái 

Những đặc điểm chính
 � Dự án này là khoản đầu tư đầu tiên của ADB cho năng lượng mặt trời với mức giá ngang bằng 

trên lưới điện tại Thái Lan.
 � Dự án bao gồm việc giới thiệu và vận hành lắp đặt các hệ thống điện mặt trời trên mái của các 

tòa nhà thương mại hoặc công nghiệp do các công ty khách hàng sở hữu hoặc cho thuê ở Thái 
Lan, với tổng công suất lên tới 100 mê-ga-oát.

 � Dự án sẽ là minh chứng cho thấy việc lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà 
tại các tòa nhà thương mại hoặc công nghiệp mà không cần trợ cấp từ chính sách ưu đãi năng 
lượng tái tạo là một mô hình kinh doanh khả thi ở Thái Lan. Điều này sẽ mở ra tiềm năng to lớn 
để triển khai đại trà việc lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời, đặc biệt trong ngành sản xuất 
chế tạo vốn đang tăng trưởng mạnh của Thái Lan  

 � Dự án sẽ giúp đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng bằng việc bổ sung thêm công suất năng 
lượng tái tạo, tăng cường an ninh năng lượng, và giảm sự phụ thuộc của quốc gia vào nguồn 
năng lượng hóa thạch.

Giá trị gia tăng của ADB
 � Tăng sự tin tưởng của các ngân hàng thương mại địa phương để cùng đầu tư cho dự án.
 � Bù đắp sự thiếu hụt vốn trong tài trợ dài hạn để bảo đảm việc tài trợ bền vững và hiệu quả cho 

các dự án thương mại về năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Ngày phê duyệt: 10 tháng 8 năm 2016

Mọi thắc mắc xin liên hệ    
Tel +63 2 632 6540 

E-mail newbusiness@adb.org 

Nghiên cứu điển hình năm 2016: Cơ sở hạ tầng



Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Thái Lan: Năng lượng mặt trời trên mái nhà với mức giá 
ngang bằng trên lưới điện 

Khách hàng: Tập đoàn Weng và Tập đoàn Sunseap 
Hỗ trợ của ADB: Khoản vay dự án 44 triệu USD bằng đồng đô-la hoặc đồng bạt Thái

Những đặc điểm chính 
 � Dự án này là khoản đầu tư lần thứ hai của ADB cho năng lượng mặt trời với mức giá ngang 

bằng trên lưới điện tại Thái Lan.
 � Dự án bao gồm việc giới thiệu và vận hành lắp đặt các hệ thống điện mặt trời trên mái của 

các tòa nhà thương mại hoặc công nghiệp do các công ty khách hàng sở hữu hoặc cho thuê 
ở Thái Lan, với tổng công suất lên tới 100 mê-ga-oát.

 � Dự án sẽ là minh chứng cho thấy việc lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà 
tại các tòa nhà thương mại hoặc công nghiệp mà không cần trợ cấp từ chính sách ưu đãi 
năng lượng tái tạo là một mô hình kinh doanh khả thi ở Thái Lan. Điều này sẽ mở ra tiềm 
năng to lớn để triển khai đại trà việc lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời, đặc biệt trong 
ngành sản xuất chế tạo đang tăng trưởng mạnh của Thái Lan.  

 � Dự án sẽ giúp đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng bằng việc bổ sung thêm công suất 
năng lượng tái tạo, tăng cường an ninh năng lượng, và giảm sự phụ thuộc của quốc gia vào 
nguồn năng lượng hóa thạch. 

Giá trị gia tăng của ADB
 � Tăng sự tin tưởng của các ngân hàng thương mại địa phương để cùng đầu tư cho dự án.
 � Bù đắp sự thiếu hụt vốn trong tài trợ dài hạn để bảo đảm việc tài trợ bền vững và hiệu quả 

cho các dự án thương mại về năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Ngày phê duyệt:  2 tháng 12 năm 2016.

