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Tóm Tắt

Nền kinh tế thế giới đang chuyển đổi theo hướng
tăng trưởng sạch hơn và ít sử dụng các-bon
hơn. Nhu cầu về các sản phẩm các-bon thấp dự
kiến sẽ tăng ở mức 11% năm mỗi năm, trong giai
đoạn từ năm 2020 đến năm 2050, và có thể tăng tốc
khi thế giới bước vào mô hình không các-bon. Vào
nửa cuối thế kỷ, khi các nước đối mặt với thời hạn
khó khăn để hạn chế sự gia tăng của tình trạng nóng
lên toàn cầu, nhu cầu đối với các giải pháp công
nghệ xanh có thể tăng cao chưa từng thấy. Bất kể
những nỗ lực riêng lẻ của các quốc gia để hạn chế
lượng khí thải, nhu cầu toàn cầu về công nghệ xanh
sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
Các quốc gia bắt đầu phát triển những công
nghệ các-bon thấp từ ngày hôm nay sẽ trở thành
các nền kinh tế lớn trong tương lai. “Cuộc đua
xanh” là ý tưởng mà các nền kinh tế có thể tự định vị
chiến lược để tận dụng lợi thế của việc phát triển thị
trường các-bon thấp và thành công trong việc chiếm
lĩnh thị phần toàn cầu. Lịch sử cho thấy việc bắt đầu
nền công nghiệp nội địa từ sớm là một chiến lược
khôn ngoan, ví dụ như: vào năm 2000, Hàn Quốc đã
ở vị thế tương tự như Việt Nam ngày nay và chỉ xuất

khẩu khoảng 3% của tổng lượng xuất khẩu các-bon
thấp toàn cầu. Năm 2008, Hàn Quốc công bố chiến
lược tăng trưởng xanh và trong vòng mười năm sau
đó, đã trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu
thế giới về các sản phẩm các-bon thấp, xuất khẩu
gần 10% thị phần toàn cầu. Vẫn còn thời gian cho
các quốc gia khác nhân rộng kinh nghiệm này.
Để có thể cạnh tranh trong nền kinh tế các-bon
thấp toàn cầu, Việt Nam đòi hỏi cần có một chiến
lược công nghiệp xanh mạnh mẽ để củng cố các
cơ hội đầy triển vọng. Và điều này bắt đầu bằng
việc xác định các lĩnh vực và các ngành ưu tiên.
Một chiến lược công nghiệp các-bon thấp có thể giúp
thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hướng đến các lĩnh
vực có lợi nhuận cao. Các chính sách công nghiệp
bao gồm: trợ cấp trực tiếp cho đổi mới và sản xuất;
các chính sách cụm giúp giảm chi phí đầu vào chính;
cải thiện phổ biến thông tin thông qua các cơ quan
điều phối và lập kế hoạch; và các chính sách mua
sắm công để xúc tác thị trường cho các ngành công
nghiệp non trẻ. Sự kếp hợp đúng đắn của chính
sách cần dựa trên những thất bại chính làm kìm hãm
sự tăng trưởng của thị trường hiện tại.
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Phân tích của chúng tôi nhấn mạnh rằng công
nghệ lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh,
quang điện, và năng lượng gió là những cơ hội
quan trọng cho Việt Nam. Do sở hữu một nguồn tài
nguyên bauxite và titan tự nhiên, Việt Nam có vị thế
tốt để tham gia vào chuỗi cung ứng của ngành công
nghiệp pin. Việt Nam được ưu đãi với trữ lượng
bauxite lớn thứ ba trên toàn cầu. Các khuyến khích
tạo ra một thị trường xe điện địa phương có thể thu
hút đầu tư nước ngoài và sản xuất địa phương, giúp
kinh tế Việt Nam từng bước đa dạng hóa đi từ khai
thác khoảng sản.
Bằng cách phát triển những lĩnh vực này, Việt
Nam có thể xây dựng các ngành công nghiệp nội
địa để định vị tăng trưởng. Chiến lược tăng trưởng
thông qua tăng năng suất, đa dạng hóa nguồn doanh
thu, và tiềm năng phát triển những thị trường xuất
khẩu có thể giúp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung
ứng quốc tế.
Xét về lưới điện thông minh, danh tiếng và năng
lực của một trung tâm điện tử trong khu vực đã
giúp định vị tốt Việt Nam trong “cuộc đua xanh”.
Công nghệ lưới điện thông minh có liên kết chặt chẽ
với các thiết bị điện tử và Việt Nam đã cạnh tranh
trong nhiều cấu phần hữu dụng cho lưới điện thông
minh. Với một tầm nhìn dài hạn và sự hỗ trợ từ các
cơ quan lập kế hoạch, lưới điện thông minh có thể là
một thế mạnh cho Việt Nam. Quan trọng là, lưới điện
thông minh cần thiết cho sự tích hợp của năng lượng
tái tạo trên diện rộng tại Việt Nam. Do đó, các quy
trình mua sắm công nhằm cải thiện sự ổn định lưới
điện có thể là hướng đi để hỗ trợ nền công nghiệp
địa phương của Việt Nam. Các quỹ đầu tư vào đổi
mới sáng tạo và hợp tác nghiên cứu phát triển (R&D)
có thể giúp khởi tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ cho
hoạt động của khu vực tư nhân.

