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1. Bối cảnh thực hiện kinh tế xanh ở Đức
Ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn của thế kỷ
21. Nhiệt độ trung bình trái đất liên tục tăng do sự gia tăng khí nhà kính và tác
động của việc tăng nhiệt độ trái đất ngày càng rõ ràng. Nếu nhiệt độ trái đất vẫn
tiếp tục gia tăng không kiểm soát và nó có thể vượt quá khả năng thích ứng của các
hệ thống tự nhiên, quản lý và xã hội.
Đức và Liên minh Châu Âu tiếp tục nỗ lực cho một thỏa thuận khí hậu toàn
diện nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu dưới 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Trên bình diện quốc tế, Chính phủ Đức đóng một vai trò quan trọng trong việc
thúc đẩy quá trình thực hiện các chính sách khí hậu quốc tế. Đức đã tổ chức thành
công đối thoại khí hậu Petersburg hàng năm. Đây là một sáng kiến do bà Angela
Merkel đưa ra sau các cuộc đàm phán khí hậu tại Copenhagen năm 2009. Đối
thoại Petersburg quy tụ các bộ trưởng môi trường từ các nước phát triển, vừa được
công nghiệp hóa cũng như các nước đang phát triển cho các cuộc thảo luận mở
nhằm mục đích thúc đẩy mạnh mẽ những kết quả đàm phán khí hậu quốc tế.
Trong những thập kỷ qua, Đức là trung tâm công nghiệp của châu Âu và là
một nền kinh tế lớn thứ ba trong các nước OECD, đã chủ động phát triển các chính
sách môi trường đầy tham vọng trên cả phương diện trong nước và quốc tế. Khung
pháp lý về môi trường mạnh của Đức tạo vị thế cho đất nước này không chỉ tiên
phong trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, mà còn là một ví dụ
điển hình về thúc đẩy nền kinh tế carbon thấp có tính cạnh tranh so với các nền
kinh tế phát triển khác. Mô hình phát triển kinh tế xanh ở Đức là sự hài hòa giữa
bảo vệ tài nguyên và môi trường, khí hậu với phát triển kinh tế và công bằng xã hội
(GIZ, 2012). Chính phủ khuyến khích hỗ trợ nền kinh tế xanh tạo ra việc làm xanh,
thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Các chính sách tăng trưởng xanh ở Đức được phát
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triển trên nền tảng thực hiện phát triển bền vững phối hợp với các chính sách khí
hậu nhằm thực hiện các mục tiêu tham vọng về giảm phát thải khí nhà kính của
mình, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế thông qua các chính sách phát triển năng lượng tái tạo. Đức đang thực hiện việc
chuyển đổi hệ thống năng lượng của mình và đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng
trong việc giảm lượng khí thải: giảm phát thải khí nhà kính tác động 40% vào năm
2020, 55% vào năm 2030, 70% vào năm 2040 và mục tiêu giảm phát thải 80-95%
vào năm 2050, so với năm 1990. Khái niệm năng lượng dài hạn được đưa ra nhằm
xác định cách thức để đạt được các mục tiêu đề ra. Khái niệm năng lượng này
được công nhận trên toàn thế giới như là một công cụ độc đáo và được coi như một
hướng dẫn chính sách năng lượng giúp hiện thực hóa những nỗ lực thực hiện cam
kết khí hậu của các quốc gia khác và mang ý nghĩa cả về kinh tế cũng như về mặt
chính sách.
Chính phủ Đức cũng hỗ trợ các mục tiêu tham vọng của liên minh Châu Âu.
Với vai trò chủ tịch Liên minh Châu Âu nửa đầu của năm 2007, Liên minh Châu
Âu đã cam kết giảm 20% lượng phát thải so với năm 1990 và mục tiêu sẽ tăng lên
30% nếu các nước công nghiệp khác thực hiện các nỗ lực tương tự và các nền kinh
tế mới nổi cũng như các nước đang phát triển có đóng góp đầy đủ thực hiện cam
kết quốc tế về khí hậu.
Năm 1989, khái niệm kinh tế xanh lần đầu tiên được đưa ra trong các cuộc
thảo luận chính trị quốc gia, với 05 mục tiêu cụ thể:
- Giảm phát thải khí nhà kính
- 100% tái chế theo chu trình khép kín
- Giảm mạnh tiêu thụ tài nguyên thông qua tăng cường sử dụng hiệu quả tài
nguyên và năng lượng cũng như thay thế năng lượng hóa thạch bằng nguồn

TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU 2017

3	
  

năng lượng mới
- Hướng tới sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong tương lai
- Bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện và giảm thiểu các tác động tiêu cực tới
môi trường
Nước Đức đã xây dựng một loạt các chính sách môi trường hỗ trợ tăng trưởng
xanh, sử dụng các công cụ kinh tế để cải thiện định giá môi trường đối với các tác
nhân bên ngoài và triển khai các quy định môi trường nghiêm ngặt theo phương
thức truyền thống song song với thực hiện cam kết quốc tế về phát triển bền vững
và biến đổi khí hậu.
Một số chính sách chính liên quan tới tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí
hậu và thực hiện phát triển bền vững ở Đức, cụ thể:
- Chiến lược quốc gia về phát triển bền vững, do Chính phủ Liên bang phụ
trách, được ban hành năm 2002;
- Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học do Bộ môi trường, bảo tồn, xây
dựng và an toàn hạt nhân ban hành năm 2007;
- Chương trình lồng ghép khí hậu và năng lượng do Bộ môi trường, bảo tồn,
xây dựng và an toàn hạt nhân ban hành năm 2007;
- Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ môi trường, bảo tồn, xây
dựng và an toàn hạt nhân ban hành năm 2008;
- Khái niệm năng lượng do Bộ môi trường, bảo tồn, xây dựng và an toàn hạt
nhân ban hành năm 2010;
- Chương trình sử dụng hiệu quả tài nguyên do Bộ môi trường, bảo tồn, xây
dựng và an toàn hạt nhân ban hành năm 2012;
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- Kế hoạch hành động quốc gia về sử dụng năng lượng hiệu quả
Tăng trưởng xanh trong bối cảnh phát triển bền vững ở Đức dựa trên cơ sở
phát triển hơn nữa kinh tế thị trường xã hội và nhận thức tầm quan trọng của thiên
nhiên và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên (BMZ, 2011). Quản lý tài nguyên có trách
nhiệm là động lực chính cho phát triển kinh tế ít phụ thuộc vào nhập khẩu tài
nguyên với chi phí cao. Nhiều sáng kiến và công nghệ môi trường được gắn mác
bởi nước Đức và những kinh nghiệm thành công của nước này trong các lĩnh vực
năng lượng tái tạo, tái chế, công nghệ sử dụng hiệu quả tài nguyên và trang trại
hữu cơ, đặc biệt thúc đẩy lĩnh vực tư nhân tham gia thực hiện xanh hóa nền kinh tế
song song với thực hiện phát triển bền vững, thúc đẩy kiến tạo thịnh vượng quốc
gia và nâng cao giá trị vốn xã hội và vốn tự nhiên đang là bài học quý giá cho các
nước đang phát triển.
2. Chính sách kinh tế xanh và những kết quả đạt được
2.1 Báo cáo kinh tế môi trường năm 2011
Đây là báo cáo được thực hiện bởi Bộ Môi trường liên bang và Cơ quan môi
trường liên bang (Buhner, 2012). Báo cáo này bao gồm một số dữ liệu thống kê
phức tạp và toàn diện về kinh tế và môi trường ở Đức cũng như hướng phát triển
mới, thách thức và triển vọng của nền kinh tế môi trường ở Đức. Báo cáo cho thấy
Đức đã đạt được tiến bộ đáng kể trên con đường hướng tới tăng trưởng mới thân
thiện với môi trường – một nền kinh tế tăng trưởng sử dụng ít tài nguyên, tối đa
hóa hiệu quả sử dụng đất và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, và giảm phát thải ô
nhiễm so với thời kỳ phát triển mười năm trước.
Báo cáo là một tài liệu quan trọng đóng góp cho sự phát triển nền kinh tế Đức
nói chung và khẳng định vai trò tiên phong của các công ty Đức trong chính lĩnh
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vực này. Trong báo cáo môi trường này đã nêu rõ nền kinh tế môi trường là một
nền kinh tế thúc đẩy phát triển công nghiệp liên ngành trong đó các công ty sản
xuất và cung cấp hàng hóa và dịch vụ môi trường. Ở Đức sản xuất hàng hóa môi
trường đạt mức tăng trưởng trên trung bình, với tổng khối lượng sản xuất chiếm
gần 76 tỷ euro. Đức đang là nước đứng đầu trong việc xuất khẩu hàng hóa môi
trường, với thị phần thương mại chiếm 15,4% thị phần toàn cầu. Theo tính toán
gần đây nhất, Đức đã tạo lên một kỷ lục mới trong việc tạo ra gần 2 triệu lao động
trong nền kinh tế môi trường. Chính vì vậy, việc chuyển đổi hệ thống năng lượng
của Đức sẽ góp phần thúc đẩy nhanh hơn xu hướng phát triển kinh tế môi trường.
Báo cáo này một lần nữa nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển các chính sách
hướng tới lối sống và các hoạt động kinh tế sử dụng hiệu quả tài nguyên và bền
vững hay nói cách khác sức mạnh sáng tạo của nền kinh tế môi trường chính là dấu
hiệu của sự thành công của các chính sách môi trường và năng lượng (Buhner,
2012; Ralph Buehler, 2011).
Báo cáo kinh tế môi trường 2011 cho thấy Đức ngày càng chú trọng tới việc
đạt mục tiêu giảm phát thải các chất độc hại với môi trường, sử dụng hiệu quả tài
nguyên. Việc chuyển đổi hệ thống năng lượng của Đức chính là một yếu tố mang
tính quyết định trong việc thực hiện phát triển kinh tế thân thiện với môi trường,
giúp thúc đẩy mạnh mẽ tiềm lực nền kinh tế và là nền tảng thúc đẩy hơn nữa tái
cấu trúc hệ thống cung cấp năng lượng, ngành công nghiệp và xã hội của Đức một
cách bền vững. Bản thân nước Đức luôn muốn duy trì là một quốc gia công nghiệp
hàng đầu có thế mạnh cạnh tranh đối với các sản phẩm công nghệ cao, tiên tiến.
Đạo luật quản lý chất thải và tái sử dụng chất thải cũng như chương trình sử dụng
tài nguyên hiệu quả chính là các bước tiếp theo cần thực hiện trong con đường thực
hiện phát triển kinh tế thân thiện với môi trường (Buhner, 2012).
Báo cáo về kinh tế môi trường 2011 của Đức đã cho thấy bảo vệ môi trường
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chính là động lực để phát triển kinh tế và tạo ra những cơ hội lớn trong việc tạo ra
công ăn việc làm trong các lĩnh vực bảo vệ khí hậu và tăng hiệu quả sử dụng tài
nguyên. Đây cũng là một triển vọng tuyệt vời cho Đức trong lĩnh vực xuất khẩu
công nghệ hiệu quả và thân thiện với môi trường do nhu cầu của thị trường toàn
cầu đối với những loại hình công nghệ này đã và đang gia tăng trong tương lai gần.
Do vậy, việc theo đuổi một nền kinh tế xanh xuất phát từ chính những lý do tăng
trưởng kinh tế là một phương thức tiên quyết, quan trọng của chính phủ Đức và
đây cũng là phương thức mà một số quốc gia khác cũng nhận thức và theo đuổi.
