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Với các tính chất đặc thù của nhựa, loại vật liệu này đã và đang 
đóng một vai trò quan trọng trong xã hội. Tuy nhiên, việc sản 
xuất, tiêu thụ và thải bỏ nhựa gây ra những tác động tiêu cực 
đáng kể đến xã hội, môi trường và kinh tế. Các chi phí này không 
được tính đến trong giá cả hiện nay của nhựa nguyên sinh. Báo 
cáo này cho thấy, chi phí của nhựa đối với môi trường và xã hội 
cao hơn ít nhất 10 lần so với giá thị trường mà các nhà sản xuất 
nhựa nguyên sinh phải trả, kéo theo những chi phí phát sinh 
đáng kể cho các quốc gia. Việc các chính phủ chưa hiểu rõ về 
chi phí thực tế của nhựa đã dẫn đến công tác quản lý kém hiệu 
quả đối với loại vật liệu này và làm tăng chi phí sinh thái, xã hội 
và kinh tế đối với các quốc gia. Chi phí của nhựa được sản xuất 
năm 2019 sẽ ít nhất là 3,7 nghìn tỷ đô la Mỹ (+/-1 nghìn tỷ đô la 
Mỹ) theo ước tính chu kỳ vòng đời. Cách tiếp cận toàn cầu hiện 
nay trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng về nhựa đang thất 
bại. Trừ khi các hành động cấp bách được thực hiện, chi phí xã 
hội trong suốt chu kỳ vòng đời của nhựa được sản xuất vào năm 
2040 có thể lên tới 7,1 nghìn tỷ đô la Mỹ (+/-2,2 nghìn tỷ đô la 
Mỹ), tương đương khoảng 85% chi tiêu toàn cầu cho y tế trong 
năm 2018 và lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức, 
Canada và Úc năm 2019 cộng lại.

Hiện giờ là thời điểm quan trọng để Chính phủ các nước 
đảm bảo rằng tất cả các chủ thể trong hệ thống nhựa phải 
chịu trách nhiệm về chi phí do vòng đời của nhựa gây ra đối 
với thiên nhiên và con người.

KÊU GỌI 

HÀNH
ĐỘNG



KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG

Ở CẤP QUỐC TẾ

●  Bắt đầu đàm phán một hiệp ước quốc tế ràng buộc 
về mặt pháp lý nhằm giải quyết tất cả các giai đoạn 
theo vòng đời của nhựa, ngăn chặn sự thất thoát ô 
nhiễm nhựa ra đại dương vào năm 2030, từ đó đóng 
góp đáng kể vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững 
(Sustainable Development Goals - SDGs) và mở đường 
cho một khuôn khổ thực thi trách nhiệm để giải quyết 
vấn đề ô nhiễm nhựa ở cấp độ toàn cầu. Hiệp ước phải:

●  Thiết lập những mục tiêu và kế hoạch hành động 
quốc gia về giảm thiểu, tái chế và quản lý nhựa phù 
hợp với các cam kết của hiệp ước toàn cầu, bao gồm cơ 
chế báo cáo minh bạch trong đó công nhận tính chất 
xuyên biên giới của vấn đề.

●  Thiết lập các định nghĩa và tiêu chuẩn một cách hài 
hoà nhằm xác định những sản phẩm và quy trình được 
áp dụng trên mọi thị trường và dọc theo chuỗi giá trị 
của nhựa. 

●  Thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát và tuân 
thủ tất cả những chính sách liên quan đến sản xuất, 
thu gom, và quản lý chất thải của các bên liên quan 
trong hệ thống nhựa, được hỗ trợ bởi khuôn khổ báo 
cáo và giám sát chung toàn cầu.

●  Thành lập một cơ quan khoa học toàn cầu để đánh 
giá và tổng hợp các nghiên cứu tốt nhất hiện có về 
nhựa và hạt vi nhựa trong tự nhiên. Cơ quan này sẽ 
cho phép cộng đồng khoa học tập hợp các nguồn lực 
và xây dựng tiêu chuẩn chung nhằm đo lường và báo 
cáo về vấn đề thất thoát ô nhiễm nhựa. 

●  Cung cấp hỗ trợ thực hiện dưới hình thức cơ chế 
tài chính cũng như hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm chia sẻ 
các thực hành tốt nhất giữa các quốc gia. 

●  Đưa ra hỗ trợ trong việc tăng cường nghiên cứu, 
báo cáo, và tính toán các khoản chi phí liên quan đến 
vòng đời của nhựa từ cộng đồng học thuật. 

Ở CẤP QUỐC GIA

●  Triển khai các công cụ chính sách phù hợp nhằm 
nội bộ hoá (internalise) toàn bộ chi phí của nhựa và 
khuyến khích giảm thiểu chất thải, thực hiện các mô 
hình tái sử dụng, kiến tạo và sử dụng nhựa tái chế thay 
vì nhựa mới và xây dựng các giải pháp khả thi để thay 
thế nhựa với dấu chân môi trường ở mức thấp.

●  Hợp tác với ngành công nghiệp và các nhóm xã hội 
dân sự để đảm bảo phương pháp tiếp cận mang tính 
hệ thống, giải quyết được vấn đề về sản xuất, tiêu thụ 
nhựa, quản lý và tái chế chất thải theo một thể thống 
nhất, và hạn chế các hành động chính sách nhỏ lẻ, rời 
rạc hoặc mang tính tượng trưng. 

●  Đầu tư vào các hệ thống quản lý chất thải an toàn 
với hệ sinh thái, trong nội bộ quốc gia cũng như tại 
các quốc gia khác mà chất thải nhựa của một quốc gia 
được xuất khẩu để xử lý, từ đó thu được những lợi ích 
kinh tế và môi trường lâu dài. 

●  Quy định pháp lý về trách nhiệm mở rộng của nhà 
sản xuất (EPR) một cách hiệu quả, như một cơ chế 
chính sách áp dụng cho tất cả các ngành sản xuất 
nhựa, nhằm đảm bảo các công ty thực thi trách nhiệm 
trong việc thu gom, giảm thiểu, tái chế và quản lý chất 
thải nhựa có nguồn gốc từ chuỗi thương mại của họ. 

●  Làm việc với các cấp địa phương phù hợp để thiết 
lập kế hoạch quản lý chặt chẽ và cơ chế kiểm tra thực 
thi minh bạch, nhằm ngăn chặn sự thất thoát của nhựa 
vào hệ thống nước hoặc các cơ chế xử lý chất thải chưa 
phù hợp khác. 

WWF KÊU GỌI TẤT CẢ CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC:

Las Vegas, Nevada, Mỹ, 2019 © shutterstock / John Dvorak 
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TÓM TẮT 
Nhựa đóng nhiều vai trò quan trọng, tuy 
nhiên việc sản xuất, sử dụng và xử lý nhựa 
đang gây ra vô số tác động tiêu cực đến xã 
hội, trong đó ô nhiễm nhựa là một trong 
những vấn đề môi trường cấp bách nhất 
hiện nay.1  Do giá cả rẻ và có nhiều công dụng 
khác nhau nên nhựa ngày càng được sử dụng 
rộng rãi trong hàng triệu ứng dụng. Kết quả là 
sản lượng nhựa đã tăng gần gấp đôi trong hai 
thập kỷ qua.2 Quá trình sản xuất nhựa phát 
thải ra các chất ô nhiễm hoá học và khí nhà 
kính (KNK) có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức 
khoẻ con người và góp phần gây nên biến đổi 
khí hậu.3,4 Do phần lớn nhựa sản xuất ra được 
thiết kế để sử dụng một lần5 nên việc tăng sản 
lượng chắc chắn sẽ dẫn đến gia tăng chất thải 
nhựa. Lượng chất thải này được xử lý thông qua 
các quy trình cũng có thể phát thải các chất ô 
nhiễm hoá học và góp phần gây nên biến đổi 
khí hậu, hoặc thất thoát ra môi trường dẫn đến 
ô nhiễm nhựa. Hiện nay, hơn 11 triệu tấn nhựa 
được thải ra đại dương mỗi năm.6 Ô nhiễm đại 
dương gây ra mối đe doạ đối với sinh vật biển,7 
tác động đến việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh 
thái8 và tổn hại đến các ngành công nghiệp chủ 
chốt như thuỷ sản và du lịch.9 

Những tác động này phát sinh chi phí đáng 
kể đối với xã hội nhưng lại không được tính 
vào giá trị trường của nhựa: chi phí theo 
vòng đời10 của nhựa được sản xuất trong 
năm 2019 sẽ ít nhất là 3,7 nghìn tỷ đô la Mỹ 
(+/-1 nghìn tỷ đô la Mỹ)11 và cao hơn GDP của 
Ấn Độ.12  Nhựa được xem là một vật liệu khá 
rẻ với mức giá thị trường mà các nhà sản xuất 
nhựa phải trả cho nhựa nguyên sinh,13 năm 
2019, giá thành chỉ hơn 1.000 USD/tấn.14 Tuy 
nhiên, mức giá này không tính đến toàn bộ chi 
phí phát sinh ngoại vi trong suốt vòng đời của 
nhựa. Ví dụ, chi phí phát thải khí nhà kính từ 
toàn bộ vòng đời của nhựa lên tới hơn 171 tỷ 
đô la Mỹ.15 Hơn nữa, việc quản lý chất thải nhựa 
tiêu tốn hơn 32 tỷ đô la Mỹ,16 nhằm thu gom, 
phân loại, xử lý và tái chế một lượng lớn chất 
thải nhựa phát sinh chỉ tính riêng trong năm 
2019.17 Nhựa mất hàng trăm đến hàng nghìn 
năm để phân huỷ hoàn toàn và khi bị phân huỷ 

thành các hạt nhỏ hơn sẽ khiến việc thu hồi và 
loại bỏ nhựa ra khỏi môi trường càng trở nên 
khó khăn. Do vậy, nhựa sẽ tồn tại trong môi 
trường và phát sinh thêm chi phí. Ví dụ, lượng 
nhựa được sản xuất năm 2019 gây nên vấn đề 
ô nhiễm nhựa đại dương tương lai sẽ gây ra tổn 
thất chi phí ước tính là 3,1 nghìn tỷ đô la Mỹ (+/-
1 nghìn tỷ đô la Mỹ) trong suốt chu kỳ vòng đời 
của nhựa, vì làm suy giảm dịch vụ hệ sinh thái 
do các hệ sinh thái biển mang lại.18 Ngoài ra còn 
có các chi phí chưa được tính đến phát sinh từ 
hoạt động dọn sạch nhựa trong môi trường.

Đồng thời, thiếu dữ liệu gây cản trở việc 
ước tính chi phí cho tất cả các tác động tiêu 
cực của nhựa, do đó, chi phí thực trong suốt 
vòng đời của nhựa thậm chí còn cao hơn 
ước tính hiện nay. Hiện vẫn còn những lỗ 
hổng dữ liệu và hạn chế trong hiểu biết về quy 
mô và mức độ thiệt hại do cuộc khủng hoảng về 
ô nhiễm nhựa gây ra. Do đó, ước tính hiện nay 
là ngưỡng giới hạn thấp hơn trong toàn bộ chi 
phí phải trả trong suốt vòng đời của nhựa. 

Nếu không có hành động thiết thực, sản 
lượng nhựa dự kiến sẽ tăng lên đáng kể, 
dẫn đến sự gia tăng tương ứng trong chi 
phí đối với xã hội. Chi phí xã hội theo vòng 
đời của nhựa nguyên sinh dự kiến được sản 
xuất vào năm 2040 (chi phí theo vòng đời 
của nhựa không bao gồm giá thị trường) có 
thể lên tới hơn 7,1 nghìn tỷ đô la Mỹ  (+/-2,2 
nghìn tỷ đô la Mỹ), tương đương khoảng 
85% chi tiêu toàn cầu cho y tế trong năm 
2018 và lớn hơn GDP của Đức, Canada và Úc 
năm 2019 cộng lại.19 Sản lượng nhựa dự kiến 
sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2040 và ô nhiễm 
nhựa đại dượng dự đoán sẽ tăng lên gấp ba.20 
Đến thời điểm đó, nhựa sẽ chiếm tới 20% toàn 
bộ ngân sách cacbon toàn cầu21 và đẩy nhanh 
cuộc khủng hoảng khí hậu. 

Nhiều hành động toàn cầu cần thiết nhằm 
giải quyết cuộc khủng hoảng về nhựa đã 
được biết đến, tuy nhiên các sáng kiến hiện 
nay thiếu quy mô cần thiết để thúc đẩy sự 
thay đổi mang tính hệ thống, trong khi cách 
tiếp cận pháp lý thiếu nhất quán và còn rời 
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rạc, chưa hướng vào các nguyên nhân cơ bản 
gây ra vấn đề. Các tổ chức hàng đầu22,23,24 đã đề 
xuất các phương án tiếp cận nền kinh tế tuần 
hoàn để giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa với 
mục đích giữ nhựa trong nền kinh tế và không 
thất thoát ra môi trường. Những phương án tiếp 
cận này có thể làm giảm thiểu một cách hiệu 
quả các tác động tiêu cực của nhựa, bao gồm 
giảm 80% lượng nhựa thải ra đại dương hàng 
năm và 25% lượng phát thải khí nhà kính.25 Tuy 
nhiên, các nguồn lực tài chính và kỹ thuật cần 
thiết để tiến hành thay đổi hệ thống đang cản 
trở các Chính phủ hành động. Đồng thời, hiện 
nay chưa có một vòng phản hồi khép kín từ các 
khía cạnh tiêu cực của hệ thống nhựa, do chi 
phí theo vòng đời của nhựa chưa được tính toán 
đầy đủ vào giá thị trường. Vì vậy, thiếu những 
ưu đãi, khuyến khích để thực hiện các hình thức 
thay đổi hệ thống khi cần thiết. Việc thiếu dữ 
liệu toàn diện cũng hạn chế hiểu biết của chính 
phủ về cuộc khủng hoảng nhựa và khả năng đưa 
ra quyết định với suy nghĩ thấu đáo. Thay vì áp 
dụng cách tiếp cận theo vòng đời, mọi nỗ lực của 
các chính phủ chỉ giải quyết một giai đoạn trong 
vòng đời của nhựa hoặc tập trung vào phạm vi 
quá hẹp, ví dụ như cấm túi ni lông sử dụng một 
lần.26

Tính chất xuyên biên giới của nhựa đòi hỏi 
sự ứng phó thực sự của toàn cầu nhằm giải 
quyết hiệu quả cuộc khủng hoảng này, tuy 
nhiên, hiện nay cho thấy thiếu sự phối hợp 
mang tính toàn cầu trong hành động về 
nhựa. Nhựa có tính chất xuyên biên giới với 
vòng đời của một mặt hàng thường được phân 
chia ở nhiều quốc gia khác nhau. Khai thác 
nguyên liệu thô thường diễn ra ở một quốc gia 
này, sau đó chuyển đổi thành sản phẩm nhựa, 
tiêu thụ và quản lý chất thải lại ở các quốc gia 
khác. Ô nhiễm nhựa cũng không bị ràng buộc 
bởi ranh giới quốc gia vì chúng di chuyển qua 
các dòng nước, không khí và lắng xuống đáy 

biển. Do đó, cần có sự ứng phó mang tính toàn 
cầu nhằm giảm quyết cuộc khủng hoảng toàn 
cầu về nhựa. Mặc dù vậy, hiện chưa có một công 
cụ toàn cầu nào được thiết lập để ngăn chặn cụ 
thể vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương hoặc xử lý 
nhựa trong suốt vòng đời của chúng.27

Nhận thức được những thách thức này, 
ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ các tổ chức 
xã hội dân sự, doanh nghiệp và tổ chức tài 
chính nhằm thiết lập một hiệp ước toàn cầu 
mới về ô nhiễm nhựa đại dương. Hiệp ước 
này sẽ cho phép Chính phủ các nước giải quyết 
cuộc khủng hoảng nhựa và giảm thiểu chi phí 
do nhựa gây ra cho xã hội. Hiệp ước toàn cầu 
có thể đưa ra một khuôn khổ được xây dựng 
phù hợp bao gồm sự phối hợp toàn cầu về định 
nghĩa khái niệm, chính sách, báo cáo và hỗ trợ 
thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi 
sang nền kinh tế tuần hoàn đối với nhựa. Nếu 
được xây dựng hiệu quả, hiệp ước sẽ hoạt động 
như một công cụ ràng buộc mang tính pháp lý 
đảm bảo thực thi trách nhiệm, khuyến khích và 
tạo điều kiện cho các quốc gia thực hiện những 
bước cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng 
về nhựa. Bảy mươi lăm công ty hàng đầu trong 
chuỗi giá trị nhựa đã ủng hộ Lời kêu gọi doanh 
nghiệp tham gia vào Hiệp ước của Liên Hợp 
Quốc về Ô Nhiễm Nhựa.28 Hơn 2,1 triệu người 
từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia vào bản 
kiến nghị của WWF kêu gọi một hiệp ước toàn 
cầu về ô nhiễm nhựa đại dương.29 Chính phủ các 
nước đang bắt đầu hành động. Tính đến tháng 
8 năm 2021, đa số các quốc gia thành viên Liên 
Hợp Quốc (104 quốc gia) đã quyết tâm kêu gọi 
một thoả thuận toàn cầu mới.30 Để một hiệp 
ước mới được thiết lập, Chính phủ các nước 
sẽ phải bắt đầu các hoạt động đàm phán, 
thông qua phê chuẩn nhiệm vụ đàm phán 
chính thức tại kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Môi 
trường Liên Hợp Quốc vào tháng 2 năm 2022. 

3,7 
NGHÌN TỶ (US$)
CHI PHÍ THEO 
VÒNG ĐỜI CỦA 
NHỰA ĐƯỢC 
SẢN XUẤT 
TRONG NĂM 
2019 TIÊU TỐN 
ÍT NHẤT 3,7 
NGHÌN TỶ USD 
(+/- 1 NGHÌN 
TỶ USD) VÀ 
LỚN HƠN GDP 
CỦA ẤN ĐỘ.



