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Nghiên cứu của Siemens về Biến đổi khí hậu
đề xuất sự tham gia tích cực hơn của khu vực
tư nhân trong các nước ASEAN


Bản báo cáo “ASEAN với vấn đề biến đổi khí hậu: Tiêu điểm về năng
lượng bền vững tại Ma-lay-xi-a, Thái Lan và Việt Nam” được thực hiện bởi
nhóm Economist Corporate Network và tài trợ bởi Siemens đã được ra
mắt tại Hà Nội hôm nay.



Bản báo cáo vạch ra các bối cảnh chính sách liên quan đến biến đổi khí
hậu tại ba nền kinh tế chính của khu vực ASEAN là Ma-lay-xi-a, Thái Lan,
Việt Nam, đồng thời nêu bật vai trò của khu vực tư nhân trong việc giải
quyết thách thức từ sự chuyển dịch sang năng lượng sạch.



Cũng tại buổi ra mắt đã diễn ra cuộc tọa đàm về chủ đề Việt Nam đang làm
cách nào để đảm bảo sự ổn định phát triển kinh tế và an ninh năng lượng,
đồng thời thúc đẩy hệ thống năng lượng ít các-bon và vai trò của khu vực
tư nhân trong lĩnh vực này.

Qua các khảo sát trực tuyến và phỏng vấn trực tiếp, bản báo cáo “ASEAN với vấn đề biến
đổi khí hậu: Tiêu điểm về năng lượng bền vững tại Ma-lay-xi-a, Thái Lan và Việt Nam” tổng
hợp và đối chiếu các quan điểm từ nhiều thành phần đang trực tiếp tham gia vào đầu tư, cơ
sở hạ tầng trong lĩnh vực năng lượng cũng như vào xây dựng chính sách từ khu vực công
và tư thuộc Đông Nam Á. Bản báo cáo đươc thực hiện không chỉ nhằm đánh giá quan điểm
của các bên liên quan về chính sách khí hậu trong khu vực, mà còn đánh giá vai trò của khu
vực tư nhân trong đó.
Kết quả nghiên cứu tái khẳng định một thực tế là nhu cầu năng lượng tại 6 nền kinh tế hàng
đầu ASEAN tiếp tục gia tăng và hậu quả là lượng phát thải đang tăng lên nhanh chóng. Sự
tham gia chủ động từ các thành phần bên ngoài chính phủ và sự hợp tác tích cực giữa
chính phủ và các công ty tư nhân được xem là nhân tố chính dẫn tới sự thành công của việc
giảm phát thải trong khu vực. 64% người tham gia khảo sát cho rằng việc thúc đẩy năng
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lượng tái tạo chính là cách hiệu quả nhất để giảm phát thải trong hệ thống năng lượng trong
khi 40% phản hồi rằng họ mong đợi lĩnh vực tư nhân sẽ đóng vai trò chính yếu trong việc
giảm tác động của biến đổi khí hậu.
Tại Việt Nam, lượng phát thải đã và đang gia tăng nhanh chóng trong thập kỷ vừa qua. Theo
số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), từ năm 2006 đến 2015, lượng phát thải liên
quan đến lĩnh vực năng lượng của Việt Nam đã tăng thêm 10% trung bình mỗi năm do sự
phát triển nhanh chóng của kinh tế và tiêu thụ năng lượng. Bản “Những đóng góp dự kiến
do Quốc gia tự quyết định“ của Việt Nam bao gồm cả hai yếu tố giảm nhẹ và thích ứng. Với
sự hỗ trợ quốc tế, Việt Nam cam kết cắt giảm 25% lượng khí thải trong điều kiện kinh doanh
bình thường vào năm 2030. Nghiên cứu cho thấy khả năng Việt Nam có thể thực hiện được
cam kết này còn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực thu hút lượng đầu tư tương xứng từ khu
vực tư nhân.
Với cùng quan điểm nêu ra trong bản báo cáo, tại buổi tọa đàm 5 diễn giả bao gồm Tiến sỹ
Phạm Thái Lai, Chủ tịch và Tổng giám đốc Siemens Việt Nam; Ông Phạm Văn Tấn, Phó
Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu kiêm Phó trưởng ban công tác
