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Much tiêu

➢ Tìm hiểu các khái niệm, phương pháp

và thực hành chính được sử dụng phục

vụ ước tính giá Carbon

➢ Để củng cố kỹ năng đánh giá và biện

minh cho các lựa chọn về “giá bóng”

các-bon được sử dụng trong phân tích

QHĐ 8.



➢ Một trong những kịch bản của QHĐ 8 là nội 
tại hóa các yếu tố ngoại sinh môi trường 
(bao gồm cả đóng góp vào sự nóng lên toàn 
cầu)

➢ Không có thị trường carbon hoặc sáng kiến 
định giá ở Việt Nam có nghĩa là giá carbon 
cần được lấy từ các nghiên cứu quốc tế

➢ Phạm vi giá trị tiền tệ của carbon ở cấp độ 
quốc tế rất rộng

➢ Câu hỏi quan trọng là mức giá carbon nào 
nên được áp dụng cho các nghiên cứu mô 
phỏng QHĐ 8

Giới thiệu



➢ Rà soát các sáng kiến định giá 
carbon

➢ Ước tính giá carbon

➢ Giá bóng Carbon

➢ Tùy chọn giá bóng carbon cho QHĐ
8

Nội dung



1. Sáng kiến định giá carbon
I. Định giá carbon theo con số (2020)



1. Sáng kiến định giá carbon 
II. Các cơ chế định giá cụ thể cho carbon

a) Chính sách thuế carbon

b) Các cơ chế giao dịch phát thải

c) Cơ chế tín dụng carbon

d) Tài chính khí hậu dựa trên kết quả



1. Sáng kiến định giá carbon 
II. Các cơ chế định giá cụ thể cho carbon

a) Các chính sách Thuế carbon

Theo chính sách thuế carbon, giá carbon được áp dụng thông 
qua thuế hoặc phí phát thải khí nhà kính (KNK) hoặc hàm lượng 
carbon trong nhiên liệu hóa thạch.

b) Các cơ chế giao dịch phát thải

Theo cơ chế mua bán phát thải (ETS) còn được gọi là thị trường
mua bán phát thải (allowance market), tổng lượng phát thải cho
phép trong một khoảng thời gian cụ thể từ một nhóm nguồn cụ thể 
được xác định và các tác nhân kinh tế được phép mua bán quyền 
phát thải của họ.



1. Sáng kiến định giá carbon 
II. Các cơ chế định giá cụ thể cho carbon

c) Cơ chế tín dụng Carbon

Đây là những sáng kiến mà các đơn vị phát thải có thể giao dịch 
cho các bên tự nguyện thực hiện các hoạt động giảm phát thải bổ 
sung cho các hoạt động kinh doanh thông thường. Điều này trái 
ngược với ETS trong đó các tác nhân có nghĩa vụ bắt buộc.

d) Tài chính khí hậu dựa trên kết quả (RBCF)

RBCF là một hình thức tài chính khí hậu trong đó quỹ được nhà 
cung cấp tài chính khí hậu giải ngân cho người nhận khi đạt được 
một tập hợp các kết quả khí hậu đã được thỏa thuận trước. Một 
dạng RBCF là việc tự nguyện mua các tín chỉ carbon cho các mục 
đích không bị tuân thủ.



1. Sáng
kiến định
giá
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II. Các cơ chế
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1. Sáng kiến định giá carbon 
III. Thuế carbon

MSC - chi phí xã hội cận biên

MPC - chi phí tư nhân cận biên

MPB - lợi ích tư nhân cận biên

MSB - lợi ích xã hội cận biên

Thuế carbon – Nội bộ hóa yếu tố bên ngoài
bằng cách định giá cho carbon
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1. Sáng kiến định giá carbon 
III. Thuế carbon

MSC - chi phí xã hội cận biên

MPC - chi phí tư nhân cận biên

MPB - lợi ích tư nhân cận biên

MSB - lợi ích xã hội cận biên

Thuế carbon – Nội bộ hóa một 
yếu tố  bên ngoài



1. Sáng kiến định giá carbon 
IV. Cơ chế giao dịch phát thải

A. Hệ thống giới hạn carbon và giao dịch (cap & trade)

Trong hệ thống giới hạn carbon và giao dịch, giới hạn trên về 
lượng khí thải được cố định và giấy phép phát thải được đấu giá 
hoặc phân phát miễn phí theo các tiêu chí cụ thể. 

