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1. Khái niệm về tăng trưởng xanh 

Khái niệm về Tăng trưởng Xanh (TTX) có nguồn gốc đầu tiên t  khu v c Châu Á – Thái 

Bình Dư ng. Tại H i nghị cấp B  trưởng về M i trường và Phát triển (MCED) diễn ra vào 

tháng 3 năm 2005 tại Seul – Hàn Quốc, 52 Chính phủ và các tổ chức liên quan t  khu v c 

Châu Á – Thái Bình Dư ng đã thống nhất để chuyển phát triển kinh tế theo hướng bền vững 

và theo đuổi con đường TTX (Mathews 2012). Để đạt được nguyện vọng này, m t tuyên bố 

cấp B  trưởng và kế hoạch th c hiện cấp vùng cho phát triển bền vững đã được thông qua 

(Barnes 2008). Các kế hoạch này đã bắt đầu m t tầm nhìn đầy tham vọng và toàn diện về 

tằng trưởng x nh như là m t sáng kiến cấp vùng của UNESCAP – ngôi nhà của phát triển 

bền vững và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (UNESCAP 2012). Theo đó, TTX được 

định nghĩ  là m t m  hình tăng trưởng kinh tế mới, tách rời mối quan hệ giữ  tăng trưởng 

kinh tế gắn với suy thoái m i trường với việc tập trung vào giảm nghèo, tạo việc làm, phát 

triển xã h i, bền vững m i trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu và hạn chế suy giảm đ  dạng 

sinh học và đảm bảo cho việc tiếp cận năng lượng sạch và nước (Allen and Clouth 2012). 

Sơ đồ 1: Mô hình Tăng trưởng Xanh: Tách rời mâu thuẫn giữa tăng trưởng 

kinh tế với suy thoái môi trường và sử dụng tài nguyên 

 

Nguồn: (UNEP 2012) 

Tại Cu c gặp gỡ B  trưởng củ  Tổ chức Hợp tác và Phát triển  inh tế (OECD) vào tháng 

6/2009, 30 thành viên củ  Tổ chức và 5 quốc gi  sắp trở thành thành viên (đóng góp tới gần 

80%  inh tế toàn cầu) đã phê chuẩn tuyên bố chung rằng ―X nh‖ và ―Tăng trưởng‖ phải đi 

Phúc lợi cho con người 

Tăng trưởng kinh tế 

Sử dụng tài nguyên 

Tác động môi trường 

Tách rời 

Tách rời 
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đ i với nh u và đề xuất OECD phát triển m t chiến lược TTX để m ng  inh tế, m i trường, 

c ng nghệ, tài chính và các  hí  cạnh củ  phát triển vào trong m t  hung phát triển toàn diện 

nhất (UNESCAP 2012). T  đây, OECD trở thành nhân tố chủ đạo và qu n trọng nhất cho 

TTX và hỗ trợ các nỗ l c củ  các quốc gi  để xây d ng và th c hiện TTX quốc gi . TTX, 

theo OECD, đó là m t cách tiếp cận mới đối với m  hình phát triển  inh tế gắn với thúc đẩy 

bền vững về m i trường, các bon thấp và m t xã h i phát triển toàn diện. TTX qu y ngược 

các giới hạn về tài nguyên và  hủng hoảng về  hí hậu thành các c  h i phát triển  inh tế 

th ng qu  việc đầu tư vào phát triển  inh tế và phúc lợi xã h i gắn với việc sử dụng ít tài 

nguyên h n, thải ít chất thải h n đối với các hoạt đ ng  inh tế qu n trọng như sản xuất th c 

phẩm, gi o th ng và vận tải, xây d ng, c ng nghiệp nặng, năng lượng và nước (UNEP 2014). 

Sơ đồ 2: Sự dịch chuyển trong tiếp cận phát triển bền vững với Tăng trưởng 

Xanh 

Nguồn: Huber (2000) 

Kinh tế 

Xã h i Sinh thái 

Sinh thái 

Kinh tế Kinh tế Xã h i 

Xã h i 

Sinh thái 
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Vào tháng 11/2010, tại H i nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul, lãnh đạo của các quốc gi  đã 

thống nhất rằng, TTX cho phép các quốc gi  đ ng phát triển có thể ―nhảy cóc‖, bỏ qua giai 

đoạn phát triển gắn liền với ô nhiễm để phát triển với việc áp dụng công nghệ xanh. Các nhà 

lãnh đạo cũng đã thống nhất để tạo r  m i trường cho phép s  phát triển của công nghệ năng 

lượng sạch và công nghệ về hiệu quả năng lượng (Barbier, 2011) với các hoạt đ ng tập trung 

vào năng lượng tái tạo, năng lượng hiệu quả, lưu giữ các bon, giao thông công c ng, cải thiện 

việc chuyển tải và phân phối điện, đầu tư c ng và các  huyến khích bảo vệ m i trường. Cho 

đến nay, các hoạt đ ng thúc đẩy phát triển TTX chủ yếu tập trung vào các quốc gia nhóm 

G20 và các nước trong khu v c Châu Á-Thái Bình Dư ng. 

Vào tháng 2 năm 2012, Ngân hàng thế giới (WB) cùng với Chư ng trình M i trường Liên 

hợp quốc (UNEP), OECD và Viện Tăng trưởng Xanh toàn cầu (GGGI) đã  h i trư ng Diễn 

đàn chi  sẻ kiến thức quốc tế mới tại Mexico (GGKP) với mục tiêu nâng cao và mở r ng các 

nỗ l c để xác định và giải quyết các khoảng cách về kiến thức trong lý thuyết và th c hành 

đối với TTX và hỗ trợ các quốc gia thiết kế và th c hiện các chính sách nhằm hướng tới 

TTX. Có rất nhiều quốc gi  đã thiết lập các sáng kiến chính sách và các kế hoạch hành đ ng 

để thúc đẩy TTX, chẳng hạn, Chính phủ Hàn Quốc xây d ng chiến lược TTX tập trung vào 

các hoạt đ ng các bon thấp, Nhật Bản tập trung vào xã h i tái chế. Trung Quốc tập trung vào 

hiệu quả năng lượng (UNEP 2014). 