Mọi thắc mắc xin liên hệ    
Tel +63 2 632 6540 

E-mail newbusiness@adb.org 

Nghiên cứu điển hình năm 2016: Cơ sở hạ tầng



Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Pa-kix-tan: Mở rộng tiếp cận tín dụng đối với khách hàng 
nông nghiệp và các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Khách hàng: Ngân hàng Khushali (KBL)
Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 20 triệu USD bằng đồng đô-la hoặc đồng rupi Pa-kix-tan 

Những đặc điểm chính
 � KBL là ngân hàng tài chính vi mô (MFB) lớn nhất tại Pa-kix-tan, với sự hiện diện tại tất cả các 

quận huyện trên toàn quốc và mạng lưới gồm 129 chi nhánh.
 � KBL có cơ sở khách hàng lớn nhất trong số các MFB tại Pa-kix-tan, với các sản phẩm đa dạng 

cho cả khách hàng vay vốn và gửi tiền. Hiện ngân hàng này có hơn 1 triệu người gửi tiền và hơn 
50.000 người vay. Ngân hàng cũng cung cấp các dịch vụ chuyển tiền và các sản phẩm bảo 
hiểm vi mô. 

 � Chiến lược 5 năm của KBL là chuyển đổi danh mục sản phẩm của mình từ chỗ chủ yếu gồm 
các khoản tín dụng vi mô theo nhóm sang một tập hợp tốt hơn gồm các khoản vay theo nhóm, 
khách hàng cá nhân, và các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME). Tài trợ của ADB sẽ 
giúp mở rộng sản phẩm và đa dạng hóa danh mục cho vay của KBL.

 � Dự án sẽ cải thiện tính bao trùm tài chính, với trọng tâm là các khách hàng nông nghiệp và 
MSME. Có tới 25% ngân sách của ADB sẽ được dành cho những khách hàng nữ.

 � Hỗ trợ kỹ thuật sẽ giúp thành lập một học viện đào tạo MSME cũng như các hoạt động đầu tư 
cho các hệ thống quản lý rủi ro của KBL.

 � ADB cũng sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật viện trợ không hoàn lại để giúp thành lập một học viện 
đào tạo MSME, cũng như đầu tư cho các hệ thống quản lý rủi ro của KBL.

Giá trị gia tăng của ADB
 � Mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, do tài trợ của ADB sẽ giúp KBL tiếp tục phát triển và vươn 

tới nhóm đối tượng khách hàng có thu nhập thấp hơn và chưa có khả năng vay vốn ở Pa-kix-tan.
 � Hỗ trợ phát triển ngành tài chính ngân hàng vi mô ở Pa-kix-tan.

Ngày phê duyệt:  12 tháng 12 năm 2016

Mọi thắc mắc xin liên hệ    
Tel +63 2 632 6540 

E-mail newbusiness@adb.org 

Nghiên cứu điển hình năm 2016: Các thị trường vốn



Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Ác-mê-ni-a: Bao phủ dịch vụ tài chính ở nông thôn 

Khách hàng: Finca Armenia (FIAR)
Hỗ trợ của ADB: Khoản vay 6 triệu USD bằng đô-la hoặc đồng dram

Những đặc điểm chính
 � Được thành lập năm 1999, FIAR là một trong những thể chế tài chính phi ngân hàng lớn nhất 

tại Ác-mê-ni-a, chiếm 40% thị phần trong nhóm năm thể chế tài chính vi mô lớn nhất.
 � Tính đến tháng 12 năm 2015, FIAR có tổng các khoản cho vay trị giá 58,03 triệu USD, phục vụ 

hơn 52.000 khách hàng, với 78% trong số đó đến từ khu vực bên ngoài Yerevan.
 � Quan điểm về giá trị chủ đạo của FIAR là dịch vụ khách hàng chất lượng cao và các điều 

khoản tín dụng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thế chấp thấp của nhóm khách hàng mục tiêu 
(chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình nông nghiệp có thu nhập thấp).

 � Nguồn vốn của ADB sẽ được sử dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa 
(MSME) và lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu ở bên ngoài thủ đô. Bảy mươi lăm phần trăm vốn 
vay của ADB sẽ dành cho các MSME ở bên ngoài Yerevan, và có tới 70% sẽ dành cho khách 
hàng nông nghiệp vay lại.