B. Hệ thống đường cơ sở và tín dụng (baseline & credit)

Theo hệ thống đường cơ sở và tín dụng, không có giới hạn cố 
định về lượng khí thải, nhưng những người gây ô nhiễm giảm 
lượng khí thải của họ nhiều hơn mức nghĩa vụ, có thể kiếm được 
'tín dụng' mà họ bán cho những người khác cần chúng để tuân thủ 
các quy định  (tuy nhiên, cơ chế này không được sử dụng rộng 
rãi).



1. Sáng kiến định giá carbon 
IV. Các chương trình giao dịch phát thải: giới hạn
carbon và giao dịch
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1. Sáng kiến định giá carbon 
IV. Các chương trình giao dịch phát thải: giới hạn 
carbon và giao dịch



1. Sáng kiến định giá carbon 
IV. Các chương trình giao dịch phát thải: giới hạn
carbon và giao dịch
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1. Sáng kiến định giá carbon 
V. Giá carbon cụ thể toàn cầu: giá giao dịch khí thải



1. Sáng kiến định giá carbon 
VI. Cơ chế giao dịch phát thải: xác định giá

• Chương trình kinh doanh phát thải hoặc thị trường phụ 
cấp - giá được xác định theo thị trường.

• Giá được sử dụng trong chính sách thuế carbon do các 
quốc gia đặt ra bằng cách sử dụng các cách tiếp cận, mô 
hình khác nhau và các cân nhắc khác trong việc đánh giá 
tác động của phát thải khí carbon dioxide (CO2)



2. Ước tính Giá Carbon
Có 2 phương pháp chính

a) Chi phí xã hội của phương pháp tiếp cận carbon - xác định 
giá trị của thiệt hại trên toàn thế giới do phát thải thêm một tấn 
carbon dioxide.

b) Phương pháp tiếp cận chi phí giảm thiểu cận biên - xác 
định chi phí giảm thêm một tấn carbon dioxide



2. Ước tính Giá Carbon
I. Chi phí xã hội của Carbon (SCC)

• Chi phí xã hội của carbon là giá trị hiện tại của tác hại 
trong tương lai do một tấn khí thải carbon dioxide gia tăng
gây ra.

• Việc đốt cháy một tấn khí thải, gia tăng ảnh hưởng nhẹ đến 
biến đổi khí hậu trên hành tinh bằng cách làm tăng nhẹ nhiệt 
độ, thay đổi hình thái mưa, ảnh hưởng đến cường độ bão, v.v.

• Những tác động này được dự báo sẽ làm giảm sản lượng của 
nền kinh tế toàn cầu, thông qua tác động của chúng đối với các 
lĩnh vực như y tế, nông nghiệp và bất động sản.



2. Ước tính Giá Carbon
I. Chi phí xã hội của Carbon (SCC)

• Các mô hình đánh giá tổng hợp (IAM) là công cụ chính được 
sử dụng để ước tính chi phí xã hội của carbon.



2. Ước tính Giá Carbon
I. Chi phí xã hội của Carbon (SCC)

Các bước tính toán SCC

• Bước 1: Dự báo lượng phát thải trong tương lai dựa trên dân 
số, tăng trưởng kinh tế và các yếu tố khác.

• Bước 2: Lập mô hình các phản ứng khí hậu trong tương lai, 
chẳng hạn như nhiệt độ tăng và mực nước biển dâng.

• Bước 3: Đánh giá tác động kinh tế mà những thay đổi khí hậu 
này sẽ gây ra đối với nông nghiệp, y tế, sử dụng năng lượng 
và các khía cạnh khác của nền kinh tế.

• Bước 4: Quy đổi thiệt hại trong tương lai thành giá trị hiện tại 
và cộng lại để xác định tổng thiệt hại.



2. Ước tính Giá Carbon
I. Chi phí xã hội của Carbon (SCC)



2. Ước tính Giá Carbon
I. Chi phí xã hội của Carbon (SCC)



2. Ước tính Giá Carbon
II. Chi phí giảm biên

• Chi phí biên là một 
khái niệm kinh tế đo 
lường chi phí của 
một đơn vị bổ sung.

• Chi phí giảm biên 
đo lường chi phí 
giảm thêm một đơn 
vị ô nhiễm.