WWF QUỐC TẾ 2021



9

Sylhet, Bangladesh, 2015 © shutterstock / HM Shahidul Islam



WWF QUỐC TẾ 2021

0 

100 

150 

50 

200 

250 

300 

350

1950 20151960 1970 1980 1990 2000

Tính theo đơn vị tấn/năm

NĂM

Nguồn: Geyer và cộng sự (2017)

Hình 1:

SẢN LƯỢNG NHỰA TRÊN TOÀN CẦU GIAI ĐOẠN 1950-2015.34

Các tính chất đặc thù của nhựa đã 
khiến vật liệu này đóng một vai 
trò quan trọng trong xã hội. Nhựa 
là một vật liệu đặc biệt; thường nhẹ, 
đàn hồi, chống thấm nước và giá 
thành rẻ. Những đặc tính này khiến 
nhựa trở thành vật liệu được lựa 
chọn trong nhiều loại sản phẩm khác 
nhau từ quần áo và thiết bị khoa học 
đến các tấm pin mặt trời và bộ phận 
trong xe hơi. Vì vậy, nhựa có nhiều 
vai trò quan trọng trong xã hội. Đặc 
biệt, nhựa đã được sử dụng như một 
vật liệu thiết yếu trong việc đảm bảo 
vệ sinh thực phẩm và an ninh lương 
thực; đóng gói sản phẩm thực phẩm 
ngăn ngừa hư hỏng, lãng phí và ô 
nhiễm thực phẩm, bảo vệ thực phẩm 
khỏi sâu bệnh và tăng thời hạn sử 
dụng. Nhựa cũng đóng vai trò thiết 
yếu trong việc hạn chế sự lây lan của 
COVID-19 và giảm thiểu tử vong do 
dịch bệnh gây ra;31 hầu hết các thiết 
bị bảo vệ cá nhân và thiết bị y tế sử 
dụng để cứu người đều được làm 
hoàn toàn hoặc một phần từ nhựa.
Như vậy, chúng ta đang ở trong 
“thời đại của nhựa”, với sản lượng 
nhựa gần như tăng gấp đôi trong 
hai thập kỷ qua32 và dự kiến sẽ 
tăng lên hơn gấp ba vào năm 
2050.33

Sản lượng gia tăng đã dẫn đến ô 
nhiễm nhựa ồ ạt thất thoát vào 
đại dương. Khi nhựa trở nên ngày 
một quan trọng hơn đối với xã hội thì 
việc sử dụng nhựa, đặc biệt là nhựa 
sử dụng một lần đã tăng lên. Phần lớn 
nhựa sản xuất được thiết kể để chỉ sử 
dụng một lần.35 Điều này dẫn đến sự 
gia tăng đáng kể chất thải nhựa. Hiện 
nay, thế giới đang phát sinh 200 triệu 
tấn chất thải nhựa trong lượng chất 
thải rắn sinh hoạt hàng năm.36 Con số 
này này tương đương với khối lượng 
của khoảng 523 nghìn tỷ ống hút 
nhựa. Nếu số ống hút này được xếp 
nối tiếp nhau theo chiều dài thì có 
thể quấn quanh thế giới khoảng 2,8 
triệu lần.37 Hệ thống quản lý chất thải 
chưa được chuẩn bị đầy đủ để ứng 
phó với khối lượng lớn chất thải nhựa 
này, dẫn đến trung bình 41% chất thải 
nhựa chưa được quản lý phù hợp.38 
Trong số lượng chất thải chưa được 
quản lý phù hợp, khoảng 47% lượng 
chất thải bị thất thoát ra môi trường 
tự nhiên và gây ô nhiễm nhựa, và 
thường trôi ra các đại dương. Hơn 
11 triệu tấn nhựa xâm nhập vào môi 
trường đại dương mỗi năm.39

Chất thải nhựa chưa được quản 
lý phù hợp là gì? Chất thải nhựa 
chưa được quản lý phù hợp là bất 
cứ loại chất thải nhựa nào được 
đốt lộ thiên hoặc đổ trực tiếp hoặc 
thất thoát ra môi trường.40

Ô nhiễm nhựa gây ra vô số tác 
động tiêu cực và đã trở thành mối 
quan tâm lớn trên toàn cầu. Ô 
nhiễm nhựa gây nên mối đe doạ cho 
cả con người và hành tinh của chúng 
ta.41 Đồng thời, gây thiệt hại cho các 
ngành kinh tế, đặc biệt là thuỷ sản và 
du lịch.42 Nhựa mất hàng trăm đến 
hàng nghìn năm để phân huỷ, gây ra 
các tổn thất tàn phá mà thế hệ tương 
lai phải gánh chịu. Khi nhận thức 
về tác động tiêu cực từ nhựa được 
cải thiện thì mối quan tâm của cộng 
đồng cũng tăng lên. Ô nhiễm nhựa 
hiện nay thường xuyên được coi là 
một trong ba mối quan tâm hàng 
đầu về môi trường theo quan điểm 
của cộng đồng trên toàn cầu.43  

Trong thập kỷ qua, nhận thức và 
hiểu biết về các tác động tiêu cực 
và giải pháp tiềm năng cho vấn đề 
này đã tăng lên đáng kể. Mối đe 
doạ từ ô nhiễm nhựa đại dương lần 
đầu tiên xuất hiện vào những năm 
1970 với các báo cáo về hạt nhựa ở 
Bắc Đại Tây Dương và sau đó được 
củng cố bằng việc phát hiện ra Đảo 
rác Thái Bình Dương (Great Pacific 
Garbage Patch) vào năm 1997.44  Mối 
quan tâm về tác động tiêu cực của 

CHƯƠNG 1:
GIỚI THIỆU CHUNG
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523 NGHÌN TỶ

2,8 TRIỆU LẦN
 ỐNG HÚT NHỰA, MÀ NẾU ĐẶT THEO CHIỀU DÀI 
CÓ THỂ QUẤN QUANH THẾ GIỚI KHOẢNG 

TRIỆU TẤN

nhựa trong suốt vòng đời của vật liệu 
cùng với sự tập trung nhiều hơn gần 
đây vào hạt vi nhựa dẫn đến hoạt 
động nghiên cứu về các tác động tiêu 
cực của nhựa ngày càng gia tăng. Các 
kết quả nghiên cứu cho đến nay đã 
phát hiện ra rằng trong suốt vòng 
đời của nhựa, nhựa ảnh hưởng đến 
các loài sinh vật biển, môi trường 
trên cạn và thậm chí có khả năng tác 
động đến sức khoẻ con người và góp 
phần gây nên cuộc khủng hoảng khí 
hậu. Khi những tác động tiêu cực của 
nhựa dần trở nên rõ hơn, các nỗ lực 
ngày càng được thực hiện nhằm giải 
quyết cuộc khủng hoảng nhựa thông 
qua những quy định cấp quốc gia và 
các giải pháp khác bao gồm những 
sáng kiến tự nguyện như WWF’s 
ReSource: Cam kết toàn cầu về Nhựa 
và Kinh tế Nhựa mới (Plastics and 
the New Plastics Economy Global 
Commitment). Tuy nhiên, ngay cả với 
những nỗ lực này, có thể nhận thấy 
hạn chế trong các khuôn khổ quốc tế 
hiện nay.45 Sự đồng thuận ngày càng 
tăng xung quanh nhu cầu về một 
hành động toàn cầu có tính phối hợp 
và hệ thống.

Báo cáo này nhằm mục đích, dựa 
trên các hoạt động ý nghĩa đã được 
thực hiện cho đến nay,  đưa ra 

một cái nhìn tổng thể về những 
tác động tiêu cực trong suốt vòng 
đời của nhựa và chi phí tối thiểu 
liên quan đến vòng đời của nhựa. 
Báo cáo này sẽ cho thấy mức chi phí 
tối thiểu theo vòng đời của nhựa cao 
hơn nhiều lần so với giá thị trường, 
và thực tế là xã hội – thông qua gánh 
chịu những chi phí phát sinh ngoại vi 
– đang trợ cấp cho hệ thống sản xuất 
và tiêu dùng nhựa gây ra tổn thất đến 
môi trường, xã hội và kinh tế. Báo cáo 
cũng chỉ ra lý do tại sao hiệp ước toàn 
cầu là bước tiếp theo phù hợp trong 
chính sách toàn cầu nhằm giải 
quyết cuộc khủng hoảng nhựa, 
giải thích cách thức hiệp ước sẽ 
giải quyết các tác động tiêu 
cực và hỗ trợ giảm thiểu 
các tổn thất phát sinh 
vòng đời của nhựa.
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CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ 
XÃ HỘI VÀ CHÍNH PHỦ ĐANG VÔ TÌNH TỰ CHÔN MÌNH
TRONG CÁC KHOẢN NỢ NGÀY CÀNG TĂNG TỪ TỔN THẤT DO NHỰA
GIỚI THIỆU VỀ CHI PHÍ TRONG SUỐT VÒNG ĐỜI CỦA NHỰA
Vòng đời của nhựa không kết thúc khi chúng được thải bỏ mà tiếp tục kéo dài xa hơn, có thể là 
hàng nghìn năm (xem Hình 2):  

Hình 2. Vòng đời của nhựa
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Trong suốt vòng đời, những tác động tiêu cực của 
nhựa phát sinh chi phí cho Chính phủ và xã hội lớn 
hơn nhiều so với giá thị trường của nhựa. Một số 
những tác động tiêu cực như quản lý chất thải phát sinh 
chi phí kinh tế trực tiếp, trong khi những tác động khác đặt 
ra chi phí gián tiếp, tạo gánh nặng cho xã hội và chính phủ 
bởi các tác động đến môi trường và sức khoẻ con người. 
Với việc mang lại lợi ích cho nhiều mục đích sử dụng, độ 
bền của nhựa đồng nghĩa với việc những chi phí này sẽ 
phát sinh trong thời gian dài. Nhựa mất hàng trăm đến 
hàng nghìn năm để phân huỷ hoàn toàn và khi phân rã ra 
sẽ phân huỷ thành hạt nhựa siêu nhỏ.46,47 Điều này khiến 
nhựa khó thu hồi và loại bỏ một khi chúng bị thải vào môi 
trường. Do vậy cuộc khủng hoảng về nhựa thực sự khác 
biệt với các vật liệu khác cũng phát sinh chi phí ngoại vi 
không bao gồm trong giá của chúng vì chúng phân huỷ 
nhanh hơn (ví dụ như giấy) hoặc dễ thu hồi hơn.

Các chi phí do nhựa gây ra không được tính vào giá thị 
trường, bao gồm:

●	 Chi phí từ phát thải khí nhà kính 
●	 Chi phí sức khoẻ
●	 Chi phí quản lý chất thải 
●	 Chi phí quản lý chất thải chưa phù hợp (xem Hình 3).

Mặc dù mối liên hệ giữa vòng đời của nhựa và những 
tác động bên ngoài này đã được biết rõ, nhưng trong 
một số trường hợp, việc thiếu dữ liệu sẽ hạn chế sự 
hiểu biết về mức độ của những tác động này. Trong 
mỗi thứ nguyên về chi phí, có một số yếu tố có thể định 
lượng được và một số yếu tố hiện nay chưa tính toán được 
(xem Bảng 1).
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Bảng 1: Tổng quan về các chi phí có thể định lượng và các khoản chi phí hiện chưa định lượng được phát sinh theo vòng đời của 
nhựa. 

Thứ nguyên về
chi phí Các yếu tố có thể định lượng được Các yếu tố hiện chưa được định lượng 

Giá thị trường Giá thị trường của nhựa nguyên sinh 

Phát thải khí
nhà kính

• Chi phí phát thải khí nhà kính từ các quá trình sản xuất 
• Chi phí phát thải khí nhà kính từ các quá trình quản 

lý chất thải
Cả hai đều được xã hội chi trả một cách gián tiếp (dựa trên 
giá và phí các-bon nhằm tuân thủ các cam kết về các-bon) 

• Chi phí phát thải KNK từ chất thải nhựa chưa 
được kiểm soát 

Sức khoẻ  

• Chi phí sức khoẻ từ quá trình sản xuất 
• Chi phí sức khoẻ từ quá trình quản lý chất thải 
• Rủi ro sức khoẻ từ sử dụng nhựa 
• Chi phí sức khoẻ từ chất thải nhựa chưa 

được kiểm soát 

Quản lý chất thải

• Các khoản chi phí trực tiếp cho Chính phủ và gián 
tiếp cho các doanh nghiệp hoặc người dân dựa trên 
thuế được sử dụng để tài trợ cho công tác quản lý 
chất thải hoặc cơ chế EPR được áp dụng nhằm quản 
lý chất thải chính thức.

• Khoản chi phí đối với khu vực quản lý chất thải phi 
chính thức nhằm tiến hành các hoạt động quản lý 
chất thải không chính thức. 

Quản lý chất thải 
chưa phù hợp 

• Các khoản chi phí dịch vụ hệ sinh thái bị mất do ô 
nhiễm nhựa đại dương được Chính phủ và tất cả các 
bên liên quan khác chi trả gián tiếp, dựa trên hậu quả 
về môi trường và kinh tế

• Giảm doanh thu từ thuỷ sản và du lịch do ô nhiễm 
nhựa trên biển

• Chi phí cho hoạt động dọn sạch 

• Chi phí dịch vụ hệ sinh thái bị mất do ô nhiễm 
nhựa ở các hệ sinh thái trên cạn (bất kỳ hệ 
sinh thái nào được tìm thấy trên đất liền bao 
gồm rừng nhiệt đới, sa mạc và đồng cỏ) 

GIÁ THỊ TRƯỜNG

CHI PHÍ TỐI THIỂU THEO VÒNG ĐỜI CỦA NHỰA ĐƯỢC SẢN XUẤT NĂM 2019

1. Từ Quản lý chất thải
2. Từ Quản lý chất thải chưa phù hợp

GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA 
NHỰA NGUYÊN SINH

CHI PHÍ QUẢN LÝ 
CHẤT THẢI1

CHI PHÍ DO CHẤT 
THẢI QUẢN LÝ 

CHƯA PHÙ HỢP2

Các chi phí này diễn ra trong suốt vòng đời của nhựa

CHI PHÍ TỪ 
PHÁT THẢI 

KHÍ NHÀ KÍNH 

CHI PHÍ SỨC KHOẺ

Hình 3: Tổng quan về các chi phí được bao gồm trong chi phí theo vòng đời của nhựa được sản xuất năm 2019.

CÁC CHI PHÍ DO NHỰA GÂY RA KHÔNG ĐƯỢC 
TÍNH VÀO GIÁ THỊ TRƯỜNG
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Phần đầu tiên của chương này đưa ra ước tính về 
những khoản chi phí được coi là chi phí tối thiểu mà 
xã hội, doanh nghiệp và Chính phủ sẽ phải gánh chịu 
theo vòng đời của nhựa. Trong phần này, chỉ đề cập các 
thành phần đã có đủ nghiên cứu để có thể định lượng 
được chi phí.

Phần thứ hai của chương này chia sẻ quan điểm về 
các khoản chi phí bổ sung không được tích hợp vào dự 
toán chi phí do nghiên cứu vẫn đang được tiến hành.
Tuy nhiên, sự hiện diện của những khoản phí này đồng 
nghĩa với việc các quốc gia phải chịu gánh nặng từ vòng 
đời của nhựa thậm chí còn cao hơn so với ước tính chi phí 
hiện nay.

Phần thứ ba của chương này đưa ra những dự đoán 
về cách thức các khoản chi phí này có thể gia tăng 
theo kịch bản phát triển thông thường (Business as 
usual - BAU). 

GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA NHỰA KHIẾN CHÚNG TRỞ THÀNH 
MỘT MẶT HÀNG TƯƠNG ĐỐI RẺ, NHƯNG CHI PHÍ THỰC TẾ 
PHÁT SINH TRONG VÒNG ĐỜI CỦA NHỰA CAO HƠN ÍT NHẤT 
LÀ MƯỜI LẦN – VÍ DỤ: 3,7 NGHÌN TỶ ĐÔ LA MỸ (+/- 1 
NGHÌN TỶ ĐÔ LA MỸ) ĐỐI VỚI CHỈ RIÊNG NHỰA ĐƯỢC SẢN 
XUẤT TRONG NĂM 2019.
Chi phí tối thiểu mà nhựa sản xuất năm 2019 phát 
sinh trong suốt vòng đời ước tính là 3,7 nghìn tỷ đô la 
Mỹ (+/-1 nghìn tỷ đô la Mỹ),48 với hơn 90% chi phí đó 
không được bao gồm trong giá thị trường của nhựa 
(xem Hình 4). Chi phí này bao gồm chi phí từ phát thải 
KNK và chi phí quản lý chất thải mà xã hội, chính phủ, 
doanh nghiệp và người dân phải chi trả. Chi phí theo vòng 
đời của nhựa là một gánh nặng rất lớn đối với xã hội. Chi 
phí theo vòng đời của nhựa được sản xuất năm 2019 cao 
hơn GDP của Ấn Độ. (Xem Hình 5).49

Lưu ý: Các con số trong hình được làm tròn đến hàng tỷ

3
CHI PHÍ DỊCH 
VỤ HỆ SINH 
THÁI DO Ô 

NHIỄM NHỰA

2
CHI PHÍ

QUẢN LÝ
CHẤT THẢI

1 
GIÁ THỊ 

TRƯỜNG 

370

3.716171

4
CHI PHÍ PHÁT 

THẢI KNK THEO 
VÒNG ĐỜI

CHI PHÍ 
THEO VÒNG 

ĐỜI CỦA 
NHỰA

3.142
32

X10
Giá thị trường

Chi phí xã hội theo vòng đời

Nhựa nguyên sinh là gì? Nhựa nguyên sinh là sản phẩm 
đầu ra trực tiếp từ quá trình lọc nguyên liệu hóa dầu, chẳng 
hạn như khí đốt tự nhiên hoặc dầu thô, là loại nhựa chưa 
từng qua sử dụng hoặc xử lý.