Hộp 1. Sản phẩm của Tăng trưởng xanh 

Kinh tế 

1. GDP tăng và phân phối công bằng m t cách bền vững 

2. Gi  tăng sản xuất của các dịch vụ hệ sinh thái được định giá  

3. An ninh kinh tế, ví dụ, quản lý rủi ro kinh tế được cải thiện  

4. Sáng tạo, mở cửa và áp dụng công nghệ xanh, ví dụ, mức đ  tin cậy vào thị trường được cải thiện. 

Môi trường 

5. Gi  tăng hiệu quả sản xuất và hiệu suất sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

6. Vốn t  nhiên được sử dụng trong giới hạn sinh thái 

7. Tăng các loại tư bản khác thông qua sử dụng vốn t  nhiên t  tài nguyên không thể tái tạo 

8. Giảm các tác đ ng tiêu c c m i trường; quản lý các mối nguy và chất đ c được cải thiện 

Xã hội 

9. Gi  tăng các c  h i, thu nhập và chất lượng cu c sống củ  người nghèo 

10. Các việc làm tốt c  lợi cho người nghèo được tạo ra và bền vững 

11. Nâng cao vốn xã h i, con người và kiến thúc 

12. Giảm bất bình đẳng 

 

Nguồn: OECD. (2012) 
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TTX là điều  iện cần có cho xây d ng nền  inh tế x nh với các đặc điểm đó là gi  tăng đầu 

tư m t cách bền vững đối với các hoạt đ ng  inh tế thúc đẩy bảo tồn và phát triển nguồn vốn 

t  nhiên, giảm thiểu các mối nguy về m i trường và sinh thái t  phát triển năng lượng tái tạo, 

gi o th ng các bon thấp, các tò  nhà hiệu quả về năng lượng và nước, quản lý n ng lâm 

nghiệp và thủy sản bền vững. TTX cũng có nghĩ  là thúc đẩy phát triển  inh tế trong  hi đảm 

bảo rằng tài sản vốn t  nhiên tiếp tục cung cấp tài nguyên và dịch vụ m i trường mà loài 

người đ ng sống d   vào (OECD 2012). Như vậy, TTX bác bỏ qu n niệm truyền thống đó là 

―tăng trưởng  inh tế trước, làm sạch s u‖ và  h ng  huyến  hích các quyết định đầu tư mà 

m ng đến các mối nguy về   nhiễm và thải nhiều  hí thải các bon, th y vào đó, là tìm  iếm 

các giải pháp để  huyến  hích đầu tư và các sáng  iến để sử dụng đầu vào hiệu quả h n và 

bền vững h n cho tăng trưởng và phát triển (UNESCAP 2012). 

Hộp 2. Định nghĩa về Tăng trưởng Xanh của môt số quốc gia/tổ chức quốc tế 

Định nghĩa về TTX khác nhau phản ảnh mỗi quốc gia/tổ chức có những tầm nhìn khác nhau về tăng 

trưởng xanh  phù hợp với điều kiện, sứ mệnh và định hướng của chính quốc gia, tổ chứ  mình. Dưới đây 

 à định nghĩa về TTX của một số tổ chức quốc tế và quốc gia. 

 UNESCAP: TTX  à mô hình tăng trưởng chú trọng vào quá trình phát triển kinh tế đảm bảo bền 
vững về môi trường, thú  đẩy phát triển các bon thấp và xã hội toàn diện 

 OECD: TTX  à mô hình tăng trưởng kinh tế và phát triển, trong khi đảm bảo các tài sản tự nhiên 
tiếp t c cung cấp tài nguyên và dịch v  môi trường  ho  on người. 

 World Bank: TTX là mô hình tăng trưởng đảm bảo sử d ng hiệu quả tài nguyên, sạch với việc tối 
thiểu hóa ô nhiễm và  á  tá  động môi trường  

 GGGI: TTX là một mô hình phát triển mới với việ  đảm bảo tăng trưởng kinh tế với bền vững về 
môi trường và khí hậu. Chú trọng vào xử lý tại nguồn của các thách thứ  trong khi đảm bảo việc 
tạo ra các kênh cần thiết cho phân phối tài nguyên và tiếp cận đối với hàng hóa  ơ bản cho cho 
nhu cầu của  on người.  

 Hàn Quốc: "Tăng trưởng xanh là sự tăng trưởng đạt được bằng cách tiết kiệm và sử d ng 
các  nguồn tài nguyên và năng  ượng hiệu quả để giảm thiểu biến đổi khí hậu và thiệt hại tới môi 
trường, tạo ra  á  động lự  tăng trưởng mới thông qua nghiên cứu và phát triển công nghệ 
xanh, tạo  á   ơ hội việc làm mới và đạt được sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi 
trường". 

 Tổ chức Sáng kiến tăng trưởng xanh của Liên Hợp Quốc: Tăng trưởng xanh hay xây dựng 
nền kinh tế xanh  à quá trình tái  ơ  ấu lại hoạt động kinh tế và  ơ sở hạ tầng để thu được kết 
quả tốt hơn từ các khoản đầu tư  ho tài nguyên, nhân  ự  và tài  hính, đồng thời giảm phát thải 
khí nhà kính, khai thác và sử d ng ít tài nguyên thiên nhiên hơn, tạo ra ít chất thải hơn và giảm 
sự mất công bằng trong xã hội. 

 Định nghĩa tăng trưởng xanh của Việt Nam: Tăng trưởng xanh là sự tăng trưởng dựa trên quá 
trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái  ơ  ấu nền kinh tế nhằm tận d ng lợi thế so sánh, nâng 
cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp d ng công nghệ 
tiên tiến, phát triển hệ thống  ơ sở hạ tầng hiện đại để sử d ng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, 
giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo 
động lự  thú  đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu 

http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_trang-1.html
http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_trang-1.html
http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/kinh-t%E1%BA%BF_trang-1.html
http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/T%C4%83ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-xanh_trang-1.html
http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/kinh-t%E1%BA%BF_trang-1.html
http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/kinh-t%E1%BA%BF_trang-1.html
http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_trang-1.html
http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/T%C4%83ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-xanh_trang-1.html
http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/kinh-t%E1%BA%BF_trang-1.html
http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/kinh-t%E1%BA%BF_trang-1.html
http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/kinh-t%E1%BA%BF_trang-1.html
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2. Tăng trưởng xanh trong công nghiệp 

TTX trong công nghiệp là chiến lược tiếp cận ngành, với việc áp dụng các phư ng pháp, 

chiến lược và công cụ đã được công nhận để tách rời tăng trưởng sản xuất công nghiệp gắn 

liền với gi  tăng sử dụng tài nguyên và gây r  các tác đ ng xấu tới m i trường với các n i 

dung: (1) Đảm bảo an ninh các nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng việc giảm các áp l c lên 

các nguồn tài nguyên đã th c s  khan hiếm như nước, nguyên liệu và nhiên liệu; (2) Đóng 

góp làm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua giảm thiểu khí thải nhà kính 

t  năng lượng và các hoạt đ ng năng lượng; (3) Quản lý m i trường tốt h n, đảm bảo an toàn 

công nghiệp và hóa chất trong hoạt đ ng của doanh nghiệp thông qua phát triển và sử dụng 

hàng hóa và dịch vụ m i trường và (4) Thúc đẩy mở r ng phát triển hàng hó  m i trường. 