 � ADB cũng sẽ cung cấp khoản hỗ trợ kỹ thuật viện trợ không hoàn lại lên tới 200.000 USD để 
hỗ trợ phát triển hệ thống chấm điểm tín dụng và xác nhận thông minh (SMART) của FIAR.

Giá trị gia tăng của ADB
 � Đa dạng hóa nền kinh tế và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính.
 � Tăng nguồn tín dụng sẵn có cho các MSME và lĩnh vực nông nghiệp.
 � Mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn bằng đồng nội tệ.

Ngày phê duyệt: 7 tháng 12 năm 2016

Mọi thắc mắc xin liên hệ    
Tel +63 2 632 6540 

E-mail newbusiness@adb.org 

Nghiên cứu điển hình năm 2016: Các thị trường vốn



Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Ấn Độ: Các dịch vụ tài chính Janalakshmi 

Khách hàng: Các dịch vụ tài chính Janalakshmi (JFS)
Hỗ trợ của ADB: Tài trợ khoản vay 150 triệu USD bằng đồng rupi Ấn Độ

Những đặc điểm chính
 � Được thành lập vào năm 2000, JFS là thể chế tài chính vi mô - công ty tài chính phi ngân hàng 

lớn nhất ở Ấn Độ, cung cấp các dịch vụ tài chính dựa trên thị trường cho các khách hàng không 
được tiếp cận dịch vụ ngân hàng ở các đô thị Ấn Độ. Với sự hiện diện đa dạng ở 18 bang trên khắp 
cả nước, đạt tới hơn 3,8 triệu khách hàng tại 331 trung tâm Jana và 50 trung tâm Jana Pragati, JFS 
đang quản lý hơn 1,7 tỷ USD tài sản tính tới cuối tháng 3 năm 2016.

 � JFS sẽ sử dụng nguồn vốn tài trợ từ ADB để tài trợ cho các khoản vay tài chính vi mô, chủ yếu 
cho khách hàng nữ theo mô hình nhóm đồng trách nhiệm, cũng như các khoản vay nhỏ khác 
cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ. Khoảng 50% số vốn tài trợ này sẽ dành 
cho các bang kém phát triển hơn (theo như phân loại trong Báo cáo của Ủy ban Raghuram 
Rajan, 2013).

 � Bên cạnh đó, khoảng 5% vốn tài trợ của ADB sẽ được dành cho các khoản vay để xây dựng và cải 
thiện các công trình vệ sinh trên khắp Ấn Độ, bổ sung cho các sáng kiến vệ sinh của chính phủ.

Giá trị gia tăng của ADB
 � Cải thiện khả năng tiếp cận tài chính và phát triển lĩnh vực tài chính thông qua việc hỗ trợ JFS 

trong quá trình chuyển đổi từ cho vay tín dụng vi mô sang vai trò mới là ngân hàng tài chính nhỏ 
xuyên Ấn Độ.

 � Hỗ trợ phát triển lĩnh vực vệ sinh thông qua việc xây dựng và triển khai các hình mẫu tín dụng 
vệ sinh.

Ngày phê duyệt: 30 tháng 6 năm 2016.

Mọi thắc mắc xin liên hệ    
Tel +63 2 632 6540 

E-mail newbusiness@adb.org 

Nghiên cứu điển hình năm 2016: Các thị trường vốn



Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khu vực: Quỹ Cơ sở Hạ tầng khu vực tư nhân của tổ chức 
Leading Asia (LEAP) 

Dự án: Vốn đồng tài trợ trị giá 1,5 tỷ USD do ADB quản lý dành cho các giao dịch về cơ sở hạ 
tầng của khu vực tư nhân không cần chính phủ bảo lãnh tại Châu Á và Thái Bình Dương.

Hỗ trợ của ADB:  Quản lý quỹ, bao gồm tìm kiếm khách hàng, thẩm tra, cơ cấu, phê duyệt, giám 
sát và đánh giá. ADB là bên được ủy thác của Quỹ LEAP và đóng vai trò là bên 
cho vay hoặc nhà đầu tư trên giấy tờ. Các nguồn lực của LEAP được sử dụng 
cùng với nguồn vốn của ADB trong các giao dịch không cần chính phủ bảo lãnh.