Hình 5: Chi phí theo vòng đời của nhựa được sản xuất năm 
2019 cao hơn GDP của Ấn Độ.50

Giá thị trường của nhựa sản xuất năm 2019 là khoảng 
370 tỷ đô la Mỹ tính theo giá các nhà sản xuất nhựa 
chi trả cho nhựa nguyên sinh.51 90% lượng nhựa được 
sản xuất sử dụng nguyên liệu là nhiên liệu hoá thạch52, 
điều này đồng nghĩa với việc giá nhựa liên quan trực tiếp 
đến giá dầu và khí đốt. Các khoản trợ cấp lớn cho ngành 
công nghiệp nhiên liệu hoá thạch đã góp phần làm cho giá 
thành của nhựa nguyên sinh khá rẻ. Do đó, khi chỉ xét đến 
giá thị trường thì nhựa có thể coi là một mặt hàng có giá 
thành tương đối rẻ.

Theo vòng đời, nhựa là chất phát thải ra KNK đáng 
kể, với lượng khí thải từ nhựa được sản xuất năm 

2019 phát sinh một khoản chi phí là 171 tỷ đô la Mỹ, 
tương đương hơn một phần ba chi tiêu cho chuyển 
đổi năng lượng trên toàn cầu trong năm 2020.53 Trong 
suốt vòng đời, nhựa phát sinh 1,8 tỷ tấn KNK mỗi năm54 
(xem Nghiên cứu chuyên sâu số 1). Con số này nhiều hơn 
lượng phát thải hàng năm từ ngành hàng không và vận tải 
biển cộng lại.55 Nếu nhựa là một quốc gia, đây sẽ là quốc 
gia phát thải KNK cao thứ năm trên thế giới.56 Lượng phát 
thải KNK này đang đẩy nhanh sự gia tăng của các tác động 
tiêu cực liên quan đến biến đổi khí hậu như thu hẹp các 
sông băng,57 lũ lụt,58 cây trồng bị chết do hạn hán khốc liệt 
hơn,59 khiến phát sinh các khoản chi phí lớn cho Chính phủ 
và xã hội. Những chi phí này chỉ là bước khởi đầu vì nghiên 
cứu chỉ ra rằng chi phí kinh tế của biến đối khí hậu sẽ chỉ 
tăng lên.60

NH
ẬT

 BẢ
N

5,1

ĐỨ
C

3,9

NH
ỰA

3,7

2,9

ẤN
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NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU SỐ 1: NHỰA PHÁT THẢI MỘT LƯỢNG KNK ĐÁNG KỂ Ở MỌI GIAI ĐOẠN TRONG VÒNG ĐỜI: 
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 91% lượng phát thải KNK từ 
nhựa đến từ quá trình sản xuất nhựa,61 đồng nghĩa với 
việc nhựa phát sinh một khoản chi phí đáng kể cho xã 
hội trước khi trở thành chất thải. Phần lớn lượng KNK 
phát sinh ra trước khi người tiêu dùng sử dụng, trong quá 
trình khai thác và sản xuất của vòng đời nhựa, ước tính 
khoảng 1,6 tỉ tấn trong năm 2015.62 Tuy nhiên, nghiên cứu 
giai đoạn đầu cho thấy rằng phát thải KNK từ giai đoạn nhựa 
trở thành chất thải có thể cao hơn nhiều so với ước tính hiện 
nay.63

Quản lý chất thải cũng phát thải KNK, bao gồm cả đóng 
góp trực tiếp và gián tiếp do đốt rác và chôn lấp. Giai 
đoạn cuối của vòng đời (End of life - EOL) trước đây được 
ước tính phát thải lượng khí thải thấp hơn so với các giai 
đoạn vòng đời khác, lên tới 161 triệu tấn trong năm 2015.64 
Đốt rác là nguồn phát thải chủ yếu nhất trong giai đoạn EOL. 
Ngoài ra, cả chôn lấp và đốt rác đều dẫn đến nhu cầu sản 
xuất nhựa nguyên sinh mới, đóng góp vào phát thải KNK 
trong tương lai.

Phát thải KNK cuối nguồn cũng có thể thải ra một lượng 
đáng kể so với nhận định ban đầu do phát thải từ chất 

thải nhựa được quản lý chưa phù hợp. Chất thải nhựa 
chưa được quản lý phù hợp hoặc được xử lý bằng cách đốt 
lộ thiên hoặc xả rác bừa bãi ra cảnh quan xung quanh, thất 
thoát ra môi trường và chủ yếu là môi trường biển. Đốt lộ 
thiên có ảnh hưởng tiêu cực và nghiêm trọng đến khí hậu 
vì chất thải bị đốt mà không có các biện pháp kiểm soát ô 
nhiễm không khí. Quá trình đốt rác lộ thiên thải ra chất gây 
ô nhiễm không khí được gọi là các-bon đen, có khả năng gây 
nên hiện tượng nóng lên toàn cầu gấp 5000 lần so với CO2.

65 
Nhựa bị thải ra môi trường cảnh quan cũng góp phần phát 
thải KNK. Khi phân huỷ, nhựa tiếp tục phát thải khí thải và 
bằng chứng cho thấy lượng khí thải tăng khi lên khi nhựa 
phân huỷ thêm.66 Nghiên cứu vẫn đang ở giai đoạn đầu, tuy 
nhiên bằng chứng cho thấy ô nhiễm nhựa trên biển và trên 
đất liền đều là nguồn phát thải KNK, trong đó ô nhiễm trên 
đất liền làm phát thải KNK với tỷ lệ cao hơn. Do vậy, nhựa 
chưa được quản lý phù hợp có thể là một nguồn phát thải 
KNK đáng kể. Tuy nhiên, do những hạn chế về dữ liệu, vấn 
đề này không được bao gồm trong dự toán chi phí tối thiểu 
theo vòng đời trong giai đoạn này. Chính vì vậy, ước tính chi 
phí phát thải KNK từ vòng đời của nhựa ở ngưỡng giới hạn 
dưới.

Quản lý chất thải nhựa tiêu tốn 32 tỷ đô la Mỹ.67 Điều 
này bao gồm chi phí thu gom, phân loại, tái chế và/
hoặc xử lý chất thải của cả khu vực chính thức và phi 
chính thức. Các hoạt động quản lý chất thải nhựa rắn 
sinh hoạt được thực hiện trên toàn thế giới bởi cả khu vực 
quản lý chất thải chính thức và phi chính thức.68 Việc quản 
lý chất thải chính thức được giám sát bởi các cơ quan quản 
lý chất thải rắn của một quốc gia. Một phần chi phí chính 
thức ở một số quốc gia được chi trả bởi quỹ được huy 
động thông qua hệ thống EPR, trong đó các nhà sản xuất 
phải trả một số chi phí quản lý bao bì nhựa của mình khi 
chúng trở thành chất thải. Tuy nhiên, ở hầu hết các quốc 

gia trên thế giới, việc quản lý chất thải chính thức được 
nhà nước trợ cấp thông qua các nguồn ngân sách công, 
vốn có thể được chuyển hướng sử dụng sang giáo dục 
hoặc y tế. Điều này có thể dẫn đến khoản chi phí đáng kể 
từ chính phủ. Chỉ riêng công tác thu gom chính thức chất 
thải nhựa rắn sinh hoạt đã tiêu tốn khoảng 27 tỷ đô la Mỹ 
trên toàn cầu trong năm 2016.69 Mặt khác, khu vực chất 
thải phi chính thức bao gồm các hoạt động quản lý chất 
thải do các cá nhân hoặc doanh nghiệp có liên quan đến 
quản lý chất thải của khu vực tư nhân thực hiện,  độc lập 
với các cơ quan nhà nước  về quản lý chất thải.

© shutterstock / Gorlov-KV
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NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU SỐ 2: MỘT SỐ QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN CHỊU TỶ TRỌNG CHI PHÍ QUẢN LÝ CHẤT THẢI 
KHÔNG TƯƠNG XỨNG; TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP, CÁC NƯỚC CÓ THU NHẬP CAO (TNC) VẪN ĐANG  ĐẨY CHẤT 
THẢI NHỰA ĐẾN CÁC NƯỚC CÓ THU NHẬP THẤP (TNT) BẤT CHẤP CÁC HÀNH ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHẰM HẠN 
CHẾ XUẤT KHẨU LOẠI NHỰA NÀY. 
Để được hưởng lợi từ chi phí tái chế thấp hơn, trước 
đây các nước TNC đã chuyển một lượng lớn chất 
thải nhựa ra nước ngoài để tái chế. Từ năm 1992 đến 
năm 2018, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 45% tổng khối 
lượng chất thải nhựa trên thế giới, khiến thị trường chất 
thải nhựa toàn cầu phụ thuộc vào khả năng tiếp cận 
khu vực tái chế của Trung Quốc.70 Tuy nhiên, năm 2018, 
Trung Quốc đã thông qua chính sách “National Sword” 
hạn chế nhập khẩu chất thải nhựa. Do thiếu năng lực tái 
chế, thay vì xử lý trong nước, các nước có TNC đã chuyển 
lượng chất thải đáng nhẽ được đưa vào Trung Quốc sang 
những quốc gia ở Đông Nam Á và châu Phi. Năm 2019, 
riêng Mỹ đã chuyển 83.000 tấn nhựa phế liệu sang Việt 
Nam,71 tương đương với lượng chất thải nhựa do khoảng 
300.000 hộ gia đình Mỹ phát sinh hàng năm.72

Tuy nhiên, phần lớn lượng chất thải này không được 
tái chế, mà thất thoát ra môi trường, gây thiệt hại 
cho môi trường và sức khoẻ con người ở quốc gia 
tiếp nhận. Nhiều quốc gia nhập khẩu có hệ thống quản 
lý chất thải hạn chế, ví dụ như ở Việt Nam, 72% lượng 
chất thải nhựa chưa được quản lý phù hợp và trở thành 
ô nhiễm nhựa.73 Tình trạng ô nhiễm nhựa như vậy gây ra 
vô số ảnh hưởng tiêu cực cho các quốc gia tiếp nhận, bao 
gồm nguồn cung cấp nước bị ô nhiễm, cây trồng bị chết, 
các bệnh về đường hô hấp do tiếp xúc với nhựa đốt.74

Mặc dù đã có những chính sách nhằm giải quyết vấn 
đề xuất khẩu nhựa, những hạn chế trong hệ thống 
quản lý chất thải của các nước có TNC đòi hỏi duy trì 
sự phụ thuộc vào xuất khẩu chất thải. Chính phủ các 
nước đã hành động để hạn chế dòng chất thải từ nước 
ngoài thông qua những quy định sửa đổi đối với Công 
ước Basel, tuy nhiên tình trạng xuất khẩu nhựa vẫn đang 
diễn ra. Dữ liệu thương mại tháng 1 năm 2021 cho thấy 
xuất khẩu phế liệu nhựa của Mỹ sang các quốc gia có 
TNT đã ở mức tương tự như trong giai đoạn từ tháng 1 
năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Ví dụ, Malaysia vẫn là 
điểm đến chính cho phế liệu nhựa của Mỹ trong tháng 1 
năm 2021.75

Các hoạt động xử lý chất thải sai quy định cũng đã 
xảy ra, lợi dụng sự thiếu năng lực trong các hệ thống 
chính thức. Ví dụ, ở các nước nhập khẩu mới nổi ở khu 
vực châu Á, cơ sở tái chế bất hợp pháp đã thu lợi bằng 
cách trốn chi trả các khoản chi phí giấy phép và chi phí 
xử lý môi trường.76 Sự gia tăng lượng chất thải nhựa cũng 
khiến số lượng các bãi chôn lấp không đúng quy định 
tăng lên, góp phần vào nguy cơ thất thoát nhựa ra môi 
trường. Do vậy, chính phủ tại các nước tiếp nhận đang 
phải trả chi phí cho việc dọn sạch, thực thi, và giám sát 
thay cho các ngành công nghiệp và quốc gia phát sinh 
chất thải.
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Nhựa được sản xuất năm 2019 sẽ phát sinh một khoản 
phí hơn 3,1 nghìn tỷ đô la Mỹ (+/-1 nghìn tỷ đô la Mỹ) 
trong suốt vòng đời của nhựa do các tác động làm 
giảm các dịch vụ hệ sinh thái biển, 85% chi phí này sẽ 
do các xã hội và chính phủ chịu trong vòng 100 năm 
tới.77

Đại dương là một trong những tài nguyên quan trọng 
nhất của thế giới thực hiện một loạt các vai trò đối với 
con người, được gọi là các dịch vụ hệ sinh thái.78 Những 
dịch vụ hệ sinh thái hàng năm do hệ sinh thái biển đem 
lại ước tính trị giá 61,3 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm 2021,79 

với thành phần chính là dịch vụ cung cấp, điều tiết, môi 
trường sống và văn hoá.80 Các dịch vụ cung cấp bao gồm 
những loại hàng hoá khác nhau mà con người có thể thu 
được từ môi trường biển, bao gồm thực phẩm thuỷ hải 
sản dưới dạng cá, động vật không xương sống và rong 
biển được đánh bắt hoặc nuôi tự nhiên. Các dịch vụ điều 
tiết bao gồm hấp thụ các-bon (xem Nghiên cứu chuyên sâu 
số 3), kiểm soát lũ lụt và sâu bệnh. Cuối cùng, dịch vụ môi 
trường sống và văn hoá bao gồm các loại hoá chất mới, đa 
dạng di truyền, địa điểm tâm linh và giải trí.

Chất thải nhựa làm giảm giá trị mà con người có thể 
thu được từ đại dương. Mặc dù nghiên cứu hiện có chưa 

cho phép chúng ta định lượng chính xác sự suy giảm trong 
việc cung cấp dịch vụ hệ sinh thái hàng năm liên quan đến 
nhựa trên biển, tuy nhiên, bằng chứng cho thấy những 
ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các dịch vụ hệ sinh thái 
trên quy mô toàn cầu.81 Nghiên cứu bổ sung là cần thiết 
để định lượng chính xác mức giảm thiểu này, nhưng ước 
tính thận trọng của các chuyên gia về hệ sinh thái biển cho 
thấy mức giảm các dịch vụ hệ sinh thái biển do ô nhiễm 
nhựa gây ra có khả năng từ 1-5%.82 Vấn đề này dẫn đến 
chi phí tối thiểu của ô nhiễm nhựa lên tới 4.085-8.170 đô 
la Mỹ cho mỗi tấn nhựa đại dương mỗi năm.83 Ước tính 
này là tương đối thận trọng khi so sánh việc giảm các dịch 
vụ hệ sinh thái trên cạn do tác động của con người đã 
được ghi nhận trong tài liệu.84 Nhựa sẽ tiếp tục phát sinh 
chi phí hàng năm khi phân rã thành các mảnh nhỏ, điều 
này đồng nghĩa với việc là mỗi tấn nhựa xâm nhập vào 
môi trường biển phải phát sinh tối thiểu 204.270-408.541 
đô la Mỹ trong suốt vòng đời.85 Vì vậy, nhựa được sản xuất 
năm 2019 gây ra ô nhiễm nhựa đại dương sẽ phát sinh chi 
phí tối thiểu là 3,1 nghìn tỷ đô la Mỹ (+/- 1 nghìn tỷ đô la 
Mỹ) trong suốt vòng đời trong môi trường biển, bằng hơn 
60% chi tiêu toàn cầu cho giáo dục năm 2019.86

NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU SỐ 3: CHẤT THẢI NHỰA 
CHƯA ĐƯỢC QUẢN LÝ PHÙ HỢP CÓ THỂ ĐE DOẠ KHẢ 
NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI DƯƠNG VỚI VAI TRÒ NHƯ 
MỘT BỂ CHỨA CÁC-BON, GÓP PHẦN GÂY NÊN CUỘC 
KHỦNG HOẢNG VỀ KHÍ HẬU. 
Đại dương là một trong những bể chứa các-bon lớn 
nhất thế giới. Đại dương đóng một vai trò quan trọng 
trong việc loại bỏ các-bon dioxide (CO2) khỏi bầu khí 
quyển, hấp thụ hơn 25% tổng lượng khí CO2.