TTX trong công nghiệp cung cấp cách tiếp cận kép cho quá trình công nghiệp hóa với việc 

đảm bảo tăng trưởng bền vững thông qua: 

- Xanh hóa các ngành công nghiệp hiện có: th ng qu  các hành đ ng th c hiện m t cách 

liên tục các cải thiện quá trình vận hành và áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến để đạt được 

việc giảm thiểu sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tạo ra chất thải và  hí thải: 

- Sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả h n 

- Giảm dần các chất đ c hại 

- Thay thế nguyên liệu quá thạch bằng các nguồn năng lượng tái tạo 

- Cải thiện sức khỏe và an toàn 

- Gi  tăng trách nhiệm của nhà sản xuất và giảm thiểu các mối nguy 

- Nâng cao quản lý chất thải và các dịch vụ tái chế chất thải 

- Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp xanh mới: Đó chính là các ngành cung cấp 

hàng hóa và dịch vụ m i trường, chẳng hạn ngành tái chế chất thải, ngành năng lượng tái tạo, 

các sản phẩm tiết  iệm năng lượng h y các giải pháp về phát triển năng lượng tái tạo, các 

hoạt đ ng thu gom, quản lý và loại bỏ các chất thải đ c hại (UNIDO, 2011). Các sản phẩm 

củ  các ngành c ng nghiệp x nh mới b o gồm: 

- Hàng hóa và dịch vụ m i trường theo cách tiếp cận truyền thống 

- Hàng hóa và dịch vụ các bon thấp 

- Hàng hóa và dịch vụ năng lượng tái tạo 

Bảng 1. Danh mục hàng hóa và dịch vụ môi trường, năng lượng tái tạo và các bon 
thấp 

Hàng hóa và dịch vụ môi 

trường truyền thống 

Hàng hóa và dịch vụ 

năng lượng tái tạo 

Hàng hóa và dịch vụ các bon thấp 

Ô nhiễm không khí Sinh khối Các nguồn năng lượng sạch thay thế 

năng lượng hóa thạch (năng lượng 
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hydro, sinh học…) 

Nhiễm bẩn đất Địa nhiệt Nhiên liệu/phư ng tiện giao thông sử 

dụng nhiên liệu thay thế 

Tư vấn m i trường  Thủy điện Các nguồn năng lượng bổ sung 

Kiểm soát m i trường  Qu ng điện Công nghệ xây d ng  

Kiểm soát ô nhiễm biển Sóng và thủy triều Quản lý năng lượng 

Kiểm soát tiếng ồn và đ  

rung  

Gió Lưu trữ các bon  

Tái chế và tái sử dụng Tư vấn năng lượng tái 

tạo 

Tài chính các bon  

Quản lý chất thải  Năng lượng hạt nhân 

Cung cấp nước và xử lý 

nước thải 

  

Nguồn: BIS (2013) 

3. Tăng trưởng xanh trong thương mại 

Thư ng mại là nhân tố quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, cũng như vấn đề m i trường. 

Th c hiện TTX mở r  các c  h i phát triển, đ ng l c cạnh tranh và kinh doanh bền vững bởi 

các doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu quả tài nguyên và th c thi m i trường th ng qu  áp 

dụng các sáng tạo công nghệ và phi c ng nghệ bền vững, trong  hi TTX cũng s  tạo điều 

 iện thuận lợi để đẩy mạnh các hoạt đ ng thư ng mại hó  và t  do hó  thư ng mại các sản 

phẩm hàng hó  và dịch vụ có lợi cho m i trường.  

Thư ng mại chú trọng vào thị trường để thúc đẩy TTX trong thông qua hỗ trợ thị trường cho 

phát triển các sản phẩm hàng hó  và dịch vụ m i trường cũng như mở r ng và gi  tăng thị 

phần trên thị trường đối với các sản phẩm đạt các chứng chỉ bền vững, trong  hi hạn chế phát 

triển thị trường hàng hó  và dịch vụ  h ng có lợi cho m i trường và x nh hó  chuỗi cung n i 

đị  và toàn cầu. Chính vì thế, thư ng mại, thông qua các chính sách thích hợp, có thể thúc 

đẩy việc dịch chuyển sang TTX trong công nghiệp, thông qua: 

- Thúc đẩy thư ng mại hó  và t  do hó  thư ng mại hàng hóa và dịch vụ m i trường 

để mở r ng thị trường đối với hàng hóa và dịch vụ m i trường, các sản phẩm hàng 

hó  và dịch vụ các bon thấp, các sản phẩm hàng hó  và dịch vụ năng lượng tái tạo 

- Đẩy mạnh hoạt đ ng thư ng mại đối với các sản phẩm đạt chứng chỉ bền vững như: 

n ng sản hữu c , các sản phẩm n ng sản đạt chứng nhận vền vững về c nh tác và 

chế biến, các sản phẩm thủy sản đạt chứng nhận đánh bắt bền vững h y nu i trồng 

và  h i thác bền vững, các sản phẩm gỗ đạt chứng chỉ bền vững về nguồn gốc xuất 

xứ, trồng và  h i thác, các sản phẩm c ng nghiệp đạt các chứng chỉ về ISO 14000, 

SA 8000… 
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Sơ đồ 3: Thương mại và tăng trưởng xanh 

 

Nguồn: Meltzer (2012) 

Thư ng mại  hi đi  èm những điều chỉnh phù hợp có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang 

nền Kinh tế xanh qua việc gi  tăng tr o đổi các hàng hóa và dịch vụ thân thiện với môi 

trường (bao gồm cả các công nghệ thân thiện với m i trường), tăng cường hiệu quả sử dụng 

tài nguyên và tạo r  các c  h i kinh tế và việc làm. Để góp phần xó  đói giảm nghèo, của cải 

được tạo ra t  thư ng mại quốc tế cần được sử dụng để tạo thêm nhiều c  h i tìm kiếm thu 

nhập, nhằm giảm bớt bất bình đẳng thay vì làm trầm trọng thêm tình trạng này. 

Ngược lại, chuyển đổi sang nền Kinh tế xanh có khả năng tạo r  các c  h i thư ng mại bằng 

việc mở ra các thị trường xuất khẩu mới cho hàng hóa và dịch vụ có yếu tố môi trường, tăng 

cường tr o đổi các sản phẩm được chứng nhận phù hợp cho phát triển bền vững và các dịch 

vụ liên qu n đến cấp chứng chỉ và x nh hó  chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc áp dụng các 

phư ng pháp sản xuất tiết kiệm năng lượng và tài nguyên như m t phần trong các biện pháp 

nhằm hướng tới nền  inh tế x nh đóng v i trò qu n trọng giúp các nền kinh tế gi  tăng  hả 

năng thâm nhập và duy trì sức cạnh tranh dài hạn trên thị trường quốc tế.  