đàm phán Biến đổi khí hậu Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn Ninh Hải,
Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng Mới và Năng Lượng Tái tạo, Bộ Công Thương; Ông Franz
Gerner, Trưởng ban Kinh tế Năng lượng của Ngân hàng Thế giới và Tiến sỹ Andy Staples,
Giám đốc của Economist Corporate Network tại khu vực Đông Nam Á, đã cùng nhấn mạnh
vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
“Tại Siemens, chúng tôi tin rằng khu vực tư nhân có trách nhiệm ngang như chính phủ,
thậm chí có thể hơn, trong việc chủ động tham gia vào các nỗ lực giảm phát thải khí nhà
kính và hỗ trợ đắc lực trong việc chuyển giao sang nền kinh tế ít phát thải và thân thiện với
môi trường. Với vị trí là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ về cơ sở hạ
tầng, chúng tôi tin rằng các thách thức gây ra bởi biến đổi khí hậu đều có thể được giải
quyết phần nào bằng công nghệ, và rất nhiều trong số các giải pháp công nghệ đó hiện đã
sẵn có,” - Tiến sỹ Phạm Thái Lai, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens Việt Nam phát
biểu.
“Siemens cam kết tham gia mạnh mẽ vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và đặt mục
tiêu trở thành một trong những công ty công nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt dấu chân
các-bon trung tính vào năm 2030. Công ty đã đề ra kế hoạch cắt giảm phát thải khí cácbon đi-ô-xít (CO2) xuống còn một nửa vào đầu năm 2020. Để thực hiện được điều này
Siemens sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ EURO trong vòng 3 năm tới nhằm giảm thiểu dấu chân
năng lượng tại các cơ sở sản xuất và văn phòng của Siemens trên toàn cầu”, ông Lai
nhấn mạnh.
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Thông tin liên hệ:
Bà Dương Hương Ly
Ban Truyền thông và Đối ngoại
Công ty TNHH Siemens
Điện thoại: +84 4 3577 6688 ext. 310
Fax: +84 4 3577 6699
Email: duong-huong.ly@siemens.com
Siemens AG (Béc-lin và Mu-ních) là tập đoàn công nghệ điện và điện tử toàn cầu đại diện cho các thành tựu kỹ
thuật, sáng kiến, chất lượng, sự tin cậy và tính quốc tế hơn 165 năm nay. Siemens hoạt động trên hơn 200 quốc
gia và tập trung vào các lĩnh vực điện khí hóa, tự động hóa và số hóa. Là một trong những nhà sản xuất lớn nhất
thế giới về các công nghệ sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, Siemens hiện giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực
tuốc bin gió ngoài khơi, là nhà cung cấp hàng đầu về tuốc bin chu trình kết hợp phục vụ cho sản xuất điện, là nhà
cung cấp trọng yếu cho các giải pháp truyền tải điện và là nhà tiên phong trong các giải pháp cơ sở hạ tầng cũng
như các giải pháp tự động hóa, truyền động và phần mềm cho công nghiệp. Siemens cũng là nhà cung cấp hàng
đầu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như các hệ thộng chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ - là đơn vị dẫn
đầu về chẩn đoán xét nghiệm cũng như công nghệ thông tin lâm sàng. Trong năm tài khóa 2015 kết thúc vào
30/09/2015, Siemens đạt doanh thu 75,6 tỷ euro và lãi ròng là 7,4 tỷ euro. Cuối tháng 9/2015, công ty có khoảng
348.000 nhân viên làm việc khắp nơi trên thế giới. Thông tin chi tiết tham khảo tại : www.siemens.com

Unrestricted

Page 3/3