87 Các quá 
trình sinh học diễn ra trong lòng đại dương thu giữ các-
bon từ bề mặt đại dương và vận chuyển xuống đáy biển, 
loại bỏ chúng ra khỏi bầu khí quyển. Ví dụ, thực vật phù 
du hấp thụ các-bon trong quá trình quang hợp. Động 
vật phù du và các sinh vật biển khác sau đó tiêu thụ 
thực vật phù du và giải phóng các-bon thu được trong 
phân của chúng. Các-bon được bài tiết sau đó chìm 
xuống đáy đại dương, ở đó chúng vẫn bị mắc kẹt trong 
hàng trăm đến hàng nghìn năm.88

Nhựa có thể hạn chế hiệu quả của đại dương với vai 
trò là bể chứa các-bon. Cả thử nghiệm trong phòng thí 
nghiệm và tại hiện trường đều xác định rằng động vật 
phù du đang nuốt phải các hạt vi nhựa.89 Việc ăn phải 
hạt vi nhựa có thể khiến phân của động vật phù du nổi 
lên mặt biển lâu hơn, đồng nghĩa với việc sẽ chìm xuống 
đáy biển chậm hơn.90 Các thử nghiệm trong phòng thí 
nghiệm cũng đã chỉ ra rằng việc nuốt phải hạt vi nhựa 
có thể ảnh hưởng đến tốc độ ăn của động vật phù du. 
Ví dụ, tiếp xúc với các hạt polystyrene dẫn đến việc tiêu 
thụ ít tế bào tảo hơn khoảng 11% và lượng sinh khối 

các-bon ít hơn 40%, đồng thời giảm kích thước tảo được 
tiêu thụ.91 Do vậy, việc tiếp xúc với hạt vi nhựa có thể có 
tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng và sinh sản của 
động vật phù du.92 Hai tác động này tiềm ẩn ảnh hưởng 
đến chức năng của đại dương như một bể chứa các-bon. 
Ví dụ, động vật phù du chìm càng chậm thì các-bon càng 
có nhiều thời gian để phát thải trở lại bầu khí quyển. 
Ngoài ra, do tầm quan trọng của động vật phù du đối 
với chức năng của bể chứa nên các mối đe doạ đối với 
quần thể động vật phù du do giảm lượng thức ăn cũng 
có thể gây trở ngại cho bể chứa. Nghiên cứu về những 
tác động này mới được bắt đầu. Tuy nhiên, các bằng 
chứng mới đây cho thấy nhựa đe doạ chức năng hấp 
thu các-bon của đại dương.
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Vì vậy, nhựa có thể góp phần vào cuộc khủng hoảng 
khí hậu trên hai phương diện, thông qua phát thải khí 
CO2 và hạn chế khả năng loại bỏ CO2 của đại dương, 
làm trầm trọng thêm những ảnh hưởng từ khí thải. 

Ô nhiễm nhựa đại dương cũng có thể phát sinh chi phí 
kinh tế khổng lồ dưới dạng giảm GDP, ước tính lên đến 
7 tỷ đô la Mỹ chỉ riêng năm 2018.93 Sự xuất hiện của tình 
trạng ô nhiễm nhựa trên các đường bờ biển có thể cản trở 
du khách đến với các điểm nóng du lịch.94 Điều này có thể 
dẫn đến giảm doanh thu của ngành du lịch khi số lượng 
du khách giảm xuống, đặc biệt là khi rác thải nhựa xuất 
hiện vào mùa du lịch cao điểm. Ô nhiễm nhựa đại dương 
cũng khiến các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản 
gặp những rủi ro lớn. Ô nhiễm nhựa trên biển có thể gây 
ô nhiễm cho nuôi trồng thuỷ sản, làm giảm chất lượng cá 
nuôi và khiến cá không bán được trên thị trường.95 Ngoài 
ra, sự xuất hiện của nhựa trong đại dương có thể làm giảm 
chất lượng nước, ảnh hưởng đến sự tồn tại của cá con.96 

Tình trạng này có thể làm giảm sản lượng đánh bắt cá 
trong một năm, ảnh hưởng đến doanh thu của ngành đánh 
bắt và nuôi trồng thuỷ sản. Ví dụ, sự suy giảm từ du lịch và 
thuỷ sản ước tính từ 0,5 đến 6,7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm đối 
với 87 quốc gia ven biển.97 Dự toán này không bao gồm 
trong ước tính ở cấp cao nhằm tránh việc tính toán hai lần 
vì vấn đề tác động đến thuỷ sản và du lịch đã được 

tính đến trong số liệu ước tính về chi phí giảm dịch vụ hệ 
sinh thái biển.

Chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ (non-
governmental organisations - NGO) và người dân có 
liên quan cũng phải chịu chi phí đáng kể lên đến 15 tỷ 
đô la Mỹ mỗi năm98 từ việc thực hiện các hoạt động 
dọn sạch nhằm loại bỏ chất thải. Hầu hết những hoạt 
động dọn sạch này tập trung vào khu vực bờ biển, sông, 
cảng và bến du thuyền nơi có nhiều người sinh sống, mặc 
dù các hoạt động đặc biệt cần thiết khác cũng được thực 
hiện trong môi trường đất liền. Có các khoản chi phí trực 
tiếp dưới hình thức tài trợ của Chính phủ và tổ chức phi 
chính phủ (NGO) cho việc vận chuyển và thời gian cán bộ 
làm việc. Đồng thời, cũng có những chi phí gián tiếp dưới 
dạng thời gian của các tình nguyện viên không được trả 
công và rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khoẻ từ việc 
thu dọn rác thải nhựa sắc nhọn và nguy hại.  Chi phí trực 
tiếp từ các hoạt động này có thể cao; người ta ước tính 
rằng nếu chất thải nhựa trôi nổi trên sông, cảng và bến du 
thuyền được thu gom và dọn sạch từ các bãi biển trên 87 
quốc gia ven biển trong năm 2018, thì sẽ tiêu tốn khoảng 
từ 5,6-15 tỷ đô la Mỹ.99 Trong khi tính toán về mặt tài chính 
đối với Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ thì chi phí 
dọn sạch không được đưa vào định lượng trong báo cáo 
này để tránh bất cứ sự tính toán kép nào giữa các chi phí 
này với chi phí ô nhiễm chất thải nhựa.

TIÊU ĐIỂM: NGƯ CỤ ĐÁNH BẮT BỊ BỎ RƠI, MẤT, BỊ BỎ ĐI (NGƯ CỤ MA - GHOST GEAR) LÀ DẠNG NGUY HIỂM NHẤT CỦA                      
CHẤT THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG.

Khoảng 500.000 đến 1 triệu tấn ngư cụ bị bỏ rơi hoặc bị mất 

đang trôi nổi vào đại dương mỗi năm.100 “Ngư cụ ma” này gây 
ra mối đe doạ lớn đối với động vật hoang dã biển, môi trường 
sống và thậm chí cả sinh kế của cộng động ven biển:

Ngư cụ ma là nguyên nhân gây ra cái chết của hàng nghìn 
động vật biển mỗi năm. Các mảnh vụn nhựa trên biển ảnh 
hưởng đến khoảng 700 loài sinh vật sống trong lòng đại dương 
trên thế giới, có những loài động vật thường bị mắc kẹt trong 
lưới,101 như đã thấy tại Úc (xem Phụ lục 1: Nghiên cứu chuyên sâu 
quốc gia). Tình trạng này có thể gây tử vong; 80% các trường hợp 
bị mắc kẹt vào ngư cụ đều dẫn đến tổn thương trực tiếp hoặc tử 
vong cho các loài động vật có liên quan. Một báo cáo trước đây 
của WWF đã nhấn mạnh rằng ngư cụ ma là nguyên nhân gây hại 
cho 2/3 số loài động vật có vú trên biển, một nửa số loài chim 
biển và tất cả các loài rùa biển.102 Nghiên cứu gần đây tại một địa 
điểm cư trú của hải cẩu103 ở tây nam nước Anh đã chứng kiến 
15 chú hải cẩu vướng vào ngư cụ trong vòng một năm, trong 
đó 60% số hải cẩu bị ngư cụ vướng vào và cắt qua da gây nên 
những vết thương nghiêm trọng và hai chú hai cẩu khác đã chết 
trong thời gian nghiên cứu.104 Những loại động vật bị vướng vào 
ngư cụ có thể bị bỏ mặc trong vài tháng hoặc thậm chí nhiều 
năm khiến chúng phải chịu cái chết từ từ, đau đớn và vô nhân 
đạo.105 Điều này có thể gây ra các mối đe doạ lớn đối với những 
loài có nguy cơ tuyệt chủng; ở phía đông bắc Địa Trung Hải, việc 
các chú hải cẩu có nguy cơ tuyệt chủng bị quấn chặt bởi ngư 
cụ được xem là nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ hai sau 
hành vi cố ý giết hại.106

Ngư cụ ma cũng phá huỷ các môi trường sống quan trọng 
của biển, gây nên các mối đe doạ nghiêm trọng đối với sức 
khoẻ của đại dương. Các sinh cảnh biển như rạn san hô và 

rừng ngập mặn có vai trò quan trọng đối với hoạt động của các 
hệ sinh thái biển, là nơi sinh sản hoặc nuôi dưỡng của hầu hết 
tất cả các loài sinh vật biển.107 Ngư cụ ma có thể vướng vào các 
bộ phận của rạn san hô, làm gãy các phần và gây nên những 
khe nứt của san hô, ảnh hưởng đến hệ sinh thái rạn san hô.108 
Thiệt hại này có thể gây ra những hậu quả tàn khốc, với việc phá 
huỷ môi trường sống có liên quan chặt chẽ đến mất đa dạng 
sinh học.109

Ngư cụ ma đe doạ nguồn thức ăn và sinh kế của cộng đồng 
ven biển. Các mối đe doạ đối với đa dạng sinh học và suy giảm 
tài nguyên biển do ô nhiễm nhựa có thể ảnh hưởng sinh kế của 
cộng đồng ven biển. Cộng đồng này dựa vào việc đánh bắt cá để 
có thu nhập cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro về an toàn do rủi ro 
hàng hải do các ngư cụ ma gây ra.110 Tình trạng vướng vào ngư 
cụ của tàu đánh cá có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của tàu di 
chuyển trong nước và hạn chế khả năng điều khiển khiến tàu có 
nguy cơ bị lật hoặc va chạm.111 Một ví dụ điển hình về rủi ro tiềm 
ẩn đã được xảy ra ở Hàn Quốc vào năm 1993 khi một chiếc phà 
chở khách bị vướng vào một sợi dây nylon khiến tàu lật úp và 
chìm dẫn đến 292 người chết.112
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NGOÀI NHỮNG CHI PHÍ HIỆN NAY CÓ THỂ ĐỊNH LƯỢNG 
ĐƯỢC, CÒN CÓ NHỮNG HẬU QUẢ TIÊU CỰC KHÁC TRONG 
VIỆC SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ THẢI BỎ NHỰA CHƯA ĐƯỢC 
HIỂU BIẾT ĐẦY ĐỦ. 
Chi phí theo vòng đời của nhựa có thể định lượng 
được đáng kể, tuy nhiên đây có thể chỉ là phần nổi 
của tảng băng chìm. Các lỗ hổng và hạn chế về dữ liệu 
và nghiên cứu trong kỹ thuật ước tính làm hạn chế việc 
định lượng tất cả các tác động tiêu cực của nhựa. Vì vậy, có 
rất nhiều ẩn số được biết đến liên quan đến vòng đời của 
nhựa. Phần này sẽ tập trung vào tập hợp con được giới 
hạn để chỉ ra vấn đề. 

Hoạt động sản xuất, đốt và đốt lộ thiên nhựa polyme 
phát thải các chất ô nhiễm hoá học gây ra mối đe doạ 
lớn đối với sức khoẻ con người. 

Quy trình sản xuất nhựa phát thải các chất ô nhiễm 
hoá học khiến người dân có nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu 
cực đến sức khoẻ. Việc khai thác dầu và khí đốt để sản 
xuất nhựa phát thải ra vô số chất nguy hại vào không khí 
và nước ở mức độ đáng kể.113 Hơn 170 hoá chất được sử 
dụng làm nguyên liệu chính để sản xuất nhựa được biết 
đến là có thể gây ra các vấn đề về sức khoẻ con người, bao 
gồm cả ung thư và nhiễm độc thần kinh.114 Các nghiên cứu 
đã phát hiện ra rằng mật độ tập trung cao của các giếng 
dầu có liên quan đến tỷ lệ nhập viện cao hơn do các vấn 
đề về tim mạch và thần kinh.115  Việc chuyển đổi nhiên liệu 
hoá thạch thành hạt nhựa cũng phát thải chất gây ung thư 
và các chất ô nhiễm khác với những tác động tiêu cực đã 
được ghi nhận đối với hệ thần kinh và hệ sinh sản, trong 
số các tác động tiêu cực khác đối với sức khoẻ.116

Tình trạng đốt nhựa, đặc biệt là không đủ các tiêu 
chuẩn phát thải hoặc đốt thiếu kiểm soát sẽ thải ra 
các chất nguy hại có thể dịch chuyển xa trong môi 
trường.117 Những chất này có liên quan đến các tác động 
xấu đối với sức khoẻ con người bao gồm vấn đề về hô hấp, 
ung thư và tổn thương thần kinh.118 Ví dụ, dioxin và các 
hợp chất liên quan được hình thành khi một trong những 
loại nhựa tổng hợp polyvinyl clorua (PVC) được sản xuất 
rộng rãi nhất bị đốt ngoài trời. Ít nhất 30 hợp chất trong số 
này được xem là có hại cho sức khoẻ con người, với bằng 
chứng cho thấy chúng có thể gây hại cho não và làm rối 
loạn nội tiết tố.119 Các chất nguy hại từ quá trình đốt rác 
và đốt ngoài trời có thể di chuyển xa và tồn tại trong môi 

trường nhiều năm. Sau đó, con người tiêu hoá những chất 
này thông qua thực vật và động vật đã tích tụ.120

Sản xuất, đốt và đốt lộ thiên nhựa có thể gây ra những mối 
đe doạ đáng kể đối với sức khoẻ con người. Tuy nhiên, mức 
độ mà những mối đe doạ này gây ra cho cộng đồng người 
dân phần lớn vẫn chưa được ghi nhận trong các tài liệu. 

Bằng chứng về sự tiếp xúc của con người với hạt vi 
nhựa đang ngày càng gia tăng, tuy nhiên hiểu biết 
khoa học về tác động của chúng lên sức khoẻ vẫn còn 
hạn chế. 

Con người phải đối mặt với sự phơi nhiễm với hạt vi 
nhựa trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng 
ngày. Chúng nằm trong không khí mà con người hít thở, 
thức ăn chúng ta ăn và quần áo chúng ta mặc. Đặc biệt, các 
mảnh vi nhựa đã được phát hiện trong nước máy và nước 
đóng chai, mật ong, tôm, muối, và các sản phẩm tiêu dùng 
khác của con người.121,122,123 Nghiên cứu khoa học cũng 
đã tìm thấy sự hiện diện của các hạt vi nhựa trong phân 
người.124 Điều này cho thấy con người đang vô tình ăn phải 
nhựa. Ngoài ra, hạt vi nhựa thậm chí còn được phát hiện 
trong nhau thai, cho thấy việc người mẹ vô tình ăn phải hạt 
vi nhựa có thể khiến đứa trẻ chưa được sinh ra đã tiếp xúc 
với hạt vi nhựa.125

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa việc tiêu hoá hạt vi nhựa 
và các tác động tiêu cực đến sức khoẻ con người vẫn 
là một nguồn thông tin chưa được khẳng định. Do 
những lo ngại về đạo đức ngăn cản nghiên cứu về phơi 
nhiễm của con người đối với hạt vi nhựa nhằm tìm hiểu về 
những tác động đến sức khoẻ, nên các nghiên cứu ban đầu 
đã tập trung vào việc đánh giá tác động của hạt vi nhựa 
đối với các loài sinh vật biển và động vật nhỏ có vú.126 Một 
nghiên cứu trên chuột đã báo cáo rằng hạt vi nhựa có thể 
gây ra những thay đổi trong chuyển hoá năng lượng và 
chất béo, đồng thời gây gián đoạn hoạt động của hệ thần 
kinh với nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Mặc 
dù bằng chứng hiện nay cho thấy rằng phần lớn các mảnh 
nhựa sẽ đi qua đường tiêu hoá mà không bị hấp thụ,127 
có giả thuyết rằng một khi ăn vào, hạt vi nhựa có thể giải 
phóng các hoá chất nguy hại là thành phần của sản phẩm 
nhựa ban đầu hoặc các chất gây ô nhiễm mà mảnh nhựa 
đã hấp thụ khi ở trong môi trường.128 Vì đây là một lĩnh vực 
nghiên cứu tương đối mới, Tổ chức Y tế Thế giới cho đến 
nay vẫn tuyên bố rằng chưa có đủ bằng chứng để kết luận 
rằng các hạt vi nhựa gây ra mối đe doạ đối với sức khoẻ 
con người.129
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Ô nhiễm nhựa cũng tiềm ẩn những rủi ro đối với hệ 
sinh thái trên cạn, tuy nhiên điều này phần lớn vẫn 
chưa được nghiên cứu. Mặc dù ngày càng có nhiều 
nghiên cứu về tác động của ô nhiễm nhựa đối với các hệ 
sinh thái biển, nhưng những tác động tiềm ẩn đối với hệ 
sinh thái trên cạn vẫn chưa được tìm hiểu hết. Một tài liệu 
đánh giá năm 2019 về tác động của ô nhiễm nhựa cho thấy 
76% nghiên cứu có liên quan đến hệ sinh thái biển trong 
khi chỉ có 4% các nghiên cứu liên quan đến hệ sinh thái trên 
cạn.130 Tuy nhiên, nghiên cứu hiện nay chỉ ra mối đe doạ về 
mặt vật chất mà nhựa gây ra: 

Sinh vật trên cạn phải đối mặt với nhiều điểm tiếp xúc 
với nhựa. Nuốt phải nhựa đã được báo cáo ở các loài chim 
trên cạn,131 cũng như cừu và dê.132 Loài ong cũng được báo 
cáo là kết hợp các mảnh vụn do con người tạo ra giống như 
nhựa để làm tổ.133 Việc lạm dụng nhựa trong các thực tiễn 
nông nghiệp cũng dẫn đến gia tăng sự xuất hiện của các 
mảnh vụn nhựa trong đất nông nghiệp.134