Cu c họp củ  các nhà lãnh đạo m i trường toàn cầu tại Rio+20 đã  hởi xướng m t s  thay 

đổi qu n trọng về tiếp cận tăng trưởng theo hướng tăng trưởng x nh, t  việc thảo luận nguy 

c  tiềm ẩn về bảo h  thư ng mại trong các chính sách kinh tế xanh, chuyển s ng coi tăng 

cường hoạt đ ng thư ng mại giữa các quốc gi  đ ng phát triển v a là hiệu ứng bổ sung v a 

là đ ng l c giúp th c hiện các chính sách kinh tế xanh. Kết quả, kinh tế x nh ngày càng được 

coi là cánh cửa mở r  c c c  h i mới cho thư ng mại, tăng trưởng và phát triển bền vững.  

Sản phẩm x nh 

Tăng trưởng xanh 
Nguyên liệu 

đầu vào 

Nguyên liệu 

thân thiện m i 

trường 

Tài nguyên 

 h ng thể tái tạo 
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Tuy nhiên, trong  hi th y đổi định hướng tăng trưởng theo hướng x nh hó  với các tr o đổi 

thư ng mại bền vững h n có thể thúc đẩy phát triển kinh tế xã h i, thì việc đạt được s  thay 

đổi đó cũng cần có những chính sách hiệu quả để giảm thiểu các tác đ ng bất lợi thường phát 

sinh t  thư ng mại, bao gồm ô nhiễm và khí thải t  hoạt đ ng giao thông vận tải hàng hó  

hay gánh nặng lên tài nguyên thiên nhiên t  gi  tăng hoạt đ ng sản xuất chế biến phục vụ cho 

nhu cầu thư ng mại... Giải quyết các tác đ ng xấu, giảm bất bình đẳng thu nhập, cải thiện đời 

sống người dân đị  phư ng, cũng như sử dụng các công nghệ và quy trình thân thiện với môi 

trường là những yếu tố cốt lõi giúp tăng cường s  bền vững trong thư ng mại quốc tế.   

Thư ng mại là nhân tố chủ đạo đóng góp cho phát triển  inh tế toàn cầu. Tổng kim ngạch 

xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thư ng mại toàn cầu đạt 22.3 nghìn tỷ USD vào cuối năm 

2010, bình quân tăng 5% mỗi năm trong gi i đoạn 2000-2011. Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng 

hóa và dịch vụ thư ng mại chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng sản phẩm quốc n i 

(GDP) củ  các quốc gi  trên thế giới, với mức tăng t  14% năm 1970 lên 29.3% năm 2011. 

Tại các quốc gi  đ ng phát triển, tỷ lệ này đạt đỉnh điểm ở mức 45% trước cu c khủng hoảng 

kinh tế tài chính năm 2008. Ngoài r , thư ng mại giữ  các nước đ ng phát triển, h y thư ng 

mại ―n m-n m‖, được đánh giá là  hu v c năng đ ng nhất củ  thư ng mại toàn cầu trong 

thập niên v a qua, tổng mức xuất khẩu của các quốc gi  đ ng phát triển đã tăng t  39.2% 

năm 2002 lên 50% năm 2010. 

Trong khi tạo r  tăng trưởng kinh tế, gi  tăng  hối lượng thư ng mại cũng đặt thêm áp l c 

lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên và làm tăng lượng khí thải nhà kính (GHGs).  Nhu cầu 

tài nguyên thiên nhiên của các nền kinh tế mới nổi gi  tăng, c ng thêm mức sử dụng và tiêu 

thụ tài nguyên không bền vững đ ng diễn ra ở các quốc gia phát triển đã dẫn tới s  gi  tăng 

đ t biến trong tr o đổi và tiêu thụ tài nguyên gi i đoạn 1995-2010. Bên cạnh đó, s  phát triển 

sản xuất và vận tải theo hướng hỗ trợ phát triển thư ng mại đã làm tăng đáng  ể lượng khí 

thải nhà kính. Ví dụ, khí thải t  vận tải hàng hải và hàng không quốc tế đã tăng 88% trong 25 

năm.  

Các m  hình thư ng mại thế giới cho thấy xuất khẩu của các quốc gia kém phát triển nhất 

vẫn bị chi phối bởi các nguồn nguyên liệu thô và các sản phẩm sản xuất t  tài nguyên thiên 

nhiên. Nhiều quốc gi  đ ng phát triển, đặc biệt là những nước kém phát triển nhất, đ ng đối 

mặt với yêu cầu cấp thiết phải đ  dạng hóa nền kinh tế và chuyển sang các mô hình kinh tế 

bền vững h n. Trong 15 năm qu , áp l c lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng leo 

thang, chủ yếu do nhu cầu thế giới tăng c o, dẫn tới những tác đ ng xấu cho m i trường và 

xã h i như suy giảm đ  dạng sinh học, suy thoái m i trường và phân phối thu nhập bất bình 

đẳng. 

C  h i để ứng phó với các xu hướng này có thể tìm thấy tại các thị trường thư ng mại đã 

được x nh hó  đ ng hoạt đ ng củ  m t số quốc gi  hiện n y và th ng qu  việc mở ra các thị 

trường thư ng mại x nh mới cho hàng hóa và dịch vụ x nh mới phát triển. Những thị trường 

thư ng mại x nh mới hiện n y phát triển nh nh h n các thị trường truyền thống. Các nhà sản 

xuất, nhà cung cấp dịch vụ và nhà xuất khẩu tiên phong đã tận dụng được các c  h i thư ng 
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mại mới có được t  s  nâng cao nhận thức củ  người tiêu dùng và việc áp dụng các mô hình 

sản xuất và tiêu thụ bền vững h n. Các quốc gi  đ ng phát triển với nguồn tài nguyên phong 

phú, chi phí sản xuất cạnh tranh và nguồn nhân l c dồi dào, trong m t số trường hợp s  có lợi 

thế so sánh để nắm bắt những c  h i này. 

Th c hành phát triển thư ng mại bền vững th ng qu  phát triển thị trường củ  các sản phẩm 

đã được chứng nhận chứng chỉ bền vững hoặc các sản phẩm hàng hó  và dịch vụ thân thiện 

với m i trường hiện đ ng có s  gi  tăng về quy m , với những chuyển đ ng qu n trọng theo 

hướng lồng gh p các yêu cầu bền vững vào trong sản xuất và thư ng mại ở quy m  toàn cầu. 

Mặc d  vậy, các tr o đổi thư ng mại bền vững vẫn chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng lượng tr o 

đổi tư ng mại toàn cầu và do đó cần được đẩy mạnh h n để x nh hó  các nền  inh tế. 