Những đặc điểm chính
 � Quỹ này cung cấp vốn đồng tài trợ thông qua vay nợ, vốn cổ phần, và các công cụ tài chính 

hỗn hợp.
 � Các dự án đủ tiêu chuẩn được cấp vốn phải chứng tỏ được những lợi ích về cơ sở hạ tầng bền 

vững và có chất lượng: năng lượng (gồm cả năng lượng tái tạo), giao thông, nước và hạ tầng 
đô thị, công nghệ thông tin và truyền thông, y tế.

 � Quỹ có tiền vốn là 1,5 tỷ USD từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
 � Trọng tâm chính là các giao dịch lớn hơn được tài trợ song song cùng với Vụ Nghiệp vụ Khu 

vực tư nhân của ADB. Một tỷ lệ nhỏ hơn sẽ được dành cho các giao dịch cần tới nguồn vốn 
ưu đãi và đổi mới.

 � Quỹ này được thiết kế để bù đắp các thiếu hụt tài chính quan trọng, và giảm bớt những hạn 
chế về khả năng tài trợ cho các dự án.

 � Dự kiến quỹ này sẽ giúp thúc đẩy các cơ hội tài chính mới với tổng giá trị lên tới 6 tỷ USD trên 
toàn khu vực.

 � Quỹ này là đòn bẩy để nâng cao năng lực hiện thời của ADB trong việc xác định và khởi tạo 
các dự án đầu tư.

 � Các quy trình phê duyệt và triển khai đã được hợp lý hóa.
 � Quỹ cũng được hưởng lợi từ sự hiện diện mạnh mẽ của JICA tại khu vực.

Ngày phê duyệt: 30 tháng 3 năm 2016
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Lưu ý: USD = Đô-la Mỹ.

Khu vực: Quỹ Đầu tư Việt Nam III

Quản lý Quỹ: Tập đoàn Đầu tư Việt Nam
Hỗ trợ của ADB: Đầu tư cổ phần trị giá 20 triệu USD 

Những đặc điểm chính 
 � Mục tiêu của Quỹ là tiến hành các hoạt động đầu tư cổ phần và liên quan tới cổ phần cho các công 

ty ở thị trường tầm trung cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), chủ yếu ở Việt Nam.
 � Các hoạt động đầu tư tương tự tại Cam-pu-chia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và My-an-

ma cũng được dự trù.
 � Hoạt động đầu tư được dự kiến giúp duy trì sự phát triển của các thị trường vốn thông qua các 

khoản đầu tư cổ phần tư nhân.
 � Nó sẽ giúp cải thiện tính thanh khoản, và chứng minh tính khả thi của đầu tư cổ phần tư nhân 

cho các nhà đầu tư thể chế lớn hơn.
 � Ngoài ra, hoạt động đầu tư sẽ giúp tạo thêm việc làm trong các công ty ở thị trường tầm trung 

và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua định hướng về chiến lược và hoạt động từ người 
quản lý quỹ, và việc bơm vốn để cho phép các doanh nghiệp địa phương mở rộng quy mô. 

Giá trị gia tăng của ADB
 � Thúc đẩy sự tăng trưởng của các quỹ cổ phần tư nhân tại Cam-pu-chia, Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào, My-an-ma và Việt Nam - những đơn vị vẫn đang gặp khó khăn trong huy động 
vốn, nhất là từ các nhà đầu tư nước ngoài. Sự tham gia của ADB sẽ gửi đi một tín hiệu tích cực 
tới các thị trường, và làm nổi bật nhu cầu về nguồn vốn của các công ty ở thị trường tầm trung 
và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những nước này. 

 � Khuyến khích đối tác chung bảo đảm rằng các công ty được nhận đầu tư tuân thủ các tiêu 
chuẩn bảo đảm an toàn xã hội và môi trường cao nhất. ADB, với tư cách là thành viên của ban 
tư vấn, sẽ hỗ trợ giám sát việc quản trị quỹ.

Ngày phê duyệt:  15 tháng 11 năm 2016
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