Những tương tác này có thể gây ra các mối đe doạ đối 
với tuổi thọ của những sinh vật này và một số quá trình 
quan trọng của hệ sinh thái. Ví dụ, các hạt nhựa có kích 
thước tương tự như phấn hoa có thể có khả năng phá vỡ các 
chức năng sinh thái quan trọng của thực vật và thụ phấn.135 
Rõ ràng là nhựa có khả năng cuốn vào và làm chết ngạt 
động vật trên cạn, cũng như đe doạ động vật hoang dã trên 
cạn. Tác dụng hoá học của nhựa mặc dù ít được thảo luận 
nhưng cũng có thể gây tổn hại cho các hệ sinh thái trên cạn. 
Hạt vi nhựa có thể làm hạn chế sự phát triển của giun đất 
và khiến chúng giảm khối lượng và, do tầm quan trọng của 
chúng đối với sức khoẻ môi trường của đất, có thể dẫn đến 
tác động tiêu cực đến hệ sinh thái đất và thậm chí cả sự tăng 
trưởng của cây trồng.136  Ngoài ra, sự tích tụ nhựa trong đất 
có thể dẫn đến nguy cơ thoái hoá đất không thể phục hồi.137 
Do vậy, một số loài và quá trình sinh thái có thể đã phải chịu 
áp lực đáng kể từ việc tiếp xúc với nhựa, đe doạ hoạt động 
chức năng của hệ sinh thái trên cạn.
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TIÊU ĐIỂM: BẤT CÔNG MÔI TRƯỜNG TỪ VÒNG ĐỜI CỦA NHỰA 
Các cộng đồng yếu thế chịu chi phí theo vòng đời của 
nhựa một cách không cân xứng: 

Các nhà máy đốt rác và nhà máy lọc dầu khí được xây 
dựng chủ yếu ở các khu vực cộng đồng có thu nhập 
thấp và yếu thế, khiến họ gặp những rủi ro về sức khoẻ 
và kinh tế. Nghiên cứu năm 2019 cho thấy trong số 73 lò 
đốt rác trên khắp nước Mỹ, 79% trong số đó nằm trong bán 
kính 3 dặm từ các khu dân cư có thu nhập thấp và cộng 
đồng thiểu số.138 Hơn nữa, nghiên cứu bổ sung nhận thấy 
rằng các lò đốt rác và bãi chôn lấp được nhiều một cách 
không cân xứng tại các cộng đồng người bản địa do đất đai 
của họ không có quyền sở hữu rõ ràng.139 Các nhà máy lọc 
dầu thô và khí đốt cũng được xây dựng thiếu cân đối trong 
những khu vực cộng đồng có thu nhập thấp và yếu thế.140 
Điều này khiến cộng đồng này tiếp xúc với các chất ô nhiễm 
hoá học phát thải trong quá trình đốt và tinh chế. Những 
cộng đồng nơi đây cũng chưa được tiếp cận đầy đủ thông 
tin về rủi ro mà họ phải đối mặt, dẫn đến hạn chế khả năng 
tự bảo vệ chính mình.141 Những khu dân cư này không chỉ 
phải đối mặt với rủi ro về sức khoẻ mà còn phải đối mặt với 
những tác động tiêu cực về kinh tế do sự hiện diện của các 
nhà máy này sẽ làm giảm giá bất động sản. Một nghiên cứu 
tập trung vào các nhà máy đốt rác ở Trung Quốc cho thấy 
bất động sản tại khu vực lân cận có giá niêm yết ban đầu 
giảm tới 25%.142 

Những người nhặt rác phi chính thức phải chịu những 
rủi ro về sức khoẻ trong suốt quá trình xử lý chất thải 
rắn. Tiếp xúc lâu dài và thường xuyên với phân, chất thải 
y tế và các chất nguy hại khiến những người nhặt rác phi 
chính thức có nguy cơ mắc các tình trạng sức khoẻ mãn tính 
như rối loạn hô hấp.143 Những người nhặt rác cũng thường 
thiếu quần áo và thiết bị bảo hộ mặc dù phải tiếp xúc trực 
tiếp với chất thải nguy hại. Đánh giá bằng chứng về tác 
động tiêu cực đến sức khoẻ do đốt rác thải nhựa lộ thiên 
cho thấy nguy cơ gây hại ở mức độ cao đối với người nhặt 
rác.144  Các ảnh hưởng được ghi nhận bao gồm những vấn 
đề về biểu bì, bệnh truyền nhiễm, cơ xương khớp, bệnh hô 
hấp, các bệnh không lây nhiễm, vấn đề về đường tiêu hoá 

và bệnh lây truyền qua đường nước.145 Những người nhặt 
rác thuộc khu vực phi chính thức cũng thường phải đối mặt 
với các rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ một cách đầy đủ để hỗ trợ điều trị tình trạng sức khoẻ 
liên quan đến nghề nghiệp. Ví dụ, một nghiên cứu ở Nam 
Phi cho thấy chưa đến một nửa số người nhặt rác phi chính 
thức được sử dụng cơ sở y tế trong vòng 12 tháng trước đó, 
với lý do không thể nghỉ làm là một cản trở lớn trong việc sử 
dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.146

Biến đổi khí hậu, vốn do vòng đời của nhựa đã và đang 
góp phần gây nên, cũng tác động đến các nhóm yếu thế 
một cách không công bằng. Các nghiên cứu đã đưa ra kết 
luận rằng nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu gây ra sẽ tạo 
nên sự bất bình đẳng trên toàn thế giới, với hầu hết hậu 
quả do những người ít có khả năng chi trả nhất phải gánh 
chịu. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng các quốc gia 
với thị trường vốn được quy định phù hợp, cơ sở hạ tầng 
sẵn có cao hơn, tỷ giá hối đoái linh hoạt và thể chế dân chủ 
hơn sẽ có khả năng phục hồi nhanh hơn trước những tác 
động tiêu cực từ các cú sốc về nhiệt.147 Hơn nữa, ở những 
khu vực nóng của các nước đang phát triển, nhiệt độ cao 
được chứng minh là hạn chế sự tăng trưởng nhiều hơn so 
với những khu vực nóng thuộc các nước phát triển. Do đó, 
ở các nước có thu nhập thấp, tác động tiêu cực kéo dài dẫn 
đến hệ quả của nhiều ảnh hưởng xấu khác nhau bao gồm: 
sản lượng nông nghiệp thấp hơn, sức khoẻ con người kém 
hơn và năng suất lao động giảm sút trong các khu vực có 
tiếp xúc nhiều hơn với thời tiết. Vì vậy, các nền kinh tế đang 
phát triển và mới nổi có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả từ 
sự nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết bất lợi do biến 
đổi khí hậu gây ra.148 Hơn nữa, tại các quốc gia này, các 
nhóm yếu thế nhất là những người đầu tiên bị ảnh hưởng 
bởi những tác động tiêu cực này. Bằng chứng hiện nay đã 
chỉ ra rằng mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và bất bình 
đẳng trong kinh tế-xã hội được mô tả như một vòng luẩn 
quẩn.149  Sự bất bình đẳng ban đầu khiến nhóm yếu thế phải 
chịu tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu, với những tác động 
tiêu cực này dẫn đến sự bất bình đẳng ngày càng lớn hơn.

West Bengal, Ấn Độ © Alamy Stock Photo
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Vòng đời của nhựa phát sinh các khoản chi phí và rủi 
ro đáng kể chưa được tính đến trong giá của nhựa. 
Nhựa được sản xuất trong năm 2019 sẽ áp một khoản 
chi phí hơn 3,7 nghìn tỷ đô la Mỹ (+/- 1 nghìn tỷ đô la 
Mỹ) theo vòng đời của chúng mà xã hội và chính phủ 
các nước đã bắt đầu phải chi trả.150 Hơn 90% chi phí 
theo vòng đời của nhựa sản xuất năm 2019 hiện chưa 
được tính vào giá thị trường của nhựa. Ngoài ra, các rủi 
ro hiện chưa xác định cũng không được tính vào giá thị 
trường, đồng nghĩa với việc chi phí mà xã hội phải gánh 
chịu thậm chí còn lớn hơn so với ước tính có thể định lượng 
được hiện nay. Vì vậy, Chính phủ các nước và người dân 
hiện đang vô tình trợ cấp cho một hệ thống nhựa gây ra vô 
số tác động tiêu cực và tạo nên sự bất công về môi trường.

Hình 6: Chi phí xã hội theo vòng đời của nhựa sản xuất năm 
2040 sẽ tương đương với 85% chi tiêu toàn cầu cho y tế năm 
2018.157

Hình 7: Chi phí xã hội theo vòng đời của nhựa được sản xuất 
vào năm 2040 sẽ lớn hơn GDP của Đức, Canada, và Úc năm 
2019 cộng lại.158

US$ (NGHÌN TỶ)

CHI PHÍ XÃ HỘI
THEO VÒNG ĐỜI CỦA NHỰA

SẢN XUẤT NĂM 2040

7,1US$ (NGHÌN TỶ)

CHI TIÊU TOÀN CẦU CHO
Y TẾ TRONG NĂM 2018

8,3

NẾU KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG CƯƠNG QUYẾT THÌ CHI PHÍ VÀ 
TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC DO VÒNG ĐỜI CỦA NHỰA GÂY RA SẼ 
TIẾP TỤC GIA TĂNG, CHI PHÍ XÃ HỘI THEO VÒNG ĐỜI CỦA 
NHỰA DỰ KIẾN ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀO NĂM 2040 CÓ THỂ LÊN 
TỚI 7,1 NGHÌN TỶ ĐÔ LA MỸ (+/-2,2 NGHÌN TỶ ĐÔ LA MỸ). 
Sản xuất và ô nhiễm nhựa được dự đoán sẽ gia tăng 
đáng kể trong những thập kỷ tới. Sản lượng nhựa dự 
kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2040.151 Theo kịch bản phát 
triển thông thường (BAU), ước tính lượng nhựa chảy vào 
đại dương gây ô nhiễm sẽ gấp ba lần với 29 triệu tấn,152 
nâng tổng trữ lượng nhựa trong đại dương lên 600 triệu 
tấn. Con số này tương đương với khoảng gấp đôi trọng 
lượng của toàn bộ dân số người trưởng thành trên toàn 
cầu trong năm 2005.153 

Do đó, theo kịch bản phát triển thông thường (BAU), 
chi phí xã hội tối thiểu theo vòng đời của nhựa sản 
xuất trong mười năm sẽ tăng lên 5,2 nghìn tỷ đô la Mỹ 
(+/- 1,6 nghìn tỷ đô la Mỹ), trong khi chi phí xã hội theo 
vòng đời của nhựa sản xuất vào năm 2040 sẽ tăng lên 
7,1 nghìn tỷ đô la Mỹ (+/-2,2 nghìn tỷ đô la Mỹ).154 Đây 
là một khoản chi phí khổng lồ đối với chính phủ và xã hội 
mà có thể chuyển sang chi tiêu công cho các vấn đề quan 
trọng khác như y tế. Dự kiến chi phí xã hội theo vòng 
đời của nhựa được sản xuất năm 2040 tương đương với 
khoảng 85% chi tiêu toàn cầu cho y tế năm 2018155 (xem 
Hình 6) và lớn hơn GDP của Đức, Canada và Úc năm 2019 
cộng lại (xem Hình 7).156

US$ (NGHÌN TỶ)
TỔNG GDP CỦA 03 NƯỚC

7
3,86 ĐỨC

1,4 ÚC
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Theo kịch bản phát triển thông thường (BAU), chỉ 
riêng phát thải từ lĩnh vực nhựa sẽ tiêu tốn tới 20% 
tổng ngân sách các-bon toàn cầu,159 khiến suy giảm 
các hành động của chính phủ nhằm giải quyết cuộc 
khủng hoảng khí hậu.160 Đến năm 2040, lượng phát thải 
từ nhựa ước tính sẽ tăng lên 2,1 tỷ tấn CO2e mỗi năm.161 
Điều này trái ngược trực tiếp với các mục tiêu toàn cầu 
nhằm hạn chế sự ấm lên toàn cầu ở mức 1,5oC so với thời 
kỳ tiền công nghiệp, điều này đòi hỏi lượng khí thải ròng 
về bằng 0 vào năm 2050.162 Do đó, sự tăng trưởng dự kiến 
trong sản xuất nhựa và sự gia tăng tương ứng trong phát 
thải KNK gây nguy hiểm cho các nỗ lực toàn cầu nhằm 
giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, làm suy giảm những 

hành động của chính phủ các nước trên toàn thế giới. 
Chính phủ các nước đang dành một phần ngân sách của 
mình cho việc giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Ví dụ, từ năm 2014 đến năm 2020, EU dành khoảng 20% 
tổng ngân sách hàng năm cho hành động vì khí hậu.163 Sự 
gia tăng phát thải KNK từ vòng đời nhựa có thể hạn chế 
tính hiệu quả trong các khoản chi tiêu này hoặc đòi hỏi 
phải tăng kinh phí thêm nữa. Thêm vào đó, khi xã hội và 
chính phủ thực hiện các hành động về nhựa và giảm phát 
thải KNK có liên quan càng chậm, thì cái giá phải trả sẽ 
càng lớn hơn.

Do đó, hành động về nhựa là một phần quan trọng và 
cần thiết trong hành động vì khí hậu.

Stoke-on-Trent, Anh Quốc, 2019
© Alamy Stock Photo
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CHƯƠNG 3:  
RÀO CẢN HÀNH ĐỘNG

Các tổ chức như Quỹ Ellen MacArthur (Ellen MacArthur 
Foundation - EMF), Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World 
Economic Forum - WEF), và Quỹ tín thác Pew Charitable 
Trusts đã chỉ ra phương pháp tiếp cận theo vòng đời 
nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa. Nhựa phát 
sinh chi phí và rủi ro lớn trong toàn bộ vòng đời, điều này 
có nghĩa là cần phải nỗ lực giải quyết tất cả các giai đoạn 
của vòng đời nhựa. Nhằm ứng phó với thách thức này, 
ngày càng có nhiều sự tập trung vào việc thay đổi hệ thống 
theo hướng tuần hoàn nhựa, trong đó xem xét vòng đời 
sản phẩm một cách hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các giai 
đoạn trước và sau khi nhựa đến tay người tiêu dùng.164 
Cách tiếp cận này nhằm mục đích giữ nhựa trong nền kinh 
tế và không thất thoát ra môi trường thông qua việc kiến 
tạo một hệ thống “vòng khép kín”, thay vì một hệ thống 
trong đó nhựa được sử dụng một lần và sau đó bị thải bỏ. 
Các nguyên tắc của phương pháp tiếp cận này bao gồm:

● LOẠI BỎ nhựa chúng ta không cần đến, không chỉ loại 
bỏ ống hút và túi đựng đồ mà còn nhanh chóng mở 
rộng các mô hình phân phối mới và sáng tạo nhằm 
cung cấp sản phẩm cho khách hàng mà không cần 
đóng gói hoặc chỉ sử dụng bao bì có thể tái sử dụng. 

● Nhanh chóng thiết kế tất cả các sản phẩm nhựa có thể 
tái sử dụng, tái chế hoặc có thể phân huỷ. Điều quan 
trọng hơn nữa là phải tài trợ cho cơ sở hạ tầng cần 
thiết, tăng cường khả năng thu gom và TUẦN HOÀN 
các mặt hàng này. 

● ĐỔI MỚI với tốc độ và quy mô nhằm hướng tới các 
mô hình kinh doanh mới, thiết kết sản phẩm, vật liệu, 
công nghệ và hệ thống thu gom để thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.

Một số các biện pháp can thiệp toàn diện có thể hỗ trợ 
quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn đã 
được xác định. Ví dụ, Quỹ tín thác Pew Charitable Trusts 
đã đề xuất chín biện pháp can thiệp hệ thống phù hợp với 
nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn:165

1. Giảm thiểu tăng trưởng trong sản xuất và tiêu thụ nhựa 

2. Thay thế nhựa bằng giấy và các vật liệu có thể phân huỷ 

3. Thiết kế sản phẩm và bao bì để tái chế 

4. Mở rộng tỷ lệ thu gom chất thải ở các quốc gia có thu 
nhập trung bình thấp 

5. Nhân đôi khả năng tái chế cơ học trên toàn cầu 

6. Phát triển tái chế chuyển đổi ngang bằng (từ phế liệu 
nhựa sang nguyên liệu nhựa)

7. Xây dựng các cơ sở để xử lý nhựa không thể tái chế một 
cách kinh tế 

8. Giảm thiểu 90% lượng chất thải nhựa xuất khẩu 

9. Triển khai các giải pháp đã có cho bốn nguồn hạt vi 
nhựa166 

Phương pháp tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn có khả 
năng làm giảm chi phí và giải quyết những tác động 
tiêu cực của hệ thống nhựa. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 
cách tiếp cận này có thể giảm thiểu 80% lượng nhựa thất 
thoát vào đại dương và 25% lượng phát thải KNK từ nhựa,167 
đồng thời thúc đẩy tạo công ăn việc làm và điều kiện làm 
việc tốt hơn. Theo một ước tính, phương pháp tiếp cận kinh 
tế tuần hoàn có thể tạo ra 700.000 việc làm có chất lượng 
trên toàn bộ chuỗi giá trị nhựa vào năm 2040.168 Việc gia 
tăng giá trị nguyên liệu nhựa thông qua thiết kế để tái chế 
cũng có thể mang lại những cải thiện đáng kể về điều kiện 
làm việc và thu nhập của những người thu nhặt rác. 