Việc chuyển giao công nghệ thân thiện với m i trường – thông qua các kênh liên quan tới đầu 

tư và thư ng mại, s  thúc đẩy phát triển kinh tế xã h i ở các nước đ ng phát triển. Những 

 ênh này s  hỗ trợ các  ết quả đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) có thể đem lại lợi ích 

cho m t lượng lớn các nhà sản xuất và người tiêu dùng, trong khi vẫn thúc đẩy bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên cũng như các nỗ l c thích nghi và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Đồng thời, 

các  ênh này cũng đóng v i trò qu n trọng giúp các nước đ ng phát triển xây d ng và củng 

cố năng l c R&D củ  mình, đặc biệt với các công nghệ thân thiện với m i trường. Ngoài ra, 

tiến b  công nghệ và các tác đ ng lan tỏa của nó nhờ s  phát triển củ  thư ng mại quốc tế có 

thể dẫn tới chuyên m n hó  sâu h n trong sản xuất các hàng hóa và dịch vụ tiết kiệm tài 

nguyên và năng lượng.  

4.  ác cơ hội thương mại t  thực hiện tăng trưởng xanh 

Các c  h i thư ng mại t  tăng trưởng x nh mở r  cho tất cả các lĩnh v c trong các nền  inh 

tế. Tuy nhiên, những lĩnh v c có s  h i nhập sâu vào nền  inh tế toàn cầu s  có những tác 

đ ng lớn h n. Trong nghiên cứu này s  tập trong các c  h i mới đối với sáu lĩnh v c kinh tế 

mà các quốc gi  đ ng phát triển đặc biệt quan tâm, gồm: nông nghiệp, nghư nghiệp, lâm 

nghiệp, sản xuất c ng nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch. Phần trình bày tiếp theo củ  n i 

dung này s  bắt đầu với các mối nguy t  s  gi  tăng thư ng mại theo m  hình tăng trưởng 

truyền thống và s u đó đề cập tới thư ng mại x nh như m t phư ng thức mới với s  tiếp cận 

củ  m  hình tăng trưởng x nh để giải quyết các mối nguy này và các c  h i thư ng mại được 

hình thành. 

4.1. Trong lĩnh vực nông nghiệp 

Tư ng l i của ngành nông nghiệp đ ng bị đe dọa bởi các tác đ ng tiêu c c tới m i trường 

trong quá trình mở r ng c nh tác, nu i trồng, chế biến và lưu th ng các sản phẩm n ng 

nghiệp. Các thách thức này đền t  việc liên tục suy giảm đ  dạng sinh học và hệ sinh thái, 

suy thoái và xói mòn  và suy thoái đất, khan hiếm nước ngọt gi  tăng,   nhiễm nước trầm 

trọng do quản lý dinh dưỡng yếu kém, xả hóa chất đ c hại, rác, chất thải, khí thải, và tăng 

lượng  hí nhà  ính t  sản xuất n ng nghiệp. Trong  hi thư ng mại tiến hành theo kịch bản 
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th ng thường làm các xu thế này trầm trọng h n trên diện r ng thì thư ng mại bền vững có 

khả năng duy trì hoặc gia tăng đầu ra sản phẩm nông nghiệp trong trung và dài hạn, đồng thời 

hạn chế sử dụng tài nguyên, bảo tồn m i trường t  nhiên và thúc đẩy an toàn th c phẩm.  

Các phư ng pháp c nh tác bền vững có thể giúp tăng năng suất, tạo điều kiện tham gia chuỗi 

cung ứng toàn cầu, đáp ứng được nhu cầu đ ng tăng lên của thế giới đối với sản phẩm hữu c  

và bền vững. Nhiều c ng ty đ  quốc gia lớn đã đư  r  những cam kết về phát triển bền vững, 

những cam kết này s  ảnh hưởng tới việc l a chọn đối tác tầm cao trong chuỗi cung ứng toàn 

cầu. Bên cạnh đó, thị trường th c phầm và đồ uống hữu c  thế giới d  kiến s  đạt mức 105 tỷ 

USD vào năm 2015 so với tổng giá trị 62.9 tỷ USD năm 2011. Điển hình với việc sản xuất 

chè theo các tiêu chuẩn bền vững đã tăng 2000% t  năm 2005 đến 2009. 

4.2. Trong lĩnh vực ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản 

Trên phạm vi toàn cầu, cá và các sản phẩm t  cá là mặt hàng th c phẩm được giao dịch nhiều 

nhất, xuất khẩu nhóm hàng này đã tăng mạnh trong 35 năm qu , t  8 tỷ USD năm 1976 lên 

khoảng 125 tỷ USD năm 2011. 80% nguồn cá thế giới đã bị khai thác quá mức hoặc chạm 

ngưỡng giới hạn sinh học, 10 loài có giá trị thư ng mại lớn nhất vẫn đ ng bị đánh bắt vượt xa 

hạn mức bền vững theo tiêu chuẩn khoa học. Trong khi vẫn cần nhiều nỗ l c để giảm lượng 

khai thác cá thì việc gi  tăng gi o dịch cá và các sản phẩm t  cá đã được chứng nhận có thể 

giúp cải thiện hệ thống quản lý ngư nghiệp nói chung, đồng thời tăng năng suất nguồn cá 

cũng như tăng giá trị cho các sản phẩm cuối cùng.  

Tăng do nh thu xuất khẩu có thể đến t  việc quản lý theo hướng bền vững ngư nghiệp đánh 

bắt hoang dã, bao gồm thông qua việc đạt chứng nhận. Việc buôn bán các sản phẩm cá được 

chứng nhận đã có trên thị trường các quốc gia phát triển và đ ng tăng dần trên thị trường m t 

số quốc gi  đ ng phát triển, hoạt đ ng này cũng đã chuyển t  thị trường ngách sang thị 

trường chính thức. C  h i thư ng mại của sản phẩm cá được sản xuất theo tiêu chuẩn bền 

vững có thể tạo ưu thế cho các hệ thống quản lý ngư nghiệp tốt h n và giành lấy doanh thu 

của những hệ thống quản lý yếu kém, chiếm khoảng 50 tỷ USD hàng năm trên phạm vi toàn 

cầu. 

Trong nuôi trồng thủy sản, nhu cầu thế giới với hải sản nuôi trồng, hải sản hữu c  c ng hải 

sản nuôi trồng theo các tiêu chuẩn bền vững c o h n đã tăng mạnh trong 15 năm qu . Hiện 

nay, việc sản xuất nuôi trồng thủy sản được chứng nhận ước tính chiếm khoảng 5% tổng sản 

xuất của các loại nuôi trồng thủy sản theo các tiêu chuẩn bền vững  hác. Trong lĩnh v c nuôi 

trồng thủy sản, tổng giá trị nhu cầu hải sản nuôi trồng theo các tiêu chuẩn bền vững được 

chứng nhận d  tính tăng t  300 triệu USD năm 2008 lên 1.25 tỷ USD năm 2015. 

4.3. Trong lĩnh vực lâm nghiệp 

Diện tích r ng thế giới đ ng suy giảm và gánh nặng lên r ng được d  báo vẫn tiếp tục tăng. 