Công nghệ năng lượng tái tạo như gió và mặt
trời là những thị trường đầy tiềm năng cho Việt
Nam cả về mặt sản xuất cũng như triển khai tại
địa phương. Sản xuất pin điện quang theo quy mô
đã và đang diễn ra tại Việt Nam, dù phần lớn là từ
các doanh nghiệp nước ngoài. Việc đảm bảo chuyển
giao công nghệ kỹ thuật có lợi cho các doanh nghiệp
nội địa là ưu tiên hàng đầu, đi kèm với việc khuyến
khích thị trường nội địa cho năng lượng mặt trời, ưu
tiên các công ty sáng tạo địa phương. Mua sắm công
cho năng lượng gió dọc theo đường bờ biển dài của
Việt Nam cũng có thể hỗ trợ xây dựng ngành công
nghiệp nội địa. Tương tự như sản phẩm pin điện
quang và tấm năng lượng mặt trời (solar PV), sản
xuất năng lượng gió ở Việt Nam cũng bị chi phối bởi
các doanh nghiệp nước ngoài.
Các chính sách để khuyến khích chuyển giao
công nghệ, chẳng hạn như xây dựng các trung
tâm tri thức thông qua tài trợ hợp tác nghiên cứu
và phát triển (R&D), có thể đảm bảo những tác
động tích cực lâu dài từ dòng đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Sự hiện diện của
các cụm kinh tế địa lý nhấn mạnh tác động tích cực
mà chuỗi cung ứng hiện tại có thể có trong việc thu
hút hoạt động đầu tư và kinh doanh vào các nền kinh
tế lân cận. Việt Nam có vị trí rất gần với các nền kinh
tế sạch dẫn đầu thê giới như Hàn Quốc và Nhật Bản.
Để tăng sức lan tỏa tích cực từ những nền kinh tế
này, Việt Nam có thế khuyến khích việc chuyển giao
công nghệ thông qua các cơ chế thông thường; hợp
tác nghiên cứu và phát triển (R&D) với các tổ chức
nước ngoài, các liên doanh và cấp phép công nghệ;
và nhiều cơ chế đặc biệt hơn như việc mua lại các
công ty và tổ chức nghiên cứu và phát triển (R&D)
nước ngoài. Dù không nằm trong danh sách quốc
gia sáng tạo hàng đầu, Việt Nam vẫn có cơ hội đẩy
nhanh quá trình chuyển đổi công nghiệp xanh thông
qua các nước láng giềng chuyên về công nghệ đổi
mới các-bon thấp.
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