Một điểm đáng chú ý của Báo cáo là đưa ra các chỉ số mang tính thực tiễn cao
nhằm đánh giá thế nào là một nền kinh tế xanh như:
Hiệu suất năng lượng
Một chỉ số quan trọng của phát triển bền vững nền kinh tế là hiệu suất năng
lượng, biểu thị mối quan hệ giữa GDP và tiêu thụ năng lượng sơ cấp. Thông qua
chỉ số này, có thể định tính được chính khoản thu nhập của một thực thể và tổng
lượng năng lượng tiêu thụ để đạt được thu nhập của thực thể đó. Đức đặt mục tiêu
tăng gấp đôi hiệu suất năng lượng của mình trong 30 năm, từ năm 1990 đến năm
2020. Trong giai đoạn 1999-2010, một số vấn đề tồn tại khi hiệu suất năng lượng
tăng lên 39%. Trong 10 năm qua, hiệu suất năng lượng chỉ tăng 1,1%, do đó để đạt
được mục tiêu đặt ra đến năm 2020, chỉ số này sẽ phải tăng ít nhất 3,7% mỗi năm.
Hiệu suất sử dụng tài nguyên
Một chỉ số quan trọng khác được đưa ra chính là hiệu suất sử dụng tài nguyên,
biểu thị mối quan hệ giữa GDP và sử dụng nguyên liệu thô. Nguyên liệu thô được
đề cập trong chỉ số này chính là tất cả các nguyên liệu thô vô cơ được khai thác
trong nước và nhập khẩu. Mục tiêu phát triển bền vững của Đức cũng đưa ra
những dự báo cho giai đoạn 1994-2020, hiệu suất sử dụng tài nguyên của nước này
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tăng gấp đôi. Thực tế, trong giai đoạn 1994-2009 chỉ số này đã tăng 47%. Một
cách để tăng hiệu suất sử dụng nguyên liệu thô chính là tăng tuổi thọ của sản phẩm,
và tái sử dụng nguyên liệu thành phần khi chúng bị lỗi thời.
Tổng lượng phát thải khí nhà kính
Một chỉ số quan trọng khác là tổng lượng phát thải khí nhà kính. Mục tiêu của
Đức là giảm phát thải khí nhà kính xuống 40% trong giai đoạn 2011-2020.
Một số các chỉ số khác
Một chỉ số khác như chuyển đổi mục đích sử dụng đất do đô thị hóa và giao
thông, được đo bằng diện tích không gian bị chuyển đổi mục đích sử dụng hàng
ngày, và chất lượng không khí, đo bằng tổng lượng phát thải các chất ô nhiễm
hàng năm.
- Các nhân tố tác động ngoại lai được cân nhắc đưa vào chi phí thực tế
Việc trợ cấp cho năng lượng tái tạo ở Đức cũng có nhiều ý kiến trái chiều.
Một trong số ý kiến trái chiều cho rằng việc trợ cấp này quá tốn kém và do đó đối
với các khoản trợ cấp này nên được tính bao gồm trong cả chi phí trực tiếp và gián
tiếp, ví dụ như chi phí phát điện. Thông thường các chi phí gián tiếp hầu hết là các
chi phí dài hạn. Chẳng hạn như các chi phí về sức khỏe do tác động của phát thải
từ các hoạt động kinh tế. Chi phí này không được tính cho chính đối tượng phát
thải mà được tính vào chi phí chung của xã hội. Những chi phí này được hiểu là
các chi phí ngoài phát sinh từ chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng
không được tính vào chi phí của doanh nghiệp đó. Vì vậy, khi tiến hành so sánh
chi phí thực của việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch so với việc sử dụng thay thế
bằng năng lượng tái tạo, cần thiết phải có một phương pháp tiếp cận toàn diện,
trong đó chi phí thực của từng loại năng lượng tiêu thụ thực tế.
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Tuy nhiên, trong thực tế tổn thất đa dạng sinh học không được xét đến như
một nhân tố tác động ngoại lại do những khó khăn trong việc tính toán chuyển đổi
ra chi phí (bằng tiền). Chẳng hạn như thủy điện sẽ tạo ra chi phí nhiều hơn so với
chi phí được hiển thị trên 0,1 cent/kWh do những tác động môi trường, tác động
trực tiếp đến sự phá hủy cân bằng hệ sinh thái sông ngòi và mất môi trường sống
của nhiều loài và thậm chí cả con người khi tiến hành xây dựng và vận hành nhà
máy thuỷ điện. Mặt khác, những tác động này nếu đem so sánh với chi phí sử dụng
nhiên liệu hóa thạch lại được cho là không đáng kể. Một điểm đáng lưu tâm là chi
phí ngoại lai cho việc sản xuất điện từ than đá khoảng 8-9 cent/KWh. Nếu chi phí
này được tính vào trong hóa đơn tiền điện thì rõ ràng sử dụng năng lượng tái tạo
(chẳng hạn như năng lượng điện gió) sẽ rẻ hơn so với nhiên liệu hóa thạch và hoàn
toàn có tính cạnh tranh trên thị trường.
- Lợi ích của Hệ thống Quản lý Môi trường
Hệ thống quản lý môi trường như ISO 14001 hay EMAS không chỉ là những
công cụ đánh giá mức độ bảo vệ môi trường nói chung mà còn mang lại lợi ích cho
chính doanh nghiệp. Khi triển khai hệ thống quản lý môi trường, việc giảm phát
thải sẽ được tự động kiểm soát, bên cạnh đó, chi phí nguyên liệu thô và năng lượng
cũng được giảm theo hệ thống. Do đó, việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường
cũng giúp cải thiện mối quan hệ của doanh nghiệp với tất cả các bên liên quan, và
đặt nền tảng cho một doanh nghiệp có thể cạnh tranh và phát triển trong kỷ nguyên
mới hạn chế phụ thuộc vào dầu khí và nhiên liệu hóa thạch.
- Phân tích chi phí vòng đời sản phẩm đối với các hoạt động mua sắm công
Mua sắm công hàng năm ở Đức chiếm khoảng 260 tỷ euro. Khi đưa ra đề xuất
mua sắm công, các chi phí mua sắm không được tính vào chi phí chung, nhưng chi
phí vòng đời sản phẩm nên được xem như một yếu tố quyết định. Tất cả các chi
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phí đối với hoạt động mua sắm, sử dụng và xử lý sản phẩm được tính trong chi phí
cả vòng đời của sản phẩm.
2.2 Chiến lược quốc gia về phát triển bền vững
Năm 2002, Đức đã thông qua Chiến lược quốc gia về phát triển bền vững
“Triển vọng cho nước Đức – Chiến lược phát triển bền vững”, coi bền vững một
nguyên tắc định hướng cho các chính sách quốc gia. Chiến lược phát triển bền
vững được xây dưng với các mục tiêu cụ thể và các chỉ số phát triển bền vững,
được đánh giá trong báo cáo thường xuyên về phát triển bền vững. Đức cũng đã
đưa ra các sáng kiến liên ngành lớn về đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, năng
lượng và hiệu quả tài nguyên.
Chiến lược phát triển bền vững đóng vai trò như kim chỉ nam cho một chương
trình nghị sự bền vững và toàn diện, đảm bảo hài hòa phát triển triển kinh tế, xã hội
và đảm bảo cân bằng sinh thái cho các thế hệ mai sau. Tính đến thời điểm hiện này
đã có 03 báo cáo đánh giá chuyên sâu, đánh giá về tình hình thực hiện chiến lược
phát triển bền vững ở Đức. Thông qua các báo cáo này, chiến lược phát triển bền
vững tiếp tục được cập nhật, hoàn thiện. Báo cáo năm 2012 đưa ra một cái nhìn