2. Ước tính Giá Carbon
II. Chi phí giảm biên

Chi phí giảm biên Đường cong McKinsey (2009) ‘cách tiếp cận kỹ thuật’



2. Ước tính Giá Carbon
II. Chi phí giảm biên



2. Ước tính Giá Carbon

II. Chi phí giảm biên
Cập nhật chi phí và 'tính toán kinh tế'



2. Ước tính Giá Carbon
II. Chi phí giảm biên

Lộ trình phát triển các-bon thấp cho Việt Nam 2010-2050 (ADB, 2017)





2. Ước tính Giá Carbon
III. Nghiên cứu quốc tế: Chi phí thiệt hại toàn cầu

Nóng lên toàn cầu 1.5⁰C (2018) (IPCC)

• Phương pháp giảm biên chi phí

• 135–6.050 USD / tCO2e vào năm 2030 (2010 USD), 245–14.300 USD / 
tCO2e vào năm 2050, 420– 19.300 USD / tCO2e vào năm 2070 và 690–
30.100 USD / tCO2e vào năm 2100

• Đây là những giá trị chưa được chiết khấu theo một lộ trình để giữ nhiệt độ 
cao nhất dưới 1,5°C trong thế kỷ 21 với xác suất 50–66%.

Báo cáo của Ủy ban Cấp cao về Giá các-bon (2017) (Ngân hàng Thế giới)

• Đánh giá các nghiên cứu khác nhau (sử dụng phương pháp luận chi phí 
giảm biên và chi phí xã hội của carbon)

• 40-80 USD / tCO2e vào năm 2020 và 50-100 USD / tCO2e vào năm 2030 
(2015 USD) để phù hợp với Thỏa thuận Paris về tăng nhiệt độ 2⁰C.

Cập nhật kỹ thuật về Chi phí xã hội của carbon để phân tích tác động theo
quy định (2016) (US EPA; Chính quyền Obama)

• Chi phí xã hội của carbon. Mức trung bình của ba mô hình đánh giá tích hợp
(IAM): DICE (Mô hình Động Kinh tế-Khí hậu Tích hợp), Quỹ (Khuôn khổ về
Sự không chắc chắn, Mô hình Đàm phán và Phân phối) và PAGE (Phân tích
Chính sách của mô hình Hiệu ứng Nhà kính).

• 42 đô la Mỹ / tCO2e đến năm 2020 (2007 USD) tăng 2,1% / năm từ 2020-
2030; 1,9% từ năm 2030-2040, và; 1,6% từ 2040-2050.



2. Ước tính Giá Carbon
III. Nghiên cứu quốc tế: Chi phí thiệt hại quốc gia

Phân tích tác động theo quy định đối với việc bãi bỏ quy hoạch 
điện sạch và Hướng dẫn phát thải đối với phát thải khí nhà kính từ 
các đơn vị sản xuất điện hiện có (2019) .
• Chi phí xã hội của carbon nhưng chỉ sử dụng chi phí thiệt hại ở Mỹ
• 7 USD / tCO2e vào năm 2020, 8 USD / tấnCO2e vào năm 2030, 9 

USD / tấnCO2e vào năm 2040 và 11 USD / tấnCO2e vào năm 2050 
(trong năm 2016 US$)

Chi phí xã hội cấp quốc gia của carbon (2018) Ricke, K., Drouet, L., 
Caldeira, K. và cộng sự. Biến đổi khí hậu tự nhiên 8, 895–900 (2018)
• Ước tính chi phí carbon xã hội ở cấp quốc gia
• Các quốc gia phát thải cao hơn có tác động cấp quốc gia cao do phát 

thải CO2
• Đối với lộ trình phát thải tham chiếu, chi phí carbon xã hội của Việt 

Nam sẽ lên tới 2,8 US$ / tCO2e.
Chi phí xã hội của carbon cho (hầu hết) mọi quốc gia (2019)
Mô phỏng toàn cầu về chi phí xã hội của carbon nhưng giá ước 
tính của quốc gia sử dụng mức thiệt hại của quốc gia
• Chi phí carbon cao ở các nước nghèo với dân số đông.
• Giá carbon của Việt Nam thấp hơn US $ 1 / tCO2e (khoảng US 0,4 $/ 

tCO2e).



3. Định giá bóng carbon

• Năm 2008, Công ước về Đa dạng Sinh học (CBD) đã đưa chính 
phủ Mỹ ra tòa về các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới, cho 
rằng do không tính đến các chi phí trong tương lai do biến đổi 
khí hậu, các nhà hoạch định chính sách đã ngầm định giá trị 
thiệt hại do biến đổi khí hậu bằng không.