Đằng s u xu hướng phá hủy r ng này là s  quản lý yếu kém, thiếu hụt các l c lượng chức 
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năng bảo vệ r ng, th m nhũng và hối l . Trên phạm vi toàn cầu, giá trị kinh tế của khai thác 

r ng bất hợp pháp, bao gồm cả chế biến sản phẩm lâm nghiệp, ước đạt t  30-100 tỷ USD mỗi 

năm. Gi  tăng thư ng mại bền vững với gỗ và các lâm sản không làm t  gỗ có thể giúp tăng 

đáng  ể s  minh bạch trong quản lý và đảm bảo khả năng truy xuất trong lĩnh v c lâm 

nghiệp, đặc biệt th ng qu  các chư ng trình chứng nhận. 

Quản lý r ng bền vững, bao gồm thông qua việc đạt chứng nhận, có khả năng mở r ng tư ng 

đối thị phần thư ng mại của các sản phẩm gỗ và các lâm sản phi gỗ được sản xuât theo 

hướng bền vững. Tính đến đầu năm 2013, tổng diện tích r ng được chứng nhận trên toàn thế 

giới đạt gần 400 triệu hecta, chiếm gần 10% nguồn tài nguyên r ng toàn cầu. Doanh thu t  

các sản phẩm được chứng nhận đạt h n 20 tỷ USD mỗi năm. T y vào quá trình vận đ ng, 

mức giá tư ng đối cho gỗ được chứng nhận, đặc biệt t  các vùng nhiệt đới, có thể tăng t  15-

25%. Ngoài ra, phát triển lâm sản phi gỗ phù hợp với các chiến lược thư ng mại ngách, đặc 

biệt với các sản phẩm có vòng đời dài, đ n giá c o, xử lý đ n giản, không cần đầu tư nhiều 

cho vận chuyển và lưu trữ. Các quốc gi  đ ng phát triển cũng đ ng bán các  hoản b  đắp 

carbon r ng trên thị trường thế giới, bao gồm th ng qu  các c  chế quốc tế như C  chế Phát 

triển Sạch và REDD+.
1
 

4.4. Trong lĩnh vực sản xuất 

Sản xuất là ngành cần nhiều tài nguyên và năng lượng. Lĩnh v c này chiếm 35% lượng điện 

sử dụng toàn thế giới, h n 20% lượng khí thải CO2 toàn cầu và h n ¼ lượng khai thác các tài 

nguyên c  bản. H n nữa, các chất đ c t  hóa chất nông nghiệp và công nghiệp nằm trong 5 

nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Nếu không tách biệt việc sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên và các ảnh hưởng m i trường khỏi tăng trưởng kinh tế, cũng như đ n xen tính bền 

vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu thì s  tăng trưởng của cầu thế giới cùng các dòng chảy 

đầu tư và thư ng mại s  làm trầm trọng thêm các ảnh hưởng tiêu c c gây ra t  s  phát triển 

củ  lĩnh v c sản xuất. 

Các sản phẩm có thiết kế hoặc được sản xuất t  các công ty thân thiện với m i trường, phù 

hợp với các tiêu chuẩn bền vững về sản phẩm và sản xuất, s  có lợi thế trên thị trường thế 

giới. Nhiều nhà cung cấp đã hướng việc sản xuất theo hướng bền vững h n để đảm bảo vị thế 

của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này được minh họa bằng việc các chứng nhận 

ISO 14001 về quản lý m i trường đã tăng 1500% trong gi i đoạn t  năm 1999 đến 2009. Bên 

cạnh đó, m t số quốc gi  đ ng phát triển đ ng đi tiên phong trong việc đầu tư vào các quy 

trình sản xuất bền vững (ví dụ như tái chế) và các sản phẩm có thiết kế thân thiện với môi 

trường (ví dụ như hàng dệt m y có nhãn sinh thái và điện năng hiệu quả). 

                                              
1
 Giảm phát thải t  mất r ng và suy thoái r ng (REDD+) là m t b  các phư ng pháp tiếp cận chính sách và những 

biện pháp khuyến khích tích c c được thiết kế cho các quốc gi  đ ng phát triển để chống giảm diện tích r ng.  
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4.5. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo 

Các nguồn năng lượng tái tạo có thể giải quyết nhiều thách thức mà năng lượng truyền thống 

đ ng phải đối mặt. Trong khi 20% dân số thế giới thiếu khả năng tiếp cận điện thì năng lượng 

t  việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch đã  hiến khí thải CO2 tăng đến mức cao kỷ lục 31.6 

triệu tấn năm 2011, d  báo s  tiếp tục tăng đến 37 triệu tấn vào năm 2035. Phát triển năng 

lượng tái tạo có thể hạn chế mạnh m  lượng khí thải carbon sinh ra t  việc sử dụng năng 

lượng, d  kiến có thể giảm khoảng 220-560 triệu tấn CO2 trong gi i đoạn 2010 đến 2050. 

Ngoài ra, việc sản xuất và giao dịch năng lượng t  các nguồn tái tạo có thể giúp tiếp cận 

nguồn nhiên liệu và điện năng sạch, giá rẻ, nhưng cần tính đến các ảnh hưởng tiêu c c có thể 

gây r  cho m i trường và xã h i. 

Thị trường thế giới về công nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả và hàm lượng carbon thấp, 

bao gồm các sản phẩm sử dụng năng lượng tái tạo, d  kiến s  tăng gấp b , đạt 2.2 nghìn tỷ 

USD vào năm 2020. Mặc dù các chính sách công nghiệp của các quốc gi  đ ng phát triển đ i 

khi vẫn gây tr nh cãi, nhưng các quốc gia này vẫn tăng mạnh xuất khẩu các thiết bị sử dụng 

năng lượng tái tạo như tấm chắn năng lượng mặt trời, turbin gió và bình nước nóng năng 

lượng mặt trời. Ví dụ, trong lĩnh v c năng lượng gió, m t công ty của Ấn Đ  đã trở thành nhà 

cung cấp lớn thứ ba thế giới trong lĩnh v c thiết bị vận hành, chiếm h n 6% thị phần toàn 

cầu. Trong lĩnh v c năng lượng mặt trời, Trung Quốc đã xuất khẩu các tấm chắn và pin năng 

lượng mặt trời với tổng giá trị h n 10 tỷ USD, gấp gần 80 lần giá trị quốc gia này xuất khẩu 

trong 10 năm trước đó. Ngoài việc xuất khẩu các thành phần thiết bị của công nghệ mới, rất 

nhiều quốc gi  đ ng phát triển đ ng mở r ng khả năng xuất khẩu điện năng sản xuất t  các 

nguồn năng lượng tái tạo. 