tổng quan, trong đó nguyên tắc phát triển bền vững được phản ánh rõ nét qua các
chính sách của liên bang. Cụ thể, phát triển bền vững dựa trên 04 nguyên tắc: đảm
bảo công bằng giữa các thế hệ, chất lượng cuộc sống, gắn kết xã hội, trách nhiệm
quốc tế. Phát triển bền vững đòi hỏi phương pháp tiếp cận toàn diện và lồng ghép
dựa trên 3 khía cạnh được cân nhắc trong bối cảnh toàn cầu.
Quản lý phát triển bền vững cũng được đưa ra như một khái niệm bao gồm 10
nguyên tắc quản lý và các yêu cầu liên quan, các chỉ số chính cho 21 lĩnh vực hành
động liên quan trực tiếp tới 38 mục tiêu mà hầu hết các chỉ số có thể định lượng
được.
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Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững được phê chuẩn vào tháng
6/2016 vừa qua là tiền đề cho nước Đức đề xuất khung chiến lược phát triển bền
vững mới và cập nhật nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do liên hợp
quốc đề ra.
Một trong những chính sách hiệu quả hướng tới phát triển bền vững quốc gia
của Đức chính là gói chính sách thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ. Sản xuất các sản
phẩm hữu cơ thân thiện với môi trường và bảo tồn bền vững tài nguyên, góp phần
giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học cũng như tạo
việc làm cho khu vực nông thôn. Một số chính sách về thúc đẩy nông nghiệp hữu
cơ, cụ thể gồm Luật canh tác hữu cơ được phê chuẩn vào tháng 7 năm 2002 và
được điều chỉnh cho phù hợp với luật EU sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1
năm 2009 nhằm cải thiện và thúc đẩy phát triển thực phẩm nông nghiệp hữu cơ và
các hình thức khác của nông nghiệp bền vững ở Đức. Các cơ quan chức năng của
Đức đã đưa ra một loạt các giải pháp khác nhau áp dụng cho tất cả các khâu của
chuỗi sản xuất từ sản xuất nông nghiệp, thu hoạch và xử lý đến hoạt động thương
mại, tiếp thụ và người tiêu dùng như Giải pháp hỗ trợ tài chính trong khâu sản xuất
hữu cơ ở các nông trại gồm gói hỗ trợ tài chính để chuyển đổi và duy trì canh tác
hữu cơ, hỗ trợ tài chính cho giáo dục về canh tác hữu cơ; Triển khai các dịch vụ tư
vấn về canh tác hữu cơ, hỗ trợ quá trình sản xuất hữu cơ; Quảng bá và chế biến sản
phẩm hữu cơ; Tiêu dùng sản phẩm hữu cơ ngoài hộ gia đình; Nghiên cứu và
chuyển giao công nghệ
Một số kết quả đạt được: tính đến cuối năm 2014, tại Đức đã có 23.398 công
ty sản xuất hữu cơ canh tác trên 1.047.633 ha đất hữu cơ phù hợp với luật pháp
của EU về canh tác hữu cơ, chiếm khoảng 6,3% tổng diện tích nông nghiệp sử
dụng. Theo số liệu thống kê, tính toán của Bộ Nông nghiệp và Lương thực của
Đức thì trung bình mỗi trang trại hữu cơ thử nghiệm đã thu lợi nhuận trên mỗi đơn
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vị lao động trong năm thị trường 2013/14 là 32.709 Euro, tăng 6% so với năm
trước đó, mặc dù vẫn thấp hơn so với trang trại truyền thống khoảng 10%.
2.3. Chương trình hiệu quả tài nguyên
Chương trình hiệu quả tài nguyên được phê chuẩn ngày 29/2/2012, chính
quyền liên bang cam kết thực hiện báo cáo 4 năm/lần về thực hiện hiệu quả tài
nguyên của Đức, đánh giá tiến trình và cập nhật chương trình. Bản cập nhật đầu
tiên của chương trình với tên gọi Chương trình hiệu quả tài nguyên của Đức lần
thứ II đã được phê chuẩn vào ngày 2/3/2016.
Mục tiêu của chương trình hiệu quả tài nguyên của Đức hướng tới khai thác
và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững và thúc đẩy trách nhiệm của thế hệ
hiện tại đối với thế hệ tương lai cũng như góp phần đảm bảo nền tảng thiên nhiên
cho một cuộc sống lâu dài. Trong bối cảnh như vậy, chính phủ liên bang Đức phấn
đấu thúc đẩy tăng trưởng gắn kết với việc tiêu thụ tài nguyên hợp lý nhằm giảm
gánh nặng môi trường do việc khai thác tài nguyên, đồng thời tăng cường tính cạnh
tranh cho chính nền công nghiệp của Đức, qua đó thúc đẩy việc làm bền vững và
gắn kết xã hội. Các biện pháp thực hiện thử nghiệm và các ưu đãi tiếp tục đóng vai
trò quan trọng trong chương trình này. Chính sách hiệu quả tài nguyên của Đức
cũng hướng tới việc giúp Đức hiện thực hóa trách nhiệm toàn cầu đối với các tác
động xã hội và sinh thái từ việc sử dụng tài nguyên. Mục tiêu đặt ra là phải giảm
thường xuyên tổng thể tiêu thụ tài nguyên ở Đức.
Báo cáo tiến trình thực hiện phát triển bền vững lần thứ II của Đức đặt trọng
tâm vào sử dụng nguyên liệu thô hữu cơ và vô cơ. Việc sử dụng nguyên liệu thô
gắn kết với việc sử dụng các tài nguyên khác như nước, không khí, đất, đa dạng
sinh học và hệ sinh thái.
Bên cạnh đó, các chỉ số và mục tiêu cũng được đánh giá và mở rộng. Chương
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trình hiệu quả tài nguyên sau khi đánh giá và cập nhật tiếp tục tập trung vào các ưu
đãi thị trường, thông tin, tư vấn, giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo và tăng cường
các biện pháp và sáng kiến tự nguyện, trong đó bao gồm tư vấn hiệu quả cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ hệ thống quản lý môi trường, tích hợp các khía cạnh tài
nguyên vào quá trình tiêu chuẩn kỹ thuật, đặt trọng tâm nhiều hơn vào các sản
phẩm và dịch vụ tài nguyên hiệu quả trong mua sắm công, tăng cường nhãn mác
sản phẩm tự nguyện, chứng nhận hệ thống và tăng cường quản lý chu trình khép
kín, lồng ghép hiệu quả sử dụng tài nguyên trong thể chế và tiến trình thực hiện
của EU và quốc tế.
Thông qua các chương trình này, hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên và
phát triển kinh tế các-bon của Đức đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo
Đánh giá môi trường của OECD, Đức đã đạt được một trong những mức cao nhất
về năng suất tài nguyên trong các nước OECD và là một trong số ít các quốc gia
đạt được giảm phát thải khí nhà kính hoàn toàn, trong khi GDP tiếp tục tăng trong
phần lớn những năm 2000.
Đồng thời, chính sách tăng trưởng xanh của Đức đã tạo một động lực quan
trọng cho sự đổi mới về môi trường và ra đời hàng hóa, dịch vụ môi trường cạnh
tranh quốc tế và khu vực. Văn phòng thống kê liên bang ước tính doanh thu của
ngành hàng hóa và dịch vụ môi trường (EGS) ở Đức đóng góp khoảng 2% GDP
