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Sự tăng trưởng kinh tế và lượng CO2 thải ra trong Liên Minh Châu Âu EU 

Tóm lược. Bài báo cáo nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự tăng trưởng kinh tế và 

lượng CO2 thải ra ở Khối Liên Minh Châu Âu (EU). Một phân tích dữ liệu trong 

giai đoạn 1981 - 1995 được đem ra làm nền tảng để nói lên sự liên hệ giữa sự gia 

tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và lượng CO2 thải ra ở mười quốc gia châu 

Âu. Phân tích cho thấy những sự khác biệt quan trọng giữa những quốc gia có nền 

công nghiệp phát triển nhất và các nước còn lại. Kết quả nhận được dường như 

không ủng hộ một chính sách độc nhất nào trong việc điều chỉnh lượng khí thải;  

chúng chỉ cho thấy rằng lượng khí thải có thể giảm bớt nếu ta tính đến tình hình 

kinh tế và mô hình công nghiệp của từng nước EU riêng lẻ. 

Các từ khoá: Khí thải CO2, Hiệp định thư Kyoto, dữ liệu bảng, Liên Minh Châu 

Âu, mối liên hệ ô nhiễm-thu nhập. 

Giới thiệu 

Gần đây, những ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế lên tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường đã trở thành một câu hỏi lớn và mối quan tâm về việc bảo vệ môi 

trường ngày một tăng dần. Hai Hội nghị thượng đỉnh Trái Đất đã diễn ra vào 

những năm gần đây ở Rio de Janeiro (1992) và New York (1997). Ở những hội 

nghị này một số lớn các nước đã vạch ra những bước cần thiết để đạt sự phát triển 

bền vững. Hơn nữa, “Tiến đến sự bền vững” cũng là câu khẩu hiệu của chương 

trình hành động môi trường lần thứ năm của EU hiện đang diễn ra. 

Vào tháng 12 năm 1997, 39 nước phát triển đã ký Nghị định thư Kyoto, một thoả 

thuận quốc tế về việc giới hạn lượng khí nhà kính thải ra. Có sáu loại khí nằm 

trong thoả thuận này: CO2, metan, oxit nitric, HFC, PFC và  SF6. Trong đó, CO2 là 

loại khí nhà kính được thải ra nhiều nhất. Vào năm 1995, nó chiếm đến 82% lượng 

khí nhà kính do con người thải ra ở những nước phát triển, trong khi con số này là 

12% đối với metan và 4% đối với oxit nitơ (theo UNEP (1999) Climate Change 

Information Kit. Geneva: UNEP). Lượng khí nhà kính còn lại không đáng kể, tuy 

nhiên ba khí này có những tính chất quan trọng và chúng được thải ra ngày càng 

nhiều. Mặc dù đã có môt thoả thuận chung về việc điều chỉnh lượng CO2 thải ra, 

rất nhiều vấn đề nổi lên khi đưa việc cắt giảm khí thải vào thực hiện. Nước Mỹ đề 

nghị nên đưa ra những định mức cắt giảm khác nhau, trong khi đó, EU đề nghị nên 

đưa ra một mức cắt giảm duy nhất, ít nhất là cho Mỹ, Nhật Bản và EU. Cuối cùng, 

định mức cắt giảm là 7% đối với Mỹ và Canada, 6% đối với Nhật Bản và 8% đối 

với EU. Những nước khác thoả thuận sẽ giữ mức khí thải ổn định hay tăng lên 1% 

như Na Uy, hay 20% như Úc. Gần đây, một cuộc họp mặt về Nghị định thư Kyoto 



đã diễn ra ở Buenos Aires và những bàn bạc về cam kết cắt giảm vẫn đang diễn ra. 

Mỹ không muốn ký kết nghị định trước khi một số nước phát triển kém hơn (đặc 

biệt Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil) đồng ý giảm lượng khí thải. 

Ở hội nghị Kyoto, Uỷ ban Châu Âu đưa ra một đề nghị dựa vào “bong bóng châu 

Âu”. Điều này có nghĩa rằng cả EU sẽ đạt được chỉ tiêu đưa ra nhưng vài nước độc 

lập sẽ được tăng lượng khí thải để tạo điều kiện cho những mục tiêu của họ. Điều 

này cho thấy nhiều điểm quan trọng: Những chính sách nào sẽ được áp dụng? Nên 

chăng có những quy định về việc đưa ra mức khí thải cho phép ở mỗi quốc gia? 

Những tiêu chuẩn được đặt ra sẽ là gì? 