• Các tòa án đã ra phán quyết có lợi cho CBD, đặt ra yêu cầu 
pháp lý đối với chính phủ Mỹ phải tính đến chi phí và lợi ích của 
những thay đổi về phát thải khí nhà kính (KNK) trong phân tích 
kinh tế của mình.

(Các nguồn lực cho tương lai, 2019)



3. Định giá bóng carbon

• Theo định giá phát thải carbon, các chính phủ tính giá phát 
thải.

• Theo định giá bóng carbon, giá lý thuyết của carbon đang 
được tính vào quy hoạch của các dự án lớn ngay cả khi giá 
thị trường hiện tại chưa phản ánh những tác động carbon đó.



3. Định giá bóng carbon
I. Sáng kiến của khu vực tư nhân

• Khu vực tư nhân đã cố gắng xác định giá các-bon của riêng họ 
để đánh giá và quản lý các rủi ro và cơ hội tài chính do biến đổi 
khí hậu gây ra.

• Một trong những sáng kiến của khu vực tư nhân nhằm mục đích 
cho phép các bên tham gia thị trường xác định giá carbon mà 
ngành công nghiệp cần để đáp ứng Thỏa thuận Paris từ quan 
điểm của khu vực tư nhân là Sáng kiến Hành lang carbon.

• Báo cáo của Hành lang định giá chỉ ra rằng để khử cacbon
trong ngành điện vào năm 2050, cần phải có giá cacbon trong
khoảng 24-36 USD/ tCO2e vào năm 2020 và 38-100 USD/ 
tCO2e vào năm 2035.



3. Định giá bóng carbon 
II. Các ngân hàng phát triển

Các tổ chức tài chính đa phương cũng ngày càng tăng sử dụng 
định giá carbon nội bộ để đánh giá danh mục đầu tư của họ

• Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)

• ADB khuyến nghị sử dụng giá carbon là 36,20 US$/ tCO2e 
cho năm 2016 (theo giá đô la Mỹ năm 2016), được tăng 2% 
hàng năm theo giá thực tế để thực hiện phân tích chi phí - lợi 
ích của các dự án. 

• Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Cơ 
quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA), và Ngân hàng Tái 
thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD)

• Các tổ chức tài chính đa phương này đã bày tỏ áp dụng giá 
carbon cho các giao dịch tài chính dự án của mình theo Báo 
cáo năm 2017 của Ủy ban cấp cao về giá carbon. Các giá 
trị này là 40-80 USD/ tCO2e vào năm 2020 và 50-100 USD/ 
tCO2e vào năm 2030 (tại thời điểm năm 2015, US$).



3. Định giá bóng carbon
III. Chính phủ

Một số chính phủ do giá các-bon rõ ràng thấp, cũng đã đưa ra giá 
các-bon bóng để sử dụng cho phân tích chi phí-lợi ích, đánh giá 
tác động và các quá trình ra quyết định chính sách công.

• Mỹ

• Chính quyền Obama, dựa trên Chi phí xã hội của Carbon (SCC): 42 US$/ 
tCO2e đến năm 2020 (đô la Mỹ 2007) tăng 2,1% / năm từ 2020-2030; 
1,9% từ năm 2030-2040, và; 1,6% từ 2040-2050.

• Chính quyền Trump, dựa trên thiệt hại quốc gia: 7 USD / tCO2e vào năm
2020, 8 USD / tấnCO2e vào năm 2030, 9 USD / tấnCO2e vào năm 2040 
và 11 USD / tấnCO2e vào năm 2050 (theo giá USD năm 2016).

• Anh

• Dựa trên Hợp đồng Mua bán phát thải Tương lai của EU. Cập nhật gần 
đây nhất, các giá trị kịch bản trung tâm lên tới £13,84 / tCOe vào năm 
2020 và £88,83 / tCO2e vào năm 2030. 



4. Tùy chọn giá bóng carbon cho
QHĐ 8

• Trong trường hợp không có chính sách định giá carbon rõ 
ràng và hướng dẫn định giá bóng carbon ở Việt Nam, giá bóng 
carbon cần thiết cho phân tích mô phỏng PDP 8 sẽ cần được
lấy từ các nghiên cứu quốc tế.