trong năm 2009, chủ yếu là do sự phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, thực
hiện bởi hệ thống thuế quan nhằm đảm bảo nguồn năng lượng tái tạo có giá bán ưu
đãi và tạo điều kiện tiếp cận lưới điện. Theo xu hướng gia tăng trên thị trường toàn
cầu đối với năng lượng nhiệt mặt trời, pin mặt trời và năng lượng gió trong thập kỷ
tới, EGS được đánh giá chính là một lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế và việc
làm ở Đức.
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2.4. Chính sách khí hậu quốc gia
Các nhà hoạch định chính sách và ngành công nghiệp ở Đức sử dụng tổng hợp
các giải pháp và công cụ triển khai thực hiện hành động khí hậu. Thực hiện cam
kết Kyoto và các mục tiêu của cộng đồng quốc tế về việc hạn chế sự nóng lên toàn
cầu ở mức dưới 2oC so với mức trước thời kỳ công nghiệp, Đức đã cần nhắc các
bước đóng góp giảm phát thải khí nhà kính. Các mục tiêu của chính phủ Đức giảm
phát thải tối thiểu 40% vào năm 2020 và 80-90% đến năm 2050 so với mức năm
1990 thông qua việc phát triển năng lượng tái tạo và thúc đẩy sử dụng hiệu quả
năng lượng. Các mục tiêu này đã đề cập chi tiết trong “khái niệm năng lượng
2010”. Ở Đức, một loạt các công cụ chính sách nhằm đảm bảo đạt được các mục
tiêu khí hậu. Cùng với các cơ chế quốc tế như buôn bán phát thải, các chính sách
chủ yếu của Đức hướng tới một xã hội không phát thải thể hiện dưới các luật và
các văn bản dưới luật cũng như các chương trình. Chính sách khí hậu chủ động
cũng tạo ra các cơ hội kinh tế cho nước Đức. Đầu tư vào các hành động khí hậu và
sử dụng hiệu quả năng lượng giúp các công ty của Đức cạnh tranh hơn và phù hợp
với xu thế tương lai hơn, cũng như giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.
2.4.1 Chương trình hành động khí hậu 2020 của Đức
Chương trình hành động khí hậu dược ban hành ngày 3/12/2014, nhằm đảm
bảo hoàn thành mục tiêu đặt ra về cắt giảm khí nhà kính. Theo những dự báo mới
nhất, nếu không triển khai các chương trình mới thì mục tiêu của Đức sẽ bị giảm
xuống 5-8%. Do đó, đây chính là gói các giải pháp chính sách toàn diện nhất từ
trước tới nay của chính phủ về khí hậu.
Chính phủ Đức cũng đưa các nguyên tắc của phát triển bền vững, đó là thực
hiện trách nhiệm hướng tới các thế hệ tương lai. Theo đó, chính sách khí hậu có
trách nhiệm phải luôn luôn dựa vào 2 cực. Thứ nhất, chính sách khí hậu phải là
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một nhân tố đảm bảo sự nóng lên toàn cầu bình quân không vượt quá 2 độ C. Thứ
hai, chính sách phải nhận biết được các rủi ro và chuẩn bị ứng phó với các tác động
của biến đổi khí hậu sẽ xảy ra khi kịch bản nóng lên toàn cầu ở mức vừa phải.
Chương trình hành động khí hậu 2020 bao gồm 100 giải pháp riêng lẻ được
thiết kế nhằm bảo đảm mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính ở Đức tối thiểu 40%
so với mức năm 1990 vào năm 2020. Chính phủ Đức cũng quyết định giám sát
việc thực hiện các giải pháp chính sách đề ra trong chương trình và ban hành báo
cáo hành động khí hậu hàng năm, trong đó có chi tiết tiến trình thực hiện, xu thế
phát thải mới nhất và các giả định giảm phát thải.
2.4.2 Kế hoạch hành động một nước Đức không phát thải khí nhà kính
vào năm 2050
Để đạt được các thỏa thuận khí hậu Paris 2015, chính quyền liên bang của
Đức phê duyệt kế hoạch hành động một nước Đức không phát thải vào năm 2050
vào hè năm 2016. Để thực hiện kế hoạch hành động khí hậu dài hạn được sự chấp
thuận của xã hội và doanh nghiệp, chính quyền liên bang đã cho tham vấn cộng
đồng vào mùa hè năm 2015. Các cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp cũng
như người dân, các tổ chức xã hội được khuyến khích đề xuất giải pháp chiến lược
cho chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu khí hậu dài hạn. Chính quyền liên bang
sẽ cân nhắc các đề xuất khi dự thảo kế hoạch hành động 2050 và có ý kiến hợp lý
với các đề xuất. Chính quyền liên bang sau đó sẽ đánh giá định kỳ và cập nhật vào
kế hoạch.
2.5. Kế hoạch hành động quốc gia về hiệu quả năng lượng
Ý thức hơn về vấn đề sử dụng điện và hệ thống làm nóng hiệu quả giúp tiết
kiệm chi phí đồng thời cải thiện an ninh điện lưới và thực hiện các mục tiêu khí
hậu, chương trình hiệu quả năng lượng đã tạo ra lưỡng cực trong mở rộng năng
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lượng tái tạo trong chuyển đổi năng lượng ở Đức. Mục tiêu của kế hoạch là giảm
được 20% tiêu thụ năng lượng quan trọng tới năm 2020 so với năm 2008 và giảm
một nửa vào năm 2050.
Để đạt được mục tiêu này, chính quyền liên bang đã ban hành một chiến lược
toàn diện vào ngày 3/12/2014 về Kế hoạch hành động quốc gia về sử dụng năng
lượng hiệu quả (NAPE). Tất cả các giải pháp của NAPE gắn kết theo một nguyên
tắc chung: cung cấp thông tin – hỗ trợ và hành động theo cung thị trường.
2.6. Các chính sách phát triển kinh tế xanh
Các định hướng phát triển kinh tế xanh của Đức cũng tuân theo một định
hướng phát triển chung của các nước EU đó là “Chiến lược Châu Âu 2020”. Chiến
lược này đặt ra mục tiêu quan trọng là tạo việc làm, gắn kết xã hội và phát triển
bền vững. Với nguồn ngân sách đầu tư hơn 105 tỉ Euro cho tăng trưởng xanh mà
EU đưa ra trong chương trình dài hạn “Chính sách gắn kết Châu Âu” được ban
hành tháng 3/2009 đã thể hiện rõ quyết tâm thực hiện phát triển kinh tế xanh của
khối này. Trước đó, EU đã chi hơn 30 tỉ Euro cho các dự án phát triển kinh tế xanh
tại các nước thành viên của khối này. Năm 2008, gói kích thích kinh tế năng lượng,
khí hậu của EU dành khoảng 15% cho đầu tư trong năm lĩnh vực trọng yếu là (1)
tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà cũ và mới; (2) Công nghệ năng lượng tái
tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, địa nhiệt và sinh khối; (3) Công nghệ
giao thông vận tải bền vững, ví dụ như đường sắt cao tốc và hệ thống xe buýt vận
chuyển cao tốc (4) Cơ sở hạ tầng sinh thái của hành tinh, bao gồm nước ngọt,
rừng, đất và các rạn san hô; (5) Bền vững nông nghiệp, bao gồm cả sản xuất hữu
cơ.
Trong Khái niệm năng lượng quốc gia, Đức đã xây dựng hướng dẫn nguồn
cung cấp năng lượng thân thiện với môi trường, đáng tin cậy và định giá hợp lý và