Để trả lời những câu hỏi trên, ta sẽ xem xét mối liên hệ giữa sự tăng trưởng GDP 

và lượng CO2 thải ra ở mười nước châu Âu. Ở EU, mối quan ngại về lượng khí thải 

CO2 và những biện pháp hữu hiệu để cắt giảm chúng đã có từ nhiều năm trước, 

như Hogan and Jorgenson (1991), Proops, Faber and Wagenhals (1992), Beaumais 

and Bréchet (1993), Jorgenson and Wilcoxen (1993), Bergman (1995), Liberatore 

(1995), Anton and De Bustos (1997) hay Martín và Velázquez (1997). Nhiều tác 

giả khác cũng nghiên cứu về mối liên hệ giữa sự cắt giảm CO2 và sự tăng trưởng 

GDP. Tổng quan về các nghiên cứu này được trình bày trong công trình của 

Hoeller và các cộng sự. (1992). 

Áp dụng thực nghiệm và ước lượng 

Chúng ta sẽ phân tích sự tăng lượng khí CO2 thải ra qua số liệu của một số nước 

châu Âu. Giả sử chúng ta chọn mười thành viên của EU: năm trong số đó nằm ở 

Nam Âu (Bỉ, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan và Anh), các nước còn lại nằm ở Bắc Âu 

(Pháp, Hy Lạp, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha). Lựa chọn này dựa vào thời gian 

các nước làm thành viên của EU cũng như sự đồng nhất trong những số liệu thống 

kê. Đức không được đưa vào đây do những rắc rối từ việc thống nhất đất nước này. 

Khoảng thời gian trong nghiên cứu là từ 1981 đến 1995. 

Để thử xem sự tăng thu nhập theo thời gian ở các nước có ảnh hưởng mức thải CO2 

hay không, ta đưa ra công thức sau đây: 

(1) 

Trong đó i biểu thị các nước khác nhau, t chỉ những năm khác nhau, Rit chỉ lượng 

CO2 thải ra (tính theo tấn), Yit là GDP ở PPP hiện tại, δi thể hiện những  hiệu ứng 

không quan sát được, và vit là sai số. 

Ta đã áp dụng phương pháp luận thông tin bảng để đưa ra công  thức (1). Có thể 

thấy kết quả hồi quy của năm phương pháp. Phương pháp đầu tiên cho hệ số chặn 

và độ dốc của các nước giống nhau nên tương đương với phương pháp hôi quy 

tuyến tính (OLS). Phương pháp thứ hai có tên phương pháp các ảnh hưởng cố định 

(FE) cho mỗi nước có một hệ số chặn riêng. Ta cũng đưa ra kết quả thu được từ 



phương pháp ảnh hưởng  ngẫu nhiên mà trong đó mỗi ảnh hưởng được xem như 

ngẫu nhiên. Để kiểm soát những ảnh hưởng không quan sát được, ta sử dụng  

phương pháp bình phương tối thiểu hai giai đoạn (TSLS). Vì những dự đoán thu 

được từ bốn phương pháp này chỉ phù hợp khi biến hồi quy độc lập là biến ngoại 

sinh, ta có thể kiểm soát tính nội sinh khả dĩ của các biến thu nhập bằng cách ước 

tính mô hình thông qua việc sử dụng  biến thu nhập  trễ hai chu kỳ như biến công 

cụ để được hoàn chỉnh hơn. Tuy nhiên, trong  ứng dụng hiện tại,  biến thu nhập trễ 

không là một công cụ tốt vì lượng khí thải ra  phụ thuộc vào mức thu nhập hiện tại 

chứ không phải quá khứ. 

Trong phân tích hồi quy đầu tiên, ta đã bàn đến mười nước được đem ra phân tích. 

Kết quả được  trình bày trong Bảng I và Hình 1. 

Giả thiết cho rằng độ dốc (hệ số góc) của 10 nước đều như nhau không thể chấp 

nhận được. Điều này có nghĩa rằng mối quan hệ chất thải - thu nhập của mỗi nước 

đều khác nhau, vì vậy, ta đã đưa ra một số mẫu con. Đầu tiên, ta chia các nước dựa 

vào vị trí địa lý thành các nước phía Bắc và phía Nam, tuy nhiên, ta không thể nói 

rằng mọi nước phía Nam hay phía Bắc đều có độ dốc như nhau. Thế nên, ta lại dựa 

vào những tiêu chuẩn khác và chia chúng dựa vào mức thu nhập. Ở cách chia mới, 

có 6 nước với mức thu nhập trên đầu người cao hơn bình quân cả nhóm (Bỉ, Đan 

Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan và Anh) và 4 nước có mức thu nhập thấp hơn bình quân 

(Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha). Ta đã định nghĩa nhóm đầu là 

những nước thu nhập cao và nhóm thứ hai là những nước thu nhập thấp. Trong 

trường hợp này, ta có thể chấp nhận giả thiết rằng độ dốc của các nước cùng nhóm 

giống nhau. Kết quả được đưa ra trong Bảng II và III, được vẽ trong Hình 2, 3. 