4.6. Trong lĩnh vực du lịch 

Du lịch là m t ngành xuất khẩu trọng điểm, có tiềm năng lớn để  h i thác các c  h i mới 

bằng việc chủ đ ng giải quyết các vấn đề m i trường và xã h i. Năm 2012, lần đầu tiên số 

lượng du khách quốc tế đạt mức h n 1 tỷ người. Tuy nhiên, du lịch vẫn là ngành đóng góp 

lượng lớn khí thải CO2, ô nhiễm nước và  h ng  hí, làm tăng áp l c cho quản lý rác thải, mất 

đ  dạng sinh học, tiềm ẩn xung đ t với lợi ích văn hó ,  inh tế và xã h i của c ng đồng dân 

cư đị  phư ng. Tiềm năng  inh tế của hoạt đ ng du lịch bền vững, đặc biệt tại các quốc gia 

đ ng phát triển, phụ thu c tr c tiếp vào khả năng bảo tồn m i trường t  nhiên của các quốc 

gi  này, vì suy thoái m i trường làm giảm sút hút củ  các điểm du lịch. Hệ quả là, các hoạt 

đ ng du lịch bền vững và được chứng nhận có thể là đ ng l c giúp giảm các tác đ ng tiêu 

c c tiềm ẩn của du lịch tới xã h i và m i trường, trong khi vẫn làm tăng đ  hấp dẫn và giá trị 

kinh tế củ  các điểm du lịch tiềm năng hoặc sẵn có. 

Du lịch sinh thái, tập trung vào các hoạt đ ng trong m i trường t  nhiên, là nhánh phát triển 

nhanh nhất của du lịch bền vững,. Nhiều quốc gi  đ ng phát triển có lợi thế so sánh về du lịch 

sinh thái nhờ vào cảnh quan t  nhiên, di sản văn hó  và  hả năng phát triển các chư ng trình 

du lịch mạo hiểm. Bên cạnh đó, các chứng nhận trong lĩnh v c du lịch đ ng có xu hướng 
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tăng, bởi nhiều điểm du lịch và các nhà kinh doanh du lịch đã nhận ra những chứng nhận này 

có thể giúp tăng sức hấp dẫn và đẩy cao giá trị tiềm năng củ  điểm du lịch. Ví dụ, các khu 

v c được bảo tồn củ  Cost  Ric  đón nhận h n 1 triệu du khách mỗi năm, do nh thu t  vé 

vào cử  đạt h n 5 triệu USD, trong khi các khu v c bảo tồn củ  Mexico đạt lượng khách 14 

triệu mỗi năm, tạo r  h n 25,000 việc làm.  

5.  ác chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh 

Ở phạm vi quốc tế, hệ thống các chỉ số đánh giá TTX được phát triển bởi rất nhiều các tổ 

chức quốc tế, chẳng hạn OECD, EU, UNEP, GGKP. Ở cấp đ  quốc gia, các chỉ số TTX tập 

trung vào hiệu quả và năng suất tài nguyên. Hà Lan sử dụng các chỉ số về cường đ  sử dụng 

nước, khí thải nhà kinh trong tiêu dùng. Ấn Đ  đư  các giá trị sinh thái vào trong hệ thống 

hạch toán tài khoản quốc gia, Trung Quốc xây d ng b  chỉ số th c thi tài nguyên và môi 

trường và chỉ số về hiệu quả năng lượng và tài nguyên, trong khi chính phủ Hàn Quốc phát 

triển tới 30 chỉ số đánh giá TTX. Các nhóm chỉ số bao gồm: 

1. Cường đ  khí thải nhà kính trong sản xuất 

2. Hiệu quả năng lượng 

3. Cường đ  sử dụng nguyên liệu trong sản xuất 

Bảng 2.  ác chỉ số TTX của một số tổ chức quốc tế 

Tổ chức Tiêu chí Các chỉ số 

UNEMG Tách rời giữ  tăng 

trưởng kinh tế và suy 

thoái m i trường; 

Hiệu quả tài nguyên 

- Nguyên liệu sử dụng/GDP 

- Chất thải được tạo ra/GDP 

- Đất sử dụng/GDP 

- S  th y đổi của hệ sinh thái/GDP 

- Chất thải đ c hại/GDP 

UNEP Vấn đề và các mục 

tiêu về m i trường 

- Hiệu quả tài nguyên (Btu/GDP) 

- Năng suất sử dụng nguyên liệu (ton/GDP) 

- Năng suất sử dụng nước (m3/GDP) 

- Năng suất liên qu n đến  khí thải CO2 (ton/GDP) 

OECD Năng suất môi 

trường và tài nguyên 

- Các bon và năng lượng 

- Năng suất sử dụng tài nguyên: nguyên liệu, nước, 

chất dinh dưỡng 

- Năng suất nhân tố tổng hợp 

- Cầu về dịch vụ m i trường 

Tài sản t  nhiên - Kho tài nguyên có thể tái tạo: nước, r ng, cá 

- Kho tài nguyên không thể tài tạo: khoáng sản,  
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- Đ  dạng sinh học và hệ sinh thái 

Khía cạnh môi 

trường của chất 

lượng cu c sống 

- Sức khỏe và các mối nguy về m i trường 

- Dịch vụ và các tiện ích m i trường 

Các c  h i kinh tế và 

các chính sách thích 

ứng 

- Công nghệ và sáng tạo 

- Hàng hóa và dịch vụ m i trường 

- Luồng tài chính quốc tế 

- Giá và s  chuyển giao giữa các bên liên quan 

- Kỹ năng và đào tạo  

- Các quy định và quản lý  

EU  - Năng suất tài nguyên(GDP/tiêu dùng nguyên liệu n i 

địa -ineuro/tonne) 

- Nước (chỉ số nước khai thác - %) 

- Đất  (đất nhân tạo – km2) 

- Khí thải nhà kính (tấn) 

- Vốn sinh thái t  nhiên (hệ sinh thái được phát triển 

bởi EEA) 

- Hiệu quả năng lượng  

- Tác đ ng m i trường của sử dụng tài nguyên (các chỉ 

số hiệu quả tài nguyên theo vòng đời) 

- Đất cho sản xuất nông nghiệp và r ng (km2) 

- Lượng nước tiêu thụ 

- Dấu vết các bon trong sản phẩm 

Nguồn: Allen and Clouth (2012) 

6. Khung ch nh sách thực hiện tăng trưởng xanh trong công nghiệp và thương 

mại 

TTX trong công nghiệp và thư ng mại là m t ưu tiên m ng tính liên ngành của các vấn đề 

liên qu n đến cạnh tranh, phát minh-sáng chế công nghệ x nh và sản phẩm c ng nghiệp x nh 

và thư ng mại hó  ở m t mức c o h n, sử dụng các chính sách liên quan trong việc hỗ trợ và 

đảm bảo việc chuyển dịch m  hình sản xuất và tiêu d ng trong c ng nghiệp và thư ng mại 

s ng m  hình bền vững. S  dịch chuyển này đòi hòi những cam kết cao t  Chính phủ, khu 

v c tư nhân và các tổ chức dân s  xã h i. 
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Sơ đồ 4:  ác công cụ phối hợp ch nh sách thực hiện tăng trưởng xanh trong 

công nghiệp và thương mại 

Các chính sách th c hiện tăng trưởng x nh trong c ng nghiệp và thư ng mại hiện n y chủ 

yếu tập trung vào 6 nhóm: các chính sách về năng lượng, chính sách c ng nghiêp, chính sách 

thị trường, chính sách tiêu d ng với s  th m gi  tr c tiếp của khu v c công trong th c hiện 

các hành đ ng x nh và luật về mu  sắm c ng x nh, các chính sách về đầu  như là các đầu tư 

công về hạ tầng năng lượng; các chính sách về đổi mới c ng nghệ x nh trong c ng nghiệp và 

năng lư ng và cuối c ng là các các chính sách quản lý (Wilfried Lütkenhorst 2014). 