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tiếp tục mở rộng hướng dẫn cho sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và tăng hiệu
quả sử dụng năng lượng. Trong sản xuất điện, Đức đặt mục tiêu nâng tỷ lệ năng
lượng tái tạo từ 17% lên hơn 80% vào năm 2050, trong khi từng bước loại bỏ hoàn
sản xuất điện từ các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2022. Cắt giảm khí nhà kính
(GHG) xuống 40% vào năm 2020 và ít nhất 80% vào năm 2050. Trong lĩnh vực
năng lượng hiệu quả, Đức dự định để giảm tiêu thụ năng lượng sơ cấp bằng 20%
năm 2020 và 50% vào năm 2050 so với mức tiêu thụ năm 2008. Nhìn chung, “khái
niệm năng lượng” bao gồm hơn 100 biện pháp cụ thể trong lĩnh vực điện, nhiệt và
vận chuyển.
Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo được coi như là một lĩnh vực điển
hình của Đức trong triển khai kinh tế xanh. Giống như nhiều nước trên thế giới,
Đức đã thực hiện chiến lược chuyển đổi hệ thống năng lượng thành “Nền kinh tế
năng lượng xanh”. Mục tiêu tổng quát của việc chuyển đổi này là để giảm phát thải
khí nhà kính và giảm sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng.
Năm 2009, một phần chủ yếu của luật năng lượng tái tạo đã được thông qua
như là gói chính sách tổng thể năng lượng và khí hậu. Hướng dẫn năng lượng tái
tạo của Liên minh châu Âu yêu cầu mỗi nước thành viên tăng thị phần năng lượng
tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, sinh khối, hoặc thủy điện trong
tổng năng lượng tiêu thụ từ 8,5% năm 2010 lên 20% năm 2020 trên tất cả các lĩnh
vực (như phát điện, sưởi ấm và làm mát, và các nhiên liệu vận chuyển).
Tuy nhiên, ở Đức, loại bỏ dần điện hạt nhân vào năm 2020 được đưa ra sau vụ
tai nạn Fukushima, do đó đã gia tăng áp lực về thời gian và thách thức trong quá
trình chuyển đổi. Hay nói các khác, đây là cách thức chuyển đổi điện hạt nhân và
nhiệt liệu hydrocarbon trong sơ đồ sử dụng điện truyền thống. Để phá vỡ sự phụ
thuộc của hệ thống năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, được thúc đẩy bởi
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các chương trình hỗ trợ tài chính khác nhau. Hiện nay “khái niệm năng lượng hiện
tại” của Đức hướng tới mục đích chuyển đổi toàn bộ hệ thống năng lượng
('Energiewende') thành ngành năng lượng không các bon và phi hạt nhân vào năm
2050. Cùng với việc chuyển đổi toàn bộ hệ thống năng lượng, chính phủ Đức có
giới thiệu bộ chỉ tiêu hiệu quả năng lượng đầy tham vọng. Tiêu thụ năng lượng thứ
cấp sẽ được giảm 20% vào năm 2020 và 50% vào năm 2050 so với mức của năm
2008. Ở cấp độ châu Âu, Đức Chính phủ đã cam kết đạt các mục tiêu của EU như
giảm 20% mức tiêu thụ năng lượng vào năm 2020 và 27% vào năm 2030 so với dự
đoán năng lượng EU.
Luật về năng lượng tái tạo của CHLB Đức đã được thông qua tháng 9 năm
2000, đã đặt ra một khung chính sách chung cho năng lượng của Đức đến năm
2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về năng lượng tái tạo. Chính sách năng
lượng tái tạo đặt ra các mục tiêu tham vọng trung hạn và dài hạn về giảm mức tiêu
thụ năng lượng 20% vào năm 2020 so với mức tiêu thụ thiết yếu năm 2008 và ít
nhất 50% vào năm 2050; tỉ lệ năng lượng tái tạo chiếm 18% mức tiêu thụ năng
lượng vào năm 2020 và ít nhất 80% điện năng tiêu thụ trong năm 2050; tiết kiệm
hơn 20% năng lượng các hoạt động làm ấm, sưởi vào năm 2020, giảm 80% tiêu
thụ năng lượng sơ cấp đến năm 2050, xây dựng tòa nhà thân thiện với khí hậu và
tăng gấp đôi tốc độ hiện đại hóa năng lượng lên 2% mỗi năm; tăng sản xuất năng
lượng bình quân 2,1% tới năm 2050.
2.7 Những kết quả đạt được
2.7.1 Lĩnh vực năng lượng tái tạo
Đức được xem như là một điển hình về việc mở rộng khai thác và sử dụng
hiệu quả năng lượng tái tạo. Thị phần năng lượng tái tạo trong tổng sơ đồ sản xuất
điện năng đã tăng từ 6% năm 2000 lên 16% năm 2009. Theo từng giai đoạn cụ thể,
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Chính phủ Đức đã điều chỉnh các mục tiêu quốc gia trước đây gấp hai lần, trong đó
các mục tiêu được chính phủ đưa ra trước đây đã đạt vượt kế hoạch. Chính phủ
Đức đặt kỳ vọng thị phần điện năng lượng tái tạo vào năm 2020 đã đạt 38% và tiếp
tục định hướng chuyển đổi năng lượng Đức thành một hệ thống năng lượng dựa
hoàn toàn vào các nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai.
Những lợi ích kinh tế của việc phát triển năng lượng tái tạo ở Đức thực sự ấn
tượng. Năm 2010, chỉ riêng ngành năng lượng tái tạo đã tạo ra khoảng 340.000
việc làm, hầu hết từ năng lượng sinh khối, năng lượng gió và năng lượng mặt trời
so với ngành công nghiệp than non chỉ tạo ra 50.000 việc làm từ các hoạt động
khai thác mỏ cho tới các nhà máy điện. Chính sách quan trọng đóng góp cho thành
công này chính là đạo luật năng lượng tái tạo, ban hành vào tháng 4/2000.
Chính sách giá ưu đãi năng lượng tái tạo được lồng ghép vào trong khung
chính sách năng lượng và khí hậu nhằm thúc đẩy các công nghệ sử dụng hiệu quả
năng lượng và năng lượng tái tạo, bao gồm các luật khuyến khích các nhà máy
điện và nhiệt điện, hệ thống buôn bán phát thải, cải cách thuế năng lượng, và một
số biện pháp khác. Tiếp đến sẽ là việc sửa luật nhằm khuyến khích năng lượng tái
tạo tiếp cận hòa lưới điện và cải thiện điện lưới, năng lượng gió ngoài khơi, và các
công nghệ quản lý điện giờ cao điểm và trữ điện.
- Gia tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng nguồn năng lượng cung cấp
hàng năm
Năm 2014, năng lượng tái tạo đã cung cấp khoảng 160,6 tỉ kwh tương đương
26,6% tổng lượng điện năng của Đức. Tỷ lệ tiêu thụ điện năng từ năng lượng tái
tạo đã tăng từ 5% những năm 1990 lên 27,8% năm 2014.
- Giảm phát thải khí nhà kính
Theo thống kê của Đức, việc sử dụng năng lượng tái tạo ở Đức đã giúp cắt
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giảm một lượng đáng kể khí nhà kính qua các năm. Năm 2011, tổng lượng phát
thải khí nhà kính giảm được từ việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo là 129,3
triệu tấn CO2. Năm 2014 tổng lượng này đã tăng lên 148 triệu tấn.
Bảng 1 Tổng lượng phát thải khí nhà kính giảm được do sử dụng năng
lượng tái tạo năm 2011
Lĩnh vực