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các phương pháp tiếp cận 
này rất chậm do những khuyến khích của chính phủ 
và ngành chưa được đặt đúng chỗ. Các hệ thống cần cải 
thiện nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa có thể rất 
tốn kém và phức tạp, đặc biệt là đối với các quốc gia thiếu 
hệ thống quản lý chất thải hiện đại. Cần có sự chuyển đổi 
đầu tư đáng kể từ nhựa nguyên sinh sang sản xuất các mô 
hình phân phối mới, sản phẩm thay thế nhựa, cơ sở tái chế 

NHIỀU GIẢI PHÁP CẦN THIẾT ĐÃ ĐƯỢC BIẾT ĐẾN, TUY NHIÊN, 
TRÊN TOÀN CẦU CHÚNG TA VẪN CHƯA THỰC HIỆN THÀNH CÔNG 
VÌ MỘT SỐ LÝ DO
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và cơ sở hạ tầng thu gom.169 Ví dụ, nguồn tài trợ hàng năm 
ước tính vào khoảng 30 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ xây dựng cơ 
sở hạ tầng mới.170 Tuy nhiên, hiện nay chưa có thông tin 
phản hồi về những khía cạnh tiêu cực của hệ thống nhựa 
do chi phí theo vòng đời của nhựa không được tính đầy 
đủ vào giá. Do vậy, hành động có thể bị cản trở do thiếu 
nguồn lực tài chính cần thiết để thực hiện, trong khi trên 
thực tế chi phí này có thể thấp hơn chi phí theo vòng đời 
của nhựa. Ví dụ, báo cáo “Breaking the Plastic Wave” chỉ rõ 
khả năng tiết kiệm chi phí từ việc chuyển đổi BAU sang 
phương pháp tiếp cận thay đổi hệ thống.171 

Việc thiếu năng lực kỹ thuật và nghiên cứu toàn diện 
cũng gây trở ngại cho chính sách của Chính phủ. 
Chuyên môn sâu về kỹ thuật đối với những giải pháp 
trong suốt vòng đời của nhựa là cần thiết nhằm đảm bảo 
chính sách của chính phủ mang lại hiệu quả cho quá trình 
chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Do đó, Chính 
phủ các nước thường bị hạn chế trong việc thực hiện các 
phương pháp tiếp cận này do nhu cầu phải xây dựng năng 
lực kỹ thuật và kiến thức. Chính phủ cũng thiếu những 
thông tin cần thiết để hành động do hạn chế trong hiểu 
biết khoa học về cuộc khủng hoảng nhựa và lỗ hổng về 
mặt địa lý trong dữ liệu. Ví dụ: hiện nay tồn tại một bức 
tranh chưa đầy đủ về sự phát thải hạt vi nhựa.172 Điều này 
có thể cản trở việc đưa ra quyết định của Chính phủ vì 
thiếu hiểu biết trong việc nhìn nhận vấn đề xuất phát từ 
đâu, từ đó cần tập trung nỗ lực vào điểm nào. 

Các nỗ lực của Chính phủ cho đến nay hầu như chỉ giới 
hạn trong việc giải quyết một giai đoạn của vòng đời 
hoặc phạm vi quá hẹp của các sản phẩm nhựa. Nhiều 
nỗ lực của Chính phủ đến nay chỉ tập trung vào một giai 
đoạn của vòng đời như cải thiện công tác quản lý chất thải 
hoặc cấm sử dụng túi ni lông, trong khi các hoạt động này 
sẽ không có hiệu quả khi thực hiện riêng biệt, rời rạc.173 Ví 
dụ, ở 60% các quốc gia có quy định một số điều luật liên 
quan đến nhựa, nhưng những quy định này chỉ đề cập đến 
túi nhựa sử dụng một lần.174

Các cam kết hiện nay của chính phủ và ngành chỉ có 
khả năng giảm thiểu thất thoát nhựa hàng năm là 7% 
theo BAU.175 

Việc thiếu thực thi pháp luật đang hạn chế hiệu quả 
của mọi nỗ lực. Số lượng các sáng kiến tự nguyện nhằm 
giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa và ô nhiễm nhựa đang 
gia tăng ồ ạt trong 5 năm vừa qua.176 Mặc dù những sáng 
kiến này là bước đi đúng hướng, nhưng nếu chỉ áp dụng 
những sáng kiến này thì chưa đủ để giải quyết vấn đề. Việc 
thiếu thực thi các quy định hoặc hậu quả từ việc không 
đạt được mục tiêu đề ra có thể dẫn đến thất bại trong quá 
trình thực hiện. Ví dụ, Quy tắc thực hành tự nguyện của 
Úc về quản lý túi nhựa năm 2003 đã không đạt được mức 
giảm thiểu cần thiết đối với túi nhựa và tăng tỷ lệ tái chế. 
Ngoài ra, các sáng kiến toàn cầu như Hiến chương về Nhựa 
Đại dương (The Ocean Plastics Charter) được 26 chính phủ 
ký kết với mục tiêu đạt được hiệu quả tài nguyên tốt hơn và 

phương pháp tiếp cận quản lý theo vòng đời của nhựa, đã 
bị hạn chế do thiếu những quy tắc ràng buộc.177

Sự thiếu phối hợp toàn cầu cũng đang làm suy giảm 
những nỗ lực của Chính phủ. Ở cấp độ quốc gia, cấm 
túi nhựa cùng với các loại bao bì nhựa khác là biện pháp 
được áp dụng nhiều nhất nhằm kiềm chế chất thải nhựa. 
Cho đến nay, 115 quốc gia đã áp dụng cách tiếp cận này, 
tuy nhiên theo những hình thức khác nhau. Ở Pháp, các 
loại túi dày dưới 50 micromet bị cấm. Ở Tunisia, túi bị cấm 
nếu có độ dày dưới 40 micromet.178 Những khác biệt nhỏ 
này có thể tạo ra kẽ hở cho phép các loại túi không đúng 
quy định tìm đường vào các quầy hàng trong chợ, gây ảnh 
hưởng đến quy định của chính phủ. Ví dụ, kể từ khi Kenya 
thông qua một lệnh cấm được xem là khó khăn nhất trên 
thế giới đối với túi ni lông năm 2017 thì nước này sau đó 
đã chứng kiến tình trạng buôn lậu trái phép túi từ các quốc 
gia láng giềng.179 Việc thiếu nhất quán trong các quy định 
của chính phủ cũng có thể khiến gia tăng mức độ phức tạp 
cho hoạt động kinh doanh đa quốc gia; những công ty hoạt 
động ở nhiều quốc gia phải tuân thủ hàng trăm quy định 
khác nhau về bao bì nhựa.180 Điều này cho thấy cần có sự 
phối hợp toàn cầu nhằm giải quyết hiệu quả cuộc khủng 
hoảng nhựa. 

Giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa nằm ngoài khả 
năng của bất kỳ một quốc gia nào và đòi hỏi sự ứng 
phó thực sự mang tính toàn cầu, tuy nhiên hiện nay 
chưa có một thoả thuận toàn cầu nào được thiết lập 
cụ thể nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa trên 
biển. Nhựa là một vấn đề xuyên biên giới với yếu tố tác 
động quốc tế đòi hỏi sự ứng phó thực sự mang tính toàn 
cầu. Nhựa có một chuỗi giá trị toàn cầu với việc khai thác 
nguyên liệu thô, chuyển đổi thành sản phẩm nhựa, tiêu 
thụ và quản lý chất thải thường diễn ra trên nhiều quốc 
gia. Vấn đề ô nhiễm nhựa cũng không bị ràng buộc bởi 
ranh giới quốc gia vì chúng di chuyển qua các dòng nước, 
không khí và lắng xuống đáy biển. Hơn 50% diện tích đại 
dương nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia, bao 
gồm cả “đảo rác” (các khu vực rộng lớn của đại dương nơi 
rác thải nhựa tích tụ lại).181 Điều này có nghĩa là chính phủ 
các nước đang nỗ lực giải quyết những tác động tiêu cực 
và chịu các khoản chi phí cho hành động và quyết định đã 
được thực hiện ở những quốc gia khác (ví dụ, thiết kế sản 
phẩm, lựa chọn thành phần, v.v). Các Chính phủ không 
thể kiểm soát những ảnh hưởng này nếu không có cơ cấu 
quản trị toàn cầu. Vì vậy, ứng phó toàn cầu là cần thiết 
để có thể giải quyết vấn đề mang tính toàn cầu này. Tuy 
vậy, hiện nay “chưa có hiệp định toàn cầu nào nhằm ngăn 
chặn riêng chất thải nhựa đại dương và hạt vi nhựa hoặc 
đưa ra một cách tiếp cận toàn diện để quản lý vòng đời 
của nhựa”.182

Do vậy, ngày càng có nhiều sự đồng thuận cho rằng 
một khuôn khổ toàn cầu là cần thiết để giải quyết 
những lỗ hổng trong chính sách hiện hành và đưa 
ra hướng dẫn kỹ thuật và cơ chế phối hợp nhằm giải 
quyết cuộc khủng hoảng nhựa. 
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CHƯƠNG 4:  
ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

Bốn hợp phần tiềm năng của một thoả thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa được đề xuất

HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU VỀ Ô NHIỄM NHỰA
Chấm dứt thải bỏ nhựa trực tiếp và gián tiếp ra đại dương vào năm 2030

1
CÁC ĐỊNH NGHĨA

Thống nhất các tiêu chuẩn
và định nghĩa phù hợp

Các tiêu chuẩn nhất quán để
định nghĩa các sản phẩm và

các quá trình...

... được áp dụng trên khắp các thị 
trường và trong suốt chuỗi giá trị 

của nhựa

2
CÁC CHÍNH SÁCH

Thống nhất về khung
chính sách chung

Phối hợp tiếp cận quốc tế trong
các mục tiêu quốc gia, kế hoạch 

hành động quốc gia và các
yêu cầu tối thiểu...

... để đáp ứng yêu cầu thay đổi 
toàn cầu

3
BÁO CÁO

Thống nhất phương pháp và
hệ thống báo cáo toàn cầu

Đặt ra các tiêu chuẩn giám sát và 
báo cáo chung ở các cấp quốc gia 

và đoàn thể

Thành lập ban đánh giá
khoa học liên chính phủ

4
THỰC HIỆN HỖ TRỢ

Thiết lập cơ chế nâng cao
năng lực quốc tế

Tài trợ để tăng cường năng lực
quản lý chất thải ở các thị trường 

trọng điểm

Hỗ trợ chuyển giao công nghệ và 
kiến thức người tiêu dùng

Quỹ đổi mới để tăng cường
các sáng kiến

MỘT HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU VỀ Ô NHIỄM NHỰA ĐẠI DƯƠNG 
CÓ THỂ LÀ CƠ HỘI ĐỘC NHẤT ĐỂ GIẢI QUYẾT CUỘC KHỦNG 
HOẢNG NHỰA NẾU CÓ ĐỦ SỰ THAM VỌNG VÀ ĐƯỢC HẦU 
HẾT CÁC QUỐC GIA THÔNG QUA. 
Một hiệp ước toàn cầu đầy tham vọng và ràng buộc về 
mặt pháp lý về ô nhiễm nhựa đại dương có thể là công 
cụ tốt nhất để kích hoạt sự phối hợp toàn cầu một cách 
hiệu quả và thúc đẩy các giải pháp và kế hoạch quốc gia. 

Phân tích của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc 
(UNEP) về hiệu quả của các phương án và hoạt động ứng 
phó hiện có và tiềm năng đối với chất thải nhựa đại dương 
và hạt vi nhựa kết luận rằng “một khuôn khổ quốc tế được 
thiết kế phù hợp có thể giải quyết hầu hết những áp lực 
và rào cản đã được xác định trong tất cả các giai đoạn của 
vòng đời và vận hành ở quy mô toàn cầu”.183 Hiệp ước 
toàn cầu sẽ đưa ra khuôn khổ thúc đẩy hành động phối 
hợp toàn cầu về nhựa, khắc phục những rào cản để hành 
động hiệu quả và hỗ trình chuyển đổi sang cách tiếp cận 
nền kinh tế tuần hoàn:

MỘT HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU CÓ THỂ MANG LẠI MỘT CƠ CHẾ CẦN THIẾT 
CHO CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC NHẰM GIẢI QUYẾT HIỆU QUẢ

Hình 8: Bốn hợp phần tiềm năng của một thoả thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa được đề xuất184

CUỘC KHỦNG HOẢNG NHỰA VÀ ĐẢM BẢO SỰ HỖ TRỢ CỦA CỘNG ĐỒNG.
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Các định nghĩa và tiêu chuẩn cần được thống nhất và 
hài hoà trên toàn cầu, ví dụ như định nghĩa được thống 
nhất trên toàn cầu đối với từ “tái chế - recycling” và các 
tiêu chuẩn được công bố trên nhãn của sản phẩm nhựa. 

Điều này sẽ tăng hiệu quả các nỗ lực của chính phủ 
nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa. Các định 
nghĩa và tiêu chuẩn hài hoà sẽ giảm thiểu nguy cơ nhập 
khẩu nhựa trái phép, làm ảnh hưởng đến những chính 
sách của chính phủ (ví dụ, nguyên liệu sản xuất túi ni lông 
sử dụng một lần sẽ được thống nhất giữa các quốc gia, vì 
vậy không còn rủi ro túi ni lông bị nhập khẩu trái phép). 
Giải pháp này cũng sẽ tạo điều kiện cho hoạt động tái chế, 
ví dụ như thông qua việc dán nhãn công khai các thành 
phần của nhựa và cung cấp thông tin cần thiết để xác định 
xem loại nhựa đó có thể tái chế được hay không, theo các 
quy định bắt buộc của hệ thống tái chế trong nước. Việc 
này sẽ làm giảm nguy cơ nhựa có thể tái chế bị thải bỏ 
một cách vô ích do không chắc chắn về thành phần.

Giải pháp cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những 
nỗ lực kinh doanh nhằm hỗ trợ một nền kinh tế tuần 
hoàn cho nhựa. Các định nghĩa và tiêu chuẩn hài hoà sẽ 
tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và khuyến khích 
đổi mới kinh doanh vì sẽ chỉ có một bộ quy tắc nhất quán 
phải tuân theo khi kinh doanh tại nhiều quốc gia. Hơn 
nữa, các doanh nghiệp sẽ chỉ cần đổi mới sáng tạo một lần 
để đáp ứng quy tắc của tất cả mọi quốc gia, thay vì theo 
đuổi nhiều đổi mới nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khác 
nhau. Tiêu chuẩn nhất quán cũng sẽ giảm thiểu chi phí 
cho doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn trong việc tuân 
thủ các tiêu chuẩn và quy định khác nhau và thiếu nhất 
quán giữa các quốc gia, đồng thời tăng cường khả năng 
tuân thủ.

Các giải pháp chính sách trong tất cả các giai đoạn 
theo vòng đời của nhựa cần được xem xét và ưu tiên 
dựa trên những cân nhắc về nguy cơ thất thoát, tính 
tương xứng và hiệu quả chi phí. Hiệp ước mới phải đặt 
ra một bộ tiêu chuẩn hành động chung, với các quy tắc 
cụ thể và có thể áp dụng chung. Điều này sẽ đảm bảo 
rằng cộng đồng quốc tế hành động một cách đồng bộ, giải 
quyết tất cả các chi phí và tác động tiêu cực. Khi có liên 
quan, các biện pháp chính sách cần được điều chỉnh cho 

phù hợp với bối cảnh quốc gia, đồng thời hiệp ước phải 
đưa ra khuyến khích tích cực thúc đẩy đổi mới kỹ thuật và 
đầu tư vào những giải pháp mới và bền vững. Ví dụ, hiệp 
ước mới có thể yêu cầu các quốc gia giới thiệu và thực 
hiện cơ chế EPR đối với những loại nhựa có nhiều vấn đề 
nhất. Điều này sẽ tạo động lực cho các công ty theo đuổi 
mô hình phân phối sáng tạo hoặc khám phá các giải pháp 
thay thế nhựa an toàn với môi trường.

Hiệp ước nên thành lập một cơ quan khoa học chuyên 
trách để đánh giá và theo dõi các vấn đề về nhựa. 
Nhằm đảm bảo rằng chế độ này được tăng cường và 
củng cố dần dần theo thời gian, mọi quốc gia cũng nên 
được yêu cầu gửi các báo cáo tiến độ và giám sát hàng 
năm. Nhiệm vụ chính của cơ quan khoa học chuyên trách 
là xây dựng một phương pháp luận được thống nhất trên 
toàn cầu nhằm đo lường những chỉ số chính và thu thập 
dữ liệu. Việc này sẽ cung cấp nghiên cứu cơ sở cần thiết để 
theo dõi tiến độ và thông báo về việc ra quyết định. Việc 
kiểm kê toàn diện hơn ở thời điểm từ 4-5 năm cũng có thể 
được xem xét nhằm đảm bảo các quốc gia luôn đi đúng 
hướng để đạt được mục tiêu và cho phép thực hiện điều 
chỉnh khi cần. Phương án này sẽ cho phép hiểu rõ hơn về 
hiệu quả của các biện pháp khác nhau, đồng thời có thể 
cung cấp thông tin cho những giải pháp can thiệp trong 
tương lai.

Hỗ trợ thực hiện cần được cung cấp dưới hình thức cơ 
chế tài chính cũng như hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm chia 
sẻ thực tiễn tốt nhất giữa các nước. Điều này sẽ hỗ trợ 
các quốc gia khắc phục một số rào cản hiện đang cản trở 
hành động sao cho hiệu quả. Ví dụ, hiệp ước sẽ cung cấp 
nguồn tài chính cần thiết cho chính phủ các nước có hệ 
thống quản lý chất thải còn yếu kém để có được các khoản 
đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Nghiên cứu chuyên sâu quốc gia trong Phụ lục 1 đưa ra 
ví dụ cụ thể về cách thức các hợp phần của hiệp ước có 
thể hỗ trợ Nam Phi, Nhật Bản, và Úc giải quyết hiệu quả 
hơn cuộc khủng hoảng nhựa, từ đó giảm thiểu chi phí mà 
vòng đời của nhựa đang đặt ra đối với các quốc gia này. 
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VIỆC THIẾT LẬP MỘT HIỆP ƯỚC SẼ GIẢM THIỂU CHI PHÍ 
KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU 
CỰC CỦA VÒNG ĐỜI NHỰA VÀ NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ 
CỦA CỘNG ĐỒNG.
Thông qua việc cho phép thực hiện những giải pháp 
can thiệp hiệu quả hơn từ chính phủ, hiệp ước có thể 
hỗ trợ các nước giảm thiểu chi phí hiện chưa được 
tính vào giá nhựa. Chính sách hiệu quả hơn từ chính phủ 
có thể hỗ trợ các nước chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 
hoàn, giảm tác động tiêu cực từ vòng đời của nhựa. Điều 
này cũng sẽ khiến giá trị trường của nhựa phù hợp hơn 
với chi phí theo vòng đời của nhựa. Sự phối hợp mang tính 
toàn cầu sẽ đảm bảo tất cả các quốc gia đều hành động, 
hạn chế nguy cơ các nước có thể phải đối mặt với tác động 
tiêu cực của ô nhiễm nhựa mà có nguồn gốc từ những 
quốc gia láng giềng. Vì vậy, hiệp ước có thể giúp giảm thiểu 
tác động tiêu cực từ vòng đời của nhựa và cho phép các 
quốc gia hạn chế được những khoản chi phí liên quan. 