Sơ đồ 5: Khung phối hợp chính sách TTX của Trung Quốc 
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Nguồn: (Jänicke 2012) 

- Các chính sách thúc đẩy xanh hóa công nghiệp 

Xanh hóa công nghiệp đòi hỏi s  công bằng về giá liên qu n đến n i hóa các ngoại ứng về 

m i trường trong sản xuất công nghiệp và tính hiệu quả về tối ưu trong sản xuất với việc phối 

hợp các chính sách công nghiệp và chính sách m i trường thành chính sách xanh hóa công 

nghiệp (WB 2013). Chính sách xanh hóa công nghiệp cần có s  tiếp cận theo chiều dọc t  

trung ư ng tới đị  phư ng và theo chiều ngang giữa các ngành liên quan tới nhau. Các chính 

sách này tập trung vào các quy định, tiêu chuẩn, các công cụ thị trường, cùng với việc thúc 

đẩy các phát minh trong công nghiệp và đảm vảo các doanh nghiệp có thể ứng dụng ở mức 

giá chấp nhận được. 

- Chính sách phát triển các ngành công nghiệp xanh 

Các chính sách này phối hợp theo các gi i đoạn, t  phát triển công nghệ cho đến thư ng mại 

hóa sản phẩm với cách tiếp cận cả bên cung lẫn bên cầu. Bao gồm các hỗ trợ chính sách cho 

R&D xanh, tiếp cận nguồn vốn rẻ h n cho các d  án xanh, hỗ trợ giá (feed in tariff) cho phát 

triển năng lượng tái tạo, luật về mua sắm công xanh bắt bu c (Martin Hirschnitz Garbers 

2012)… 

Sơ đồ 6: Khung ch nh sách thực hiện TTX trong công nghiệp 



18 

 

 

Nguồn: (UNIDO 2009) 

- Chính sách thương mại xanh 

Các chính sách thư ng mại thúc đẩy TTX tập trung vào cả thị trường trong nước và thị 

trường quốc tế (xuất nhập khẩu). Các chính sách này hoạt đ ng dưới nhiều công cụ khác 

nhau, t  thuế quan xuất nhập khẩu, hạn ngạch, trợ cấp của chính phủ thông qua miễn giảm 

thuế, hoàn thuế, các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hó  lưu th ng… Các c m  ết thư ng 

mại quốc tế, t  song phư ng đến đ  phư ng cũng đóng v i trò qu n trọng đối với giảm các 

rào cản thư ng mại đối với t  do hóa các sản phẩm của ngành công nghiệp xanh (Meltzer 

2012). Các công cụ này bao gồm: 

 Sử dụng các biện pháp thư ng mại nhằm kiểm soát và đạt được các mục tiêu môi 

trường 

 Hạn chế hoặc giảm thư ng mại đối với nhiên liệu hóa thạch, hàng hóa và dịch vụ ô 

nhiễm m i trường thông qua thuế quan xuất nhập khẩu, hạn ngạch, tiêu chuẩn kỹ thuật 

 Giảm các rào cản thư ng mại đối với hàng hóa và dịch vụ m i trường 

 Bảo vệ và thúc đẩy sản xuất công nghiệp n i địa, chẳng hạn phát triển sản xuất hàng 

hóa và dịch vụ m i trường 

 Hạn chế và giảm dần các trợ cấp bóp m o thư ng mại và gây tổn hại tới m i trường 

thông qua quy chế tối huệ quốc (MNT) và đối xử quốc gia (NT). 

7.  ác ch nh sách xanh đối với các doanh nghiệp nhỏ và v a 

Trong khi TTX trong công nghiệp và thư ng mại bao gồm tất cả các loại doanh nghiệp với 

các loại quy m  và lĩnh v c, thì các doanh nghiệp nhỏ và v a (SMEs) lại đóng v i trò v  

cùng quan trọng đối với việc thúc đẩy các phát minh công nghệ sạch và các hoạt đ ng trong 

công nghiệp xử lý, chế tạo và cung cấp dịch vụ. Các doanh nghiệp SMEs là nhân tố quan 
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trọng nhất trong thời kỳ đầu của quá trình công nghiệp hóa và là khu v c tạo ra nhiều việc 

làm nhất (Korea 2009, Schwarzer 2013). 

Các loại hình doanh nghiệp này bao gồm các doanh nghiệp xử lý nguyên liệu thô, sản xuất 

các sản phẩm thô t  nguồn nguyên liệu thô cho ngành khác, hoặc các sản phẩm cuối cùng. 

Các doanh nghiệp này cũng có c  h i tham gia vào chuỗi giá trị về công nghệ sạch như 

ngành xử lý nước thải, thủy điện nhỏ, xử lý nước, năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt và năng 

lượng sinh học. Tuy nhiên, các SMEs phải đối mặt với các vấn đề về chi phí cho nguồn vốn 

cao lúc tham gia thị trường, các vấn đề về kỹ thuật và thiết bị, chuyên gi . H n nữ , đầu tư 

công vào các ngành mới cũng đi  èm với các rủi ro cao, do vậy, cần có s  can thiệp của 

chính phủ, các tổ chức phát triển để thúc đẩy thị trường, bao gồm: 

- Thúc đẩy thư ng mại hó  các phát minh liên qu n đến xanh hóa công nghiệp và phát 

triển ngành công nghiệp xanh: giúp các doanh nghiệp biến các ý tưởng/phát minh 

thành các c  h i kinh doanh 

- Tài chính cho các phát minh: các hỗ trợ, bảo hiểm cho đầu tư tài chính, các  hoản 

v y ưu đãi… 

- Phát triển thị trường: ví dụ áp dụng FIT để khuyến khích phát triển và thư ng mại 

năng lượng tái tạo, 

- Phát triển công nghệ: bao gồm các tài trợ về R&D, đầu tư c ng vào R&D, xây d ng 

các d  án trình diễn… 

- Xây d ng khung về các quy định và luật: các khuyến  hích đặc biệt về thuế, tính chỉ 

giảm thiểu các bon, thuế ô nhiễm và sử dụng tài nguyên, giảm thuế nhập khẩu. 
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