Lượng phát thải khí nhà kính giảm
(Tương đương triệu tấn CO2)

Thủy điện

15, 5

Năng lượng gió

34,2

Sinh khối

24,7

Quang điện

12,9

Địa nhiệt

35,4

Năng lượng mặt trời

1,8

Năng lượng sinh học

4,8

Nguồn: Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, 2016
- Tạo ra nhiều việc làm mới từ thúc đẩy năng lượng tái tạo
Đến năm 2013, thúc đẩy năng lượng tái tạo ở Đức đã tạo ra gần 371.400 việc
làm, tập trung chủ yếu vào năng lượng gió, mặt trời và sinh khối. Đức hiện là quốc
gia hàng đầu EU trong việc tạo việc làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Bảng 2 Số việc làm tạo ra từ lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đức
Lĩnh vực

Số việc làm được tạo ra theo lĩnh vực
(nghìn việc làm)

Thủy điện

13

Năng lượng gió

138

Sinh khối

52
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Quang điện

56

Địa nhiệt

17

Năng lượng mặt trời

27

Năng lượng sinh học

49

Nguồn: Nghiên cứu Châu Âu 2016 (Xuân, 2016)
- Khuyến khích hạ tầng xanh
Đức là quốc gia hàng đầu trong việc triển khai sáng tạo và ứng dụng công
nghệ xanh nhằm cải thiện môi trường đô thị. Các công nghệ này cũng có thể là hạ
tầng xanh hoặc phát triển các-bon thấp, bao gồm các công nghệ mái nhà xanh, mặt
tiền xanh và vỉa hè có khả năng thẩm thấu. Những sáng tạo được mô phỏng dựa
trên quá trình tự nhiên của đất và thực vật nhằm cung cấp “dịch vụ môi trường”
như quản lý nước mưa sau bão, làm mát đô thị và nơi cư trú, thậm chí có thể áp
dụng ở các khu vực đô thị mật độ dân cư đông. Rõ ràng, việc gia tăng mái nhà
xanh và hạ tầng xanh khác ở Đức được hỗ trợ tổng phức hợp các chính sách ưu đãi
và các quy định của chính quyền các cấp. Đáng kể đến là luật bảo vệ thiên nhiên
liên bang và mã hóa các tòa nhà yêu cầu “mức bồi thường”, hoặc phục hồi đối với
những hư hại do con người gây ra đối với cảnh quan thiên nhiên và dịch vụ môi
trường trong phát triển lĩnh vực xanh (phát triển trên vùng đất chưa khai thác trước
đây). Trong nhiều trường hợp, kỹ thuật hạ tầng xanh có thể được sử dụng đáp ứng
các yêu cầu này. Luật liên bang cũng yêu cầu các bang của Đức phải tạo lập các kế
hoạch tạo phong cảnh. Do vậy, các bang ở Đức đã sáng kiến một loạt các phương
pháp tiếp cận bảo vệ môi trường, nhiều trong số đó có sự tham gia của các thành tố
lúc đầu được ưu đãi và sau yêu cầu bắt buộc phải kiến tạo và bảo hành cơ sở hạ
tầng xanh.
Hơn nữa, một loạt tòa án bang và liên bang ở Đức quy định ngay từ những

TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU 2017

21	
  

năm 1970 yêu cầu sự minh bạch và cấu trúc tỷ lệ công bằng của các dịch vụ nước
từ mưa bão. Do vậy, phần đa các hộ gia đình ở Đức phải trả phí cho dịch vụ nước
mưa bão dựa trên một ước tính chi phí nước mưa bão phát sinh trong khuôn khổ
gia đình mình. Từ khi phương pháp đánh giá lô đất cá nhân được sử dụng để đánh
giá các phí liên quan trực tiếp tới các điều kiện trong từng thửa đất cụ thể, và do
các quyết định sử dụng đất (như làn sóng đường dẫn xe vào nhà hay lắp đặt mái
xanh) có tác động chủ yếu tới tổng lượng nước mưa giữa lại trong mỗi thửa đất
hoặc căn nhà. Phương pháp tiếp cận này tạo ra các ưu đãi cho các cá nhân trong
việc hợp tác cơ sở hạ tầng xanh trên tài sản đất của họ.
Ở Berlin, sự tham gia của cộng đồng trong việc đánh giá IPA đã được ghi
nhận thông qua việc cải thiện nhận thức cộng đồng trong kết nối giữa các quyết
định sử dụng đất trên chính tài sản của học với các vấn đề môi trường trong các
sông, hồ của khu vực dân cư sinh sống. IPA cũng cung cấp thông tin không gian
chi tiết bề mặt không thấm và kết nối với hệ thống cống thoát nước mưa bão. Các
thông tin này có thể cải thiện công tác lập kế hoạch lưu vực sống và phát triển các
mô hình thiết kế tối ưu hóa hiệu quả của các hệ thống cống hiện tại.
- Thực hiện giao thông bền vững
Chính quyền liên bang, các bang và các cấp cơ sở ở Đức xác định thực hiện
phát triển hệ thống giao thông xanh, bền vững. Các loại thuế xăng dầu liên bang,
thuế bán xăng dầu và các quy định áp dụng thuế cáo đối với đối tượng sử dụng và
sở hữu xe máy và khuyến khích gia tăng nhu cầu sử dụng xe ô tô nhỏ ít gây ô
nhiễm môi trường. Năm 2008, thuế buôn bán xe máy ở Đức cao gấp 3 lần ở Mỹ, và
thuế xăng dầu gấp 9 lần. Tuy nhiên, thuế xăng dầu không áp dụng cao hơn đối với
các chi phí giao thông của các hộ gia đình.
Người dân Đức cũng sở hữu ít xe ô tô hơn và các xe thường sử dụng năng
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lượng hiệu quả hơn. Do vậy, giao thông chiếm khoảng 14% chi phí của các hộ gia
đình ở Đức. Chính phủ liên bang Đức cung cấp một quỹ đầu tư cho giao thông
công cộng địa phương. Quỹ này hỗ trợ cải thiện giao thông địa phương thông qua
hỗ trợ các dự án về phương tiện giao thông công cộng, đường đi bộ và phát triển
xe đạp. Các bang của Đức phân bổ các quỹ liên bang vào cải thiện hệ thống đường
sắt khu vực và điều phối các dịch vụ giao thông công cộng toàn bang. Nhiều bang
ở Đức đặt ra yêu cầu tối thiểu chỗ đỗ xe trong quy hoạch phát triển địa phương.
Chính quyền bang và liên bang đưa ra khung giao thông bền vững hơn, nhưng các
thành phố đóng vai trò quan trọng trong phát triển và thực hiện các chính sách đổi
mới, sáng tạo.
3. Một số bài học về thực hiện kinh tế xanh ở Đức
3.1 Thực hiện phát triển bền vững
Trong quá trình thực hiện phát triển bền vững ở Đức, chính phủ kêu gọi các đề
xuất, đặc biệt trước khi sửa luật và khuyến khích đối thoại với các bên liên quan và
các đảng. Điều này tạo cơ hội cho chính phủ giải thích rõ hơn về các đề xuất giải
pháp chính sách cũng như cho phép các bên liên quan tham gia đóng góp ý tưởng,
phản hồi ý kiến với các đề xuất của chính phủ và gợi ý cải thiện chính sách. Chính
việc đối thoại chính sách giữa chính phủ và các bên liên quan giúp cải thiện chất
lượng của các hành động chính sách của chính phủ và gia tăng sự chấp nhận của
công chúng đối với các quyết định của chính phủ.
Để xây dựng chiến lược phát triển bền vững trong bối cảnh mới, nhiều cuộc
đối thoại công khai đã được tổ chức ở Đức, các bộ trưởng từ các bang ở Đức, thư
ký các bang và các đại diện chính quyền liên bang, các bang và các cấp ở địa
phương được khuyến khích tham gia cùng với lĩnh vực tư nhân, học thuật và các tổ
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chức xã hội dân sự cùng thảo luận về các yêu cầu cho chiến lược mới.
Trong nhiều năm, chính phủ Đức cũng tổ chức đối thoại 3-4 lần trong năm,
trong các cuộc đối thoại đó các ý tưởng và thông tin về chương trình nghị sự phát
triển bền vững quốc tế với đại diện là các tổ chức phi chính phủ, nhà thờ, chính
quyền địa phương, cộng đồng khoa học và học thuật cũng như lĩnh vực tư nhân
cùng được đưa ra trao đổi.
3.2 Chính sách hiệu quả tài nguyên
Việc phê duyệt Chương trình hiệu quả tài nguyên của Đức đã đánh dấu một
sự khởi đầu một quá trình thúc đẩy hiệu quả tài nguyên và đề ra một khung hướng
dẫn thực hiện trong lĩnh vực này. Điều này đóng vai trò quan trọng trong thực hiện
các chính sách đề ra trong chương trình, và cũng đòi hỏi sự sáng tạo cao hơn nữa
của nhiều người, trong đó các bên tham gia hợp tác chặt chẽ với các nhà hoạch
định chính sách, ngành công nghiệp, khoa học và xã hội dân sự. Chương trình
cũng đòi hỏi phải có sự cam kết của cộng đồng. Đây là một chương trình mang
tính khuyến khích cao, đóng góp đáng kể thực hiện trọng tâm hơn nữa vào việc sử
dụng tài nguyên trong các chính sách môi trường và thúc đẩy nhiều sáng kiến trong
lĩnh vực này.
3.3 Lĩnh vực năng lượng
3.3.1 Chính sách thuế năng lượng
Ở nhiều quốc gia có quy trình lập pháp khác nhau, việc áp dụng cải cách thuế
năng lượng có thể khó áp dụng thực tế. Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách của Đức
ngày càng tăng cũng tác động đáng kể tới sự thay đổi quan điểm của các bên chính
trị ở Đức, đặc biệt là những người đã từng phản bác thuế môi trường. Do vậy, việc
tăng nguồn thu từ chính thuế năng lượng vô hình chung đã có những bước thuận
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lợi đáng kể từ chính những lý do và lợi ích của cải cách thuế mang lại, đặc biệt là
sự gia tăng chi phí năng lượng.
Kinh nghiệm cho thấy, nếu thực hiện tốt công tác truyền thông kết hợp với
việc trao đổi chặt chẽ cởi mở dưới nhiều hình thức trong các tầng lớp nhân dân
ngay từ những giai đoạn sơ khai thực hiện cải cách thuế có thể sớm làm giảm bớt
những ý kiến trái chiều. Hơn nữa, việc định hình cải cách thuế như một loại thuế
thúc đẩy bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế thân thiện với môi trường sẽ có
thể tránh được những xung đột xảy ra. Việc tập trung vào đổi mới và lợi ích trong
việc tạo ra công ăn việc làm từ chính cải cách thuế cũng coi như là một chiến lược
phù hợp với Đức trong giai đoạn này. Và rõ ràng, thực hiện quy trình áp dụng cải
cách thuế minh bạch và có lộ trình đóng vai trò quan trọng trong việc các chính
sách cải cách thuế bước đầu được chấp nhận. Những kết quả tích cực trong việc
thực hiện cải cách thuế chính là một bài học kinh nghiệm hay của Đức cho các
quốc gia khác trên thế giới nghiên cứu, học hỏi và áp dụng phù hợp với hoàn cảnh
của mình. Trái với những lo ngại ban đầu khi đề xuất cải cách thuế, việc thay đổi
hành vi và thực hiện đổi mới do tác động từ việc tăng giá năng lượng thực chất đã
củng cố nền kinh tế Đức. Các công nghệ sử dụng hiệu quả năng lượng tính đến
thời điểm hiện tại đang chính là những sản phẩm xuất khẩu phát triển mạnh của
Đức. Hơn nữa, khuyến khích giảm sử dụng năng lượng đã tăng khả năng thích ứng
của nền kinh tế nước này đối với sự biến động về giá xăng dầu thế giới. Nhìn
chung, hiệu quả lớn hơn cả đối với nền kinh tế của Đức chính là hạ mức chi phí
năng lượng thấp hơn cho các hộ gia đình và ngành công nghiệp. Mặc dù mức thuế
suất năng lượng cao hơn đáng kể, các hóa đơn thông thường và các khoản chi phí
tiêu thụ nhiên liệu bình quân của Đức có xu hướng tương đương hoặc thấp hơn
các khoản chi tương tự ở Mỹ. Cơ quan Môi trường Liên bang đã kết luận, Luật Cải
cách thuế sinh thái đã thực hiện đúng tôn chỉ đưa ra bàn đầu đó là điều kiện lao
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động được cải thiện hơn và bền vững hơn và góp phần làm nên khái niệm "cân
bằng kinh tế vĩ mô tích cực" của nền kinh tế Đức.
3.3.2 Chính sách hiệu quả năng lượng
NAPE giúp thúc đẩy sự tham gia của tất cả các thành phần xã hội thực hiện
việc sử dụng năng lượng kinh tế hơn từ các chính quyền địa phương, doanh
nghiệm cho tới người tiêu dùng. Người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chính
quyền địa phương chỉ có thể cải thiện việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả
khi họ thực sự biết được họ có thể tiết kiệm tiền ở đâu.
NAPE cũng nhấn mạnh vào việc cung cấp thông tin và tư vấn. Một ưu tiên
nữa đó chính là đẩy mạnh các ưu đãi đầu tư sử dụng hiệu quả năng lượng. Bên
cạnh việc ban hành các ưu đãi thuế đối với các giải pháp hiệu quả năng lượng
trong các tòa nhà dân cư, và các khoản hỗ trợ đặc biệt cho các phương tiện sử dụng
điện thương mại.
Các nguyên tắc của NAPE chính là kêu gọi ngành công nghiệp đóng góp
trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng. Kế hoạch hành động quy định bắt buộc
cho các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng và hình thành các tiêu chuẩn
áp dụng cho các tòa nhà và các trạm lắp máy. Có gần 500 doanh nghiệp, mạng lưới
sử dụng năng lượng hiệu quả được trông đợi sẽ đề ra mục tiêu kết hợp sử dụng
năng lượng hiệu quả của mình và triển khai các mục tiêu theo từng nhóm giải
pháp.
3.3.3 Một số vấn đề khác
Để thực hiện xanh hóa nền kinh tế, chính phủ Đức đã khuyến khích người dân
tham gia vào quá trình thúc đẩy kinh tế xanh ở tất cả các cấp, thúc đẩy các sáng
kiến xanh trong không chỉ sản xuất mà trong cả nghiên cứu và phát triển, trong giai
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đoạn giới thiệu sản phẩm ra trường, và thông qua việc chuyển giao công nghệ cho
các quốc gia khác. Việc theo đuổi một nền kinh tế xanh cùng đòi hỏi các công ty
tham gia vào thực hiện xanh hóa nền kinh tế cần thiết phải đầu tư vào đào tào
nguồn nhân lực của mình. Bản thân các ngân hàng của Đức cũng cần thiết phải xây
dựng một mô hình tài chính dễ tiếp cận hơn cho những nhà đầu tư trong lĩnh vực
kinh tế xanh. Để hiện thực hóa được xanh hóa nền kinh tế, việc đưa ra một khung
chính sách là rất cần thiết, cho phép tất cả các bên liên quan cùng có một cách tư
duy và nhận thức về phát triển nền kinh tế xanh.
- Ưu tiên lựa chọn các dự án có sự đồng thuận nhất trí cao. Thực hiện thí điểm
chính sách và sau đó nhân rộng mô hình ở các phạm vi rộng hơn.
- Triển khai chính sách trong thực tế và điều chỉnh các mục tiêu chính sách
thường xuyên.
- Đồng bộ hóa hệ thống giao thông từ vận tải, xe đạp và các giải pháp thay thế
xe máy bằng việc khuyến kích đường dành cho người đi bộ và tăng chi phí đi lại
bằng xe ô tô. Cải thiện chất lượng và dịch vụ của các hình thức vận tải thay thế và
triển khai các biện pháp giảm sử dụng xe ô tô.
- Sự tham gia của người dân là một nhân tố chính trong lập kế hoạch giao
thông và sử dụng đất.
- Thực hiện thay đổi giao thông vận thải, hệ thống sử dụng đất và hành vi giao
thông.
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