Cam kết của chính phủ đối với hiệp ước có thể sẽ 
nhận được phản ứng tích cực và mạnh mẽ từ phía 
công chúng vì sự ủng hộ dành cho hành động về nhựa 
trong cộng đồng là rất cao. Nhận thức cộng đồng về ô 
nhiễm nhựa đã tăng lên đáng kể.185 Ngoài ra, nhận thức 
và mối quan tâm về các khía cạnh khác nhau của cuộc 
khủng hoảng nhựa cũng đang tăng lên. Vì vậy, công chúng 
hiện nay coi ô nhiễm nhựa là vấn đề về môi trường và 
sức khoẻ cộng đồng cần quan tâm.186 Khi nhận thức đã 

được hình thành, công chúng cũng sẽ ủng hộ hành động 
của chính phủ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa. 
Ví dụ, một cuộc khảo sát của UNEP về người tiêu dùng và 
doanh nghiệp ở châu Á cho thấy 91% người tiêu dùng lo 
ngại về chất thải nhựa, đồng thời cả người tiêu dùng và 
doanh nghiệp đều mong đợi hành động mạnh mẽ hơn từ 
phía chính phủ.187 Sự ủng hộ đối với hiệp ước toàn cầu về 
ô nhiễm nhựa đại dương cũng đang gia tăng, hơn 2,1 triệu 
người từ khắp nơi trên toàn thế giới đã ký vào bản kiến 
nghị  của WWF nhằm kêu gọi một hiệp ước toàn cầu về ô 
nhiễm nhựa đại dương.188 Chính phủ các nước đã bắt đầu 
phản hồi. Tính đến tháng 8 năm 2021, đa số các quốc gia 
thành viên Liên Hợp Quốc (104 quốc gia) đã kêu gọi một 
thoả thuận toàn cầu mới.189 

Hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc pháp lý về ô 
nhiễm nhựa có thể mang lại một khuôn khổ cần thiết 
để hỗ trợ các hành động quốc gia một cách hiệu quả 
hơn nhằm chống lại cuộc khủng hoảng nhựa. Hiệp 
ước cũng có thể tạo điều kiện cho sự phối hợp toàn 
cầu nhằm đối phó với tính chất xuyên biên giới của 
cuộc khủng hoảng nhựa. Điều này sẽ đảm bảo việc 
thực hiện chính sách hiệu quả và hỗ trợ quá trình 
chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn đối với nhựa. 
Vì vậy, một hiệp ước toàn cầu về nhựa có khả năng trở 
thành công cụ hữu hiệu trong nỗ lực toàn cầu nhằm 
giải quyết tác động tiêu cực liên quan đến cuộc khủng 
hoảng nhựa và hỗ trợ giảm thiểu đáng kể các khoản 
chi phí mà xã hội hiện nay đang phải gánh chịu. 

Jakarta, Indonesia, March, 2019 © WWF / Vincent Kneefel
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PHỤ LỤC 1: CÁC NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU QUỐC GIA 

NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU QUỐC GIA SỐ 1: VIỆC THỰC HIỆN HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU CÓ THỂ GIÚP NAM PHI 
GIẢI QUYẾT CUỘC KHỦNG HOẢNG NHỰA HIỆU QUẢ HƠN, TỪ ĐÓ TRÁNH ĐƯỢC CÁC KHOẢN CHI PHÍ LIÊN 
QUAN ĐẾN VÒNG ĐỜI CỦA NHỰA, VÍ DỤ NHƯ: TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TỪ NHỰA ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH KINH 
TẾ CHỦ CHỐT VÀ MỐI ĐE DỌA LÊN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI.
Chi phí tối thiểu theo vòng đời của nhựa sản xuất năm 2019 mà Nam Phi phải 
chịu là khoảng 60,72 tỷ đô la Mỹ (+/-17,11 tỷ đô la Mỹ),190 bao gồm thiệt hại về 
sinh kế, các ngành công nghiệp chủ chốt, chi phí dọn sạch mà chính phủ phải 
chi trả, và các mối đe doạ đối với sức khoẻ người dân. 

Hệ thống quản lý chất thải của 
Nam Phi đang phải vật lộn để đối 
phó với việc phát sinh chất thải 
nhựa trên toàn quốc, dẫn đến một 
lượng đáng kể nhựa bị rò rỉ ra môi 
trường. Hàng năm, Nam Phi phát 
sinh 41 kg chất thải nhựa tính trên 
đầu người, cao hơn so với mức trung 
bình toàn cầu là 29 kg mỗi năm.191 
Nam Phi cũng có một hệ thống quản 
lý chất thải yếu kém cùng các khu 
vực chất thải phi chính thức yếu thế 
đang gia tăng. Năm 2018, 35% số hộ 
gia đình không được thu gom chất 
thải hàng tuần và 29% số hộ gia đình 
không được thu gom rác thải.192 Vì 
vậy, thất thoát nhựa ở mức cao, ước 
tính khoảng 79.000 tấn nhựa bị thất 
thoát ra môi trường mỗi năm.193 Như 
vậy, Nam Phi là quốc gia thứ 11 trên 
toàn cầu thất thoát nhựa từ đất liền 
ra đại dương.194 Có bằng chứng về 
sự gia tăng các mảnh nhựa trên biển 
từ nguồn đất liền tại Nam Phi cho 
thấy vấn đề này đang có dấu hiệu gia 
tăng.195

Sự thất thoát nhựa đe doạ sinh kế 
và những ngành kinh tế chủ chốt 
khiến Chính phủ tiêu tốn hàng 
triệu đô la Mỹ trong các hoạt động 
dọn sạch. Du lịch là ngành công 
nghiệp quan trọng của Nam Phi trị giá 
125 triệu Rand và đóng góp 2,9% vào 
GDP của Nam Phi.196 Nam Phi thu hút 
du khách với 3.000 km đường bờ biển, 
nơi đang bị đe doạ bởi ô nhiễm nhựa. 
Ví dụ, nghiên cứu chứng minh rằng 
với mật độ rác thải là 10 mẫu trên mỗi 
mét bãi biển sẽ ngăn cản 40% khách 
du lịch nước ngoài và 60% khách du 
lịch địa phương quay trở lại Cape 
Town.197 Do vậy, ô nhiễm nhựa có 

khả năng tác động tiêu cực đến cộng 
đồng dân cư dựa vào du lịch để kiếm 
sống. Ô nhiễm nhựa cũng đe doạ 
ngành thuỷ sản, nguồn sinh kế của 
nhiều người dân Nam Phi. Ngành kinh 
doanh thuỷ sản tuyển dụng trực tiếp 
27.000 lao động198 và 29.233 người 
được coi là tự sinh sống bằng nghề 
đánh bắt cá.199 Các nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng việc cá hấp thụ hạt vi nhựa 
có khả năng làm giảm trữ lượng cá và 
chất lượng đánh bắt.200 Nhằm giảm 
thiểu những rủi ro này, chính quyền 
địa phương dành một phần ngân 
sách đáng kể để dọn sạch ô nhiễm 
nhựa và xả rác bừa bãi. Tuỳ thuộc vào 
quy mô và ngân sách của thành phố, 
khoản chi phí để dọn sạch nằm trong 
khoảng từ 1% đến 26% chi phí hoạt 
động của thành phố để quản lý chất 
thải.201

Cũng có bằng chứng rõ ràng về 
những rủi ro do ô nhiễm nhựa 
gây ra đối với sức khoẻ con người. 
Nam Phi sử dụng các bãi chôn lấp 
như một giải pháp quản lý chất thải, 
khiến người dân gặp rủi ro về sức 
khoẻ. Nhiều bãi chôn lấp không đáp 
ứng các tiêu chí với ước tính khoảng 
40% lượng chất thải nhựa – 457.000 
tấn – cuối cùng được đưa đến các bãi 
chôn lấp không đúng quy định trong 
năm 2017.202 Cùng với đó là tỷ lệ chất 
thải không được thu gom ở mức cao 
đã khiến tình trạng đốt ngoài trời trở 
thành một thực tế phổ biến. Đốt rác 
lộ thiên được xác định là nguồn tiềm 
ẩn nhiều rủi ro đối với sức khoẻ con 
người; hệ quả là các chất ô nhiễm hoá 
học phát thải có ảnh hưởng đến vô 
số vấn đề sức khoẻ bao gồm cả tình 
trạng sức khoẻ về đường hô hấp đang 

gia tăng.203

Những giải pháp đã được thực 
hiện trong thời gian qua: 
Kể từ năm 2003, chính phủ Nam 
Phi đã triển khai các giải pháp cụ 
thể nhằm giải quyết cuộc khủng 
hoảng nhựa. Năm 2003, Nam Phi 
ban hành luật về túi nhựa bao gồm 
việc đánh thuế túi nhựa và cấm sử 
dụng nhựa màng mỏng dưới 30 
microns. Quy định này đã được sửa 
đổi vào năm 2021 và quy định rằng 
tất cả túi nhựa (bao gồm cả túi nhập 
khẩu) phải chứa ít nhất 50% vật liệu 
tái chế bắt đầu từ năm 2023. Quy 
định này sẽ tăng dần lên từ túi nhựa 
được sản xuất từ 75% vật liệu tái chế 
vào tháng 1 năm 2025, sau đó hướng 
tới toàn bộ ”vật liệu được tái chế sau 
khi sử dụng” vào tháng 1 năm 2027.204 
Cũng trong năm 2021, chính phủ đã 
ban hành cơ chế EPR bắt buộc đối với 
tất cả các loại bao bì bao gồm bao bì 
nhựa, trong đó yêu cầu các công ty có 
nghĩa vụ (định nghĩa trong quy định 
nêu rõ đây là các nhà sản xuất bao 
bì, chủ sở hữu thương hiệu, nhà nhập 
khẩu, đại lý được cấp phép và nhà 
bán lẻ) phải đóng góp tài chính và/
hoặc chịu trách nhiệm vận hành các 
hoạt động đến cuối vòng đời của loại 
bao bì mà họ đưa ra thị trường.205 

Năm 2020, các bên liên quan trong 
chuỗi giá trị bao bì nhựa, bao gồm 
cả chính phủ đã cùng nhau khởi 
động SA Plastics Pact, Giao ước 
nhựa quốc gia là một phần của mạng 
lưới Plastics Pact quốc tế thuộc Ellen 
MacArthur Foundation. Thoả thuận 
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tự nguyện với các mục tiêu ràng buộc 
về thời gian là một nền tảng tiền cạnh 
tranh độc lập bao gồm các thành viên 
trong ngành từ nhà sản xuất nhựa 
nguyên liệu đến khu vực chất thải phi 
chính thức và được tài trợ bởi các tổ 
chức phi chính phủ khác nhau, bao 
gồm WWF Nam Phi và IUCN.

Cách thức hiệp ước có thể hỗ trợ: 
Trong khi các biện pháp đang đi 
đúng hướng, một hiệp ước toàn 
cầu có thể đưa ra sự phối hợp 
mang tính toàn cầu, khả năng tiếp 
cận nghiên cứu và hỗ trợ tài chính 
cần thiết để tăng cường hiệu quả 
cho hành động về nhựa của Nam 
Phi. Hiệp ước có thể cung cấp hỗ trợ 
tài chính cho Nam Phi để triển khai 
mở rộng hệ thống quản lý chất thải 
nhằm cải thiện tỷ lệ thu gom nhựa 
và giảm thiểu thất thoát. Các tiêu 
chuẩn và phương pháp luận đã thống 
nhất để báo cáo và giám sát cũng sẽ 
khuyến khích các bên liên quan trong 

việc thu gom và tái chế nhằm duy trì 
tỷ lệ thu gom và tái chế đã được thiết 
lập và cho phép họ chịu trách nhiệm. 
Thông qua các cơ chế báo cáo, hiệp 
ước có thể hỗ trợ thiết lập nghiên cứu 
cơ sở về hiện trạng nhựa tại Nam Phi 
để đánh giá nơi nào cần can thiệp 
và đo lường tiến độ nhằm đạt được 
mục tiêu. Với sự phối hợp mang tính 
toàn cầu, hiệp ước sẽ tăng cường 
hiệu quả của các quy định như: cấm 
nhựa sử dụng một lần thông qua hạn 
chế nhập khẩu trái phép nhựa không 
đúng quy định. Vì vậy, một hiệp ước 
toàn cầu có thể làm tăng hiệu quả 
các nỗ lực của Nam Phi nhằm giải 
quyết cuộc khủng hoảng nhựa, có 
thể giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh 
tế Nam Phi và rủi ro đối với sức khoẻ 
con người.

Nam Phi cũng sẽ cùng tham gia 
với nhiều quốc gia châu Phi khác 
nhằm ủng hộ một hiệp ước, với 
cam kết chính phủ có thể nhận 
được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía 

công chúng. Năm mươi tư quốc gia 
thành viên đã thông qua tuyên bố 
kêu gọi hành động toàn cầu về ô 
nhiễm nhựa tại Hội nghị Bộ trưởng 
Môi trường châu Phi (AMCEN) vào 
tháng 11 năm 2019.206 Đề xuất về 
thoả thuận toàn cầu mới nhằm ngăn 
chặn ô nhiễm nhựa cũng đã được 
đưa ra và sẽ được nghiên cứu sâu 
hơn.207 Tại Nam Phi, cộng đồng ủng 
hộ hành động về nhựa với hơn 2.000 
thành viên đã nhấn mạnh mối quan 
tâm của họ thông qua một bản kiến 
nghị.208 Hai nhà bán lẻ lớn của Nam 
Phi là – Woolworths Holdings Ltd. và 
Pick ‘n Pay – cũng đã bày tỏ sự ủng 
hộ của mình đối với một hiệp ước 
toàn cầu.209

Kwa Zulu, Nam Phi © shutterstock / DigArt
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NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU QUỐC GIA SỐ 2: VIỆC THỰC HIỆN HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU CÓ THỂ HỖ TRỢ QUÁ 
TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN CỦA ÚC VÀ GIẢM THIỂU CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN 
VÒNG ĐỜI CỦA NHỰA, BAO GỒM THIỆT HẠI GÂY RA CHO NỀN KINH TẾ VÀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ Ở ÚC.  
Úc đang tiến hành cải cách toàn diện nhằm chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 
hoàn, với các chiến lược rõ ràng được đề ra trong lộ trình kinh tế tuần hoàn và 
kế hoạch nhựa quốc gia.210,211 Tuy nhiên, để hiện thực hoá kế hoạch đầy tham 
vọng này thì các cơ hội và rào cản mang tính toàn cầu cần được giải quyết. 
Hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý sẽ đưa ra một khuôn khổ hiệu quả tạo 
điều kiện cho Úc có thể được hưởng lợi và đóng góp vào đó. 

Chi phí tối thiểu theo vòng đời của 
nhựa sản xuất năm 2019 mà Úc 
phải chịu khoảng 12,25 tỷ đô la Mỹ 
(+/-3,45 tỷ đô la Mỹ),212 bao gồm cả 
thiệt hại gây ra cho nền kinh tế và 
các mối đe doạ đối với động vật 
hoang dã của Úc.

Úc thừa nhận đang phải đối mặt 
với vấn đề về nhựa;213 Người Úc 
phát sinh 3,5 triệu tấn chất thải 
nhựa mỗi năm,214 bao gồm khoảng 
một triệu tấn nhựa sử dụng một 
lần.215 Người Úc tiêu thụ nhựa sử 
dụng một lần tính theo đầu người 
nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác 
trên thế giới, ở mức 59 kg/người/
năm, so sánh với mức trung bình 
toàn cầu là 15 kg.216 Gần 2/3 lượng 
nhựa tiêu thụ được nhập khẩu,217 và 
93% bao bì nhựa trên thị trường là 
nhựa nguyên sinh.218 Trong khi tiêu 
thụ nhựa tiếp tục gia tăng, tỷ lệ thu 
hồi dù được cải thiện (11.5% trong 
năm 2018-2019) vẫn không theo kịp. 
Ước tính có khoảng 130.000 tấn chất 
thải nhựa thất thoát ra môi trường 
mỗi năm.219

Ô nhiễm nhựa đang gây tổn hại 
cho nền kinh tế Úc thông qua tác 
động tiêu cực đến các ngành kinh 
tế chủ chốt bao gồm thuỷ sản, vận 
tải biển và du lịch. Nền kinh tế biển 
của Úc tính theo một phần của GDP 
là nền kinh tế lớn thứ chín trong số 
21 quốc gia APEC.220 Tổng chi phí 
thiệt hại đối với nền kinh tế biển của 
Úc năm 2015 ước tính hơn 430 triệu 
đô la Mỹ; nghề đánh bắt và nuôi 
trồng thuỷ sản chịu thiệt hại 41 triệu 
đô la Mỹ; 59 triệu đô la Mỹ là thiệt hại 

mà ngành hàng hải phải gánh chịu, 
và 330 triệu đô la Mỹ đối với ngành 
du lịch biển.221 Đây chỉ là những chi 
phí trực tiếp và không bao gồm hàng 
loạt các chi phí khắc phục hậu quả 
(dọn sạch) và chi phí gián tiếp.