• Với một loạt các số liệu về giá các-bon được trình bày trong 
các nghiên cứu quốc tế, Cục ĐL&NLTT/ Bộ Công Thương có 
thể lựa chọn các giá trị các-bon phù hợp với các mục tiêu 
phát triển bền vững và biến đổi khí hậu của Việt Nam, đồng 
thời cho thấy quyết định định giá các-bon phù hợp với thông 
lệ tốt quốc tế.



4. Tùy chọn giá bóng carbon cho
QHĐ 8

Lộ trình giá carbon CAO

• Lộ trình này theo đuổi một mức giá bóng carbon nhất quán với giá 
được các ngân hàng phát triển đa phương sử dụng.

• Hầu hết các tổ chức tài chính đa phương toàn cầu như Ngân hàng 
Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Tái thiết và 
Phát triển Châu Âu (EBRD) gần đây đã áp dụng giá các-bon để đánh 
giá các dự án từ 'Báo cáo của Ủy ban Cấp cao về Giá Carbon (2017) 

• Mặt khác, giá bóng carbon do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
khuyến nghị có thể so sánh với dải giá carbon thấp hơn mà các tổ 
chức tài trợ đa phương nêu trên sử dụng.

• Nghiên cứu này coi giá bóng carbon của ADB là cơ sở cho quỹ 
đạo giá bóng cao của Việt Nam. Giá carbon năm 2020 sẽ lên tới 
42,41 đô la Mỹ (theo giá năm 2020). ADB cũng khuyến nghị tăng 
con số này lên 2% hàng năm.



4. Tùy chọn giá bóng carbon cho
QHĐ 8

Lộ trình giá carbon TRUNG BÌNH

• Lộ trình giá bóng carbon trung bình sẽ theo đuổi giá phù hợp với quỹ 
đạo của các chương trình giao dịch phát thải toàn cầu (ETS).

• Hiện có ba nhóm quỹ đạo giá trên thị trường toàn cầu cho các khoản 
mua bán phát thải.

• Nhóm giá cao hơn bao gồm ETS của EU và Hàn Quốc với giá dao động 
từ 25 đến 28 đô la Mỹ / tCO2e.

• Cụm trung bình bao gồm California, Quebec và New Zealand với giá 
trung bình khoảng US $ 16 / tCO2e.

• Nhóm giá thấp hơn bao gồm các thành viên của Sáng kiến Khí khu vực 
(RGGI), các phi công Trung Quốc và những người còn lại. Giá dao động 
từ US $ 1-10 / tCO2e.

• Đánh giá này coi đường biểu diễn giá các-bon trung bình phù 
hợp với cụm trung vị quỹ đạo giá là 16,77 đô la Mỹ / tCO2e và 
đang tăng với tốc độ hàng năm là 2%.



4. Tùy chọn giá bóng carbon cho
QHĐ 8

Lộ trình giá carbon THẤP

• Theo lộ trình này, giá bóng carbon phù hợp với kết quả của nghiên 
cứu năm 2018 'chi phí carbon xã hội cấp quốc gia' được trình bày 
trước đó. Nghiên cứu cho biết đã tạo ra chi phí xã hội cấp quốc gia 
cho Việt Nam là 2,8 đô la Mỹ / tCO2e.

• Điều chỉnh con số thành giá năm 2020 và xem xét mức tăng 
hàng năm là 2%, giá các-bon năm 2020 (giá năm 2020) sẽ lên tới 
3,38 đô la Mỹ/ tCO2e.

• Con số này tương thích với Thuế Carbon của Singapore, trong đó
khởi đầu từ 2019 với 5 SD /tCO2e (~3,7 USD/tCO2e).

• Con số này cũng nằm trong phạm vi tương tự của số liệu thuế carbon 
ở Na Uy, Mexico và Nhật Bản và giá trợ cấp trung bình ở Quảng 
Đông, CHND Trung Quốc.



4. Tùy chọn giá bóng carbon cho
QHĐ 8

Quỹ đạo giá bóng carbon tại
Việt Nam

Giá bóng carbon cao

• sẽ làm cho năng lượng tái 
tạo và hiệu quả năng lượng 
cạnh tranh với sản xuất 
điện thông thường, và

• sẽ đảm bảo sự thâm nhập 
cao hơn của các công nghệ 
năng lượng sạch hơn, hỗ 
trợ khát vọng phát triển bền 
vững lâu dài của đất nước.
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