Phép kiểm tra F được xây dựng để kiểm tra tầm quan trọng của những ảnh hưởng 

cố định cho thấy giả thuyết vô hiệu về những yếu tố không quan trọng luôn bị bác 

bỏ. Bởi vậy, việc cho rằng hệ số chặn không đổi có thể không đúng với những 

nước khác nhau. Nói cách khác, mặc dù những nước thu nhập cao có thể có những 

điểm giống nhau về quan hệ giữa tăng trưởng GDP và CO2, chúng vẫn khác nhau 

về mức độ, vì chúng bắt đầu từ những mức thải CO2 khác nhau. Điều tương tự 

cũng có thể áp dụng cho các nước thu nhập thấp. 

Bài kiểm tra trực giao cho những ảnh hưởng ngẫu nhiên và các ước tính hồi quy 

cũng được nêu lên (bài test Hausman). Ta không thể chấp nhập giả thuyết vô hiệu 

về sự không tương quan, bởi vậy, chỉ những kết quả được ghi là FE mới được dựa 

trên những ước tính chuẩn xác. Vậy nên, trong cả hai mẫu con (nước giàu hơn và 

nghèo hơn) ta đã áp dụng phương pháp ảnh hưởng cố định để dự đoán hệ số chặn 

của mỗi nước. Hồi quy kết quả được trình bày trong Bảng IV và V. 



Theo kết quả trong Bảng IV và V, ta có thể nói rằng trong những nước thu nhập 

cao hơn, khi GPD tăng lên 1%, lượng CO2 tăng lên 0.18%. Ở các nước thu nhập 

thấp, khi GPD tăng 1%, lượng CO2 tăng đến 0.97%. 

Trong cả hai mẫu con, những ảnh hưởng cố định có vẻ quan trọng. Nói vậy có 

nghĩa rằng có những khác biệt giữa những lượng khí thải riêng biệt mà không thể 

giải thích được nếu chỉ dựa vào thu nhập. Dù sao chăng nữa, một điểm thú vị mà 

chúng ta thấy ở đây là, ở các nước thu nhập cao, tất cả các hệ số chặn đều dương 

và lớn hơn 3, trong khi ở các nước thu nhập thấp hơn, hệ số này thấp hơn, thậm chí 

là âm trong 2 trường hợp (Bồ Đào Nha và Hy Lạp). 

Kết luận 

Khí thải nhà kính có vẻ là nguyên nhân gây nên sự nóng lên toàn cầu và thay đổi 

khí hậu. Ở Hội nghị lần thứ ba Các bên tham gia Chương trình khung về Vấn đề 

biến đổi khí hậu (COP3) ở Kyoto, một số lớn các nước đã thảo luận về những tiêu 

chí và những bước cần tiến hành để kiểm soát hiện tượng này. Ở COP4 tại Buenos 

Aires, cuộc thảo luận này được tiếp diễn. Liên minh Châu Âu đến với hội nghị 

Kyoto với đề nghị vào năm 2010 sẽ giảm được 15% lượng khí nhà kính so với 

mức ở năm 1990. Mục tiêu này sẽ có một mốc kiểm tra vào năm 2005, với mức 

giảm kỳ vọng là 7.5%. Lời đề nghị bao gồm một cơ chế để phân bổ mức cắt giảm 

(trong “bong bóng châu Âu”) và được hiểu ngầm rằng các nước châu Âu kém phát 

triển hơn sẽ được phép tăng lượng CO2 thải ra. 

Trong nghiên cứu này ta đã phân tích lượng CO2 thải ra ở Liên Minh Châu Âu. Để 

xác định xem thu nhập có liên quan đến lượng CO2 thải ra hay không và cách thức 

phát triển của hai biến này, ta đã ước tính một mô hình kinh tế dựa vào phương 

pháp luận sử dụng bảng số liệu, dùng GDP làm biến độc lập và lượng CO2 thải ra 

là biến phụ thuộc. 

Kết quả cho thấy mười nước được đem ra phân tích không đi theo một khuôn mẫu 

nhất định. Hoàn toàn ngược lại, phân tích cho thấy sự khác nhau giữa những nước 

có thu nhập cao hơn bình quân EU và những nước có thu nhập thấp hơn mức bình 

quân. Khi xây dựng mẫu con của các quốc gia dựa vào mức thu nhập, ta có thể 

chấp nhận giả thiết độ dốc bằng nhau cho các thành viên trong một nhóm. Tuy 

nhiên, trong cả hai mẫu con, những ảnh hưởng cố định có vai trò quan trọng, điều 

này có nghĩa rằng xuất phát điểm của lượng CO2 thải ra là khác nhau ở các nước. 

Thực tế là lượng khí thải ở các nước thu nhập cao cao hơn những nước có thu nhập 

thấp, bất kể mức thu nhập. Điều này cho ta thấy rằng có thể có những biến quan 

trong khác biến mức thu nhập. Nếu như vậy, ta cần phải nghiên cứu sâu hơn. 