Nhựa gây ra những mối đe doạ lớn 
đối với động vật hoang dã của Úc. 
Ước tính có khoảng 15.000 – 20.000 
cá thể rùa đã bị ảnh hưởng do vướng 
vào ngư cụ bị bỏ lại hoặc thất lạc ở 
khu vực vùng vịnh phía Bắc (ngoài 
khơi bờ biển phía Bắc nước Úc).222 
Chỉ cần nuốt phải một miếng nhựa 
cũng đã khiến tăng nguy cơ tử vong 
của một cá thể loài rùa lên 22% và 
ước tính 55% các loài rùa biển được 
ước tính đã nuốt phải mảnh nhựa.223 
Một loài hải âu đuôi ngắn (short-
tailed shearwaters) – loài chim biển 
phổ biến nhất ở Úc – cũng bị ảnh 
hưởng bởi nhựa, với hơn 67% cá thể 
loài được phát hiện là đã nuốt phải 
nhựa.224 Các nhà khoa học Úc đi 
đầu trong việc cung cấp tài liệu liên 
quan đến vấn đề này và luôn ủng 
hộ các giải pháp chính sách nhằm 
ngăn chặn sự thất thoát nhựa ra môi 
trường.225 

Những giải pháp đã được thực 
hiện trong thời gian qua:  
Úc đang có những hành động 
quyết định nhằm giải quyết cuộc 
khủng hoảng nhựa. Các bộ trưởng 
môi trường cấp quốc gia và địa 
phương đã nhất trí về tám loại nhựa 
sử dụng một lần không cần thiết và 
có vấn đề nhiều nhất sẽ được loại 

bỏ dần vào năm 2025.226 Chính phủ 
của các bang và vùng lãnh thổ đã bắt 
đầu loại bỏ dần các sản phẩm này. 
Chính phủ Úc đã cấm xuất khẩu chất 
thải nhựa chưa qua xử lý từ tháng 7 
năm 2021227 và thiết lập các mục tiêu 
tái chế một cách rõ ràng và phải đạt 
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được vào năm 2025. Bao gồm 100% 
bao bì có thể tái sử dụng, tái chế 
hoặc có thể phân huỷ, 70% bao bì 
nhựa sẽ được tái chế hoặc ủ phân, và 
đối với tất cả bao bì nhựa phải chứa 
20% hàm lượng tái chế.228 Khoản đầu 
tư 100 triệu đô la Mỹ vào Quỹ đầu 
tư tái chế của Úc để xây dựng cơ sở 
hạ tầng tái chế  trong nước229 được 
bổ sung khoản đầu tư với mục tiêu 
nhằm giải quyết ngư cụ ma (14,8 
triệu đô la Mỹ230) và khoản đầu tư khu 
vực để tăng cường hành động chống 
ô nhiễm nhựa trên Thái Bình Dương 
(16 triệu đô la Mỹ231). 

Cách thức hiệp ước có thể hỗ trợ:
Một hiệp ước toàn cầu có thể hỗ 
trợ tăng cường nỗ lực của Úc trong 
việc chuyển đổi sang nền kinh tế 
tuần hoàn nhựa. Cách tiếp cận toàn 
cầu để giải quyết ô nhiễm nhựa trong 
đó tập trung vào toàn bộ vòng đời 
của nhựa có thể tác động tích cực 

đến năm trong số mười thách thức 
chính về tính tuần hoàn đã được xác 
định trong lộ trình kinh tế tuần hoàn 
của Úc.232 Bao gồm khả năng tái chế 
của nhựa nhập khẩu, nhu cầu đối với 
các sản phẩm tái chế, các tiêu chuẩn 
về vật liệu và sản phẩm tái chế, và 
nghiên cứu theo vòng đời của nhựa. 
Trong khi lộ trình nền kinh tế tuần 
hoàn của Úc đưa ra một khuôn khổ 
để chuyển đổi trong nước thì các yếu 
tố quốc tế - bao gồm thương mại 
toàn cầu về nhựa, nghiên cứu và đổi 
mới – có khả năng hỗ trợ hoặc làm 
suy giảm các nỗ lực chuyển đổi của 
Úc. Một hiệp định toàn cầu hiệu quả 
sẽ mang lại một khuôn khổ hỗ trợ 
và bổ sung cho các hành động trong 
nước.

Ngược lại, thiếu sự phối hợp toàn 
cầu có thể làm hạn chế các nỗ lực 
của Úc. Các đường bờ biển của Úc 
bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nhựa biển 
ở trong nước và quốc tế. Trong khi 

phần lớn ô nhiễm đại dương đến từ 
các nguồn trong nước, thì nghiên 
cứu chỉ ra rằng các nguồn quốc tế 
góp phần gây nên vấn đề ở miền Bắc 
nước Úc và các địa điểm khác.233 Trên 
toàn cầu, trong số 20 quốc gia phát 
thải nhựa nhiều nhất vào đại dương, 
một nửa trong số đó thuộc khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương.234 Ngay cả 
khi các chính sách trong nước giúp 
giảm thiểu hiệu quả tình trạng thất 
thoát nhựa ra biển tại Úc thì nước 
này sẽ tiếp tục phải chịu ảnh hưởng 
từ ô nhiễm nhựa nếu những quốc gia 
láng giềng thất bại trong việc giảm 
thiểu thất thoát nhựa. Hiệp ước có 
thể giảm thiểu được rủi ro này thông 
qua nỗ lực phối hợp mang tính toàn 
cầu nhằm giảm ô nhiễm tại nguồn, 
tập trung chủ yếu vào các nguồn 
phát thải lớn nhất.

Hiệp ước cũng có thể tạo cơ hội 
cho Úc được công nhận và trở 
thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong 
vấn đề ô nhiễm nhựa, thông qua 
việc chia sẻ các thực tiễn tốt nhất do 
chính phủ, nhà khoa học, tổ chức phi 
chính phủ, doanh nghiệp và cộng 
đồng xây dựng. Cách tiếp cận độc 
đáo của Úc đối với cuộc khủng hoảng 
nhựa dựa trên vị trí địa lý, sự ủng hộ 
mạnh mẽ của cộng đồng, đổi mới và 
mối liên hệ chặt chẽ với môi trường 
tự nhiên và động vật hoang dã. Chính 
phủ các nước đang tăng cường hợp 
tác để chuyển đổi sang nền kinh tế 
tuần hoàn và tăng cường năng lực 
tái chế trong nước. Các nhà khoa học 
Úc đóng góp đáng kể vào cơ sở bằng 
chứng mang tính toàn cầu về các tác 
động của ô nhiễm nhựa và giải pháp. 
Bên cạnh đó, sự đổi mới của Úc được 
thể hiện thông qua các phong trào 
như Plastic Free July và sản phẩm 
như  KeepCup, hiện đang cho thấy 
tác động bền vững trên phạm vi quốc 
tế. Úc có đóng góp đáng kể trong 
việc thực hiện cách tiếp cận toàn cầu, 
theo đó có thể dễ dàng chia sẻ với 
các nước khác thông qua hợp phần 
hỗ trợ kỹ thuật của hiệp ước.

Rạn san hô Great Barrier, Úc, 2006  
© Troy Mayne / WWF
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NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU QUỐC GIA SỐ 3: VIỆC THỰC HIỆN HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU CÓ THỂ HỖ TRỢ NHẬT BẢN      
HẠN CHẾ ĐƯỢC NHỮNG KHOẢN CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC KHỦNG HOẢNG NHỰA, BAO GỒM TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 
CỦA NHỰA ĐỐI VỚI NGÀNH ĐÁNH BẮT THUỶ SẢN VÀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, ĐỒNG THỜI MANG LẠI CHO NHẬT 
BẢN CƠ HỘI ĐỂ KHẲNG ĐỊNH MÌNH VỚI VAI TRÒ LÀ MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU TRONG HÀNH ĐỘNG VỀ NHỰA.

Chi phí tối thiểu theo vòng đời của nhựa sản xuất năm 2019 mà           
Nhật Bản phải chi trả là 108,69 tỷ đô la Mỹ (+/-30,64 tỷ đô la Mỹ),235 bao 
gồm các mối đe doạ đối với ngành đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. 

Nhật Bản là quốc gia phát thải 
bao bì nhựa tính theo đầu người 
cao thứ hai trên thế giới, trong 
đó nhựa là một phần quan trọng 
trong thương mại của Nhật Bản.
Nhựa là một phần không thể thiếu 
của xã hội Nhật Bản, khi nhựa sử 
dụng một lần được dùng để bọc từng 
loại thực phẩm như chuối vì lý do an 
toàn thực phẩm. Như vậy, Nhật Bản 
phát sinh khoảng 9 triệu tấn chất thải 
nhựa mỗi năm,236 khiến nước này trở 
thành quốc gia thải ra lượng chất thải 
bao bì nhựa tính theo đầu người cao 
thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau 
Mỹ.237

Rò rỉ nhựa từ Nhật Bản và các 
nước láng giềng đang gây ô nhiễm 
môi trường nước xung quanh Nhật 
Bản và đe doạ cả ngành du lịch và 
đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. 
Ô nhiễm nhựa đang tràn ngập trong 
môi trường nước xung quanh Nhật 
Bản; lượng nhựa ở khu vực biển Đông 
Á lớn hơn 16 lần so với khu vực Bắc 
Thái Bình Dương và 27 lần so với các 
đại dương trên thế giới.238 Liên minh 
khu vực Kansai (The Kansai Regional 
Union) ước tính rằng 3 triệu túi nhựa 
và 6,1 triệu miếng nhựa vinyl xuất 
hiện ở Vịnh Osaka.  Nhiều mảnh nhựa 
được tìm thấy ở khu vực ngoài khơi 
xung quanh Nhật Bản, phần lớn trong 
số đó bắt nguồn từ các nguồn của 
Nhật Bản.239 Loại chất thải này đang 
ảnh hưởng đến ngành du lịch khi chất 
thải nhựa trôi dạt vào nhiều bãi biển 
của Nhật Bản, dẫn đến không thu hút 
được du khách. Tình trạng này có khả 
năng gây thiệt hại lớn cho nền kinh 
tế Nhật Bản, với ngành du lịch và lữ 
hành đóng góp hơn 300 tỷ đô la Mỹ 
trong năm 2019.240 Vấn đề ô nhiễm 
này cũng ảnh hưởng đến ngành thuỷ 
sản của Nhật Bản; gần 80% trong số 

64 loài cá cơm Nhật Bản được đánh 
bắt trong một cuộc khảo sát ở Vịnh 
Tokyo có chứa chất thải nhựa trong 
hệ tiêu hoá của chúng.241 Điều này có 
thể ảnh hưởng đến cả khối lượng và 
chất lượng của sản lượng đánh bắt, 
dẫn đến giảm doanh thu trong ngành 
thuỷ sản và gây ra rủi ro đáng kể đến 
việc làm. Năm 2018, công ăn việc làm 
trong lĩnh vực thuỷ sản bao gồm cả 
chế biến là 202.430.242 Ô nhiễm nhựa 
có thể làm tăng nguy cơ con người ăn 
phải các hạt vi nhựa thông qua việc 
tiêu thụ cá bị ô nhiễm.

Những giải pháp đã được thực 
hiện trong thời gian qua: 
Nhật Bản đã phát triển một hệ 
thống quản lý chất thải hiện đại 
nhằm tái chế hoặc thu hồi một tỷ 
lệ đáng kể chất thải nhựa, do đó 
hạn chế thất thoát ra môi trường. 
Năm 2000, Đạo luật cơ bản để thiết 
lập xã hội tuần hoàn vật liệu an toàn 
(Basic Act for Establishing a Sound-
Material-Cycle Society) có hiệu lực.243 
Đạo luật nhằm thúc đẩy 3R (giảm 
thiểu, tái sử dụng, tái chế) và đảm 
bảo quản lý chất thải một cách hợp 
lý. Là một phần của đạo luật này, 
chất thải phải bắt buộc phân loại và 
tái chế nhựa, trong đó người tiêu 
dùng được giáo dục về cách phân loại 
và xử lý chất thải. Người dân Nhật 
Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ đôi 
khi khá phức tạp là phân loại rác thải 
của chính mình. Đây là một hệ thống 
tương đối hiệu quả với tiềm năng 
giảm thiểu rò rỉ nhựa một cách đáng 
kể; theo LHQ, một hệ thống quản 
lý chất thải hiệu quả đồng nghĩa với 
việc Nhật Bản hạn chế tương đối vấn 
đề rò rỉ của nhựa sử dụng một lần ra 
môi trường.244

Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội để chính 
phủ nâng cao hiệu quả hành động 
về nhựa và giảm thiểu hậu quả 
tiêu cực từ việc sản xuất, sử dụng 
và thất thoát nhựa ở Nhật Bản. 
Theo số liệu chính thức, năm 2018 
Nhật Bản đã tái chế hoặc thu hồi 
84% lượng nhựa được thu gom.245 
Tuy nhiên, số liệu này bao gồm 56% 
lượng chất thải nhựa được đốt để 
làm năng lượng.246 Do vậy, phần lớn 
nhựa không được tái chế thành các 
sản phẩm mới mà đòi hỏi phải sản 
xuất nhựa nguyên sinh mới. Ngoài 
ra, mặc dù Nhật Bản đã thực hiện các 
biện pháp kiểm soát khí thải nhằm 
giảm thiểu các chất ô nhiễm hoá 
học phát sinh từ quá trình đốt rác, 
nhưng việc đốt rác vẫn là một yếu 
tố đóng góp ròng vào phát thải KNK. 
Vì vậy, việc Nhật Bản phụ thuộc vào 
hoạt động đốt rác để quản lý chất 
thải đang góp phần vào cuộc khủng 
hoảng khí hậu trên hai phương diện; 
trực tiếp từ khí thải phát sinh trong 
chính quá trình xử lý và gián tiếp 
góp phần phát thải KNK từ sản xuất 
nhựa nguyên sinh mới. Ngoài ra, 
cũng không có quy định về vi nhựa 
như hạt vi nhựa và sợi vi nhựa mà hệ 
thống nước thải thành phố không thể 
loại bỏ. Kết quả là các hạt này đi qua 
nhà máy và được thải vào môi trường 
nước gần đó, góp phần tiếp tục gây 
thất thoát nhựa và phát sinh các chi 
phí liên quan.

Cách thức hiệp ước có thể hỗ trợ: 
Nhật Bản đã bày tỏ sự ủng hộ về 
một hiệp ước toàn cầu vào tháng 
7 năm 2021, khẳng định tiếng nói 
của Nhật Bản trong hành động về 
nhựa, đồng thời tạo cơ hội để tăng 
cường hiệu quả các chính sách của 
chính phủ nhằm giải quyết vấn đề 
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nhựa. Tại Hội nghị thượng đỉnh G20 
ở Osaka được tổ chức vào tháng 6 
năm 2019, Nhật Bản đã đề xuất “Tầm 
nhìn đại dương xanh Osaka - Osaka 
Blue Ocean Vision” nhằm mục đích 
giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nhựa 
đại dương xuống 0 vào năm 2050.247 
Quyết định của Nhật Bản trong việc 
hỗ trợ xây dựng một hiệp ước quốc tế 
về ô nhiễm nhựa đại dương sẽ mang 
lại một nền tảng mới nhằm thúc đẩy 
thực hiện tham vọng này trước thời 
hạn đã định. Bước quan trọng tiếp 
theo với Chính phủ Nhật Bản là đồng 
đệ trình cho dự thảo nghị quyết để 
cho phép bắt bầu đàm phán một hiệp 
ước mới tại kỳ họp thứ 5 của Đại hội 
đồng Môi trường Liên Hợp Quốc. Sự 

hỗ trợ của Nhật Bản sẽ vô cùng quan 
trọng nhằm đạt được kết quả thành 
công tại hội nghị vào tháng 2 năm 
2022. Hiệp ước cũng có khả năng 
tăng cường hiệu quả hành động về 
nhựa hiện nay tại Nhật Bản.Theo 
đuổi việc thiết lập một cơ chế EPR sẽ 
giúp chuyển đổi một số gánh nặng từ 
các thành phố trực thuộc trung ương 
sang các công ty, cung cấp ưu đãi về 
tài chính nhằm chuyển đổi sang các 
vật liệu khác hoặc theo đuổi mô hình 
phân phối sáng tạo. Điều này có thể 
giúp giảm thiểu tiêu thụ nhựa và phát 
sinh chất thải tại Nhật Bản. Sự phối 
hợp này có thể giúp giảm tình trạng 
thất thoát từ các nước láng giềng, 
hạn chế nguy cơ nhựa đi qua dòng 

nước vào vùng biển của Nhật Bản và 
gây ra các tác động tiêu cực. Vì vậy, 
hiệp ước sẽ hỗ trợ tăng cường hiệu 
quả hành động của Chính phủ nhằm 
giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa, 
hạn chế tác động tiêu cực đến ngành 
du lịch và đánh bắt nuôi trồng thuỷ 
sản.

Quan trọng hơn cả là sự ủng trợ nhiệt 
tình của cộng đồng người dân Nhật 
Bản về một hiệp ước toàn cầu; 61% 
người dân Nhật Bản tin tưởng rằng 
Nhật Bản nên đóng vai trò lãnh đạo 
trong việc thúc đẩy một hiệp ước 
quốc tế mới nhằm giải quyết vấn đề ô 
nhiễm nhựa đang leo thang.248

Hokkaido, Nhật Bản, 2020 © alamy
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Phụ lục này mô tả phương pháp luận được các tác giả sử dụng 
nhằm ước tính chi phí theo vòng đời của nhựa. Như đã lưu ý 
trong báo cáo, mô hình này chỉ bao gồm những thành phần 
hiện có thể định lượng được theo vòng đời của nhựa. Các 
thành phần có thể định lượng dựa trên tác động theo vòng đời 
của nhựa, được đề cập đến trong các ấn phẩm sẵn có đã kiểm 
duyệt và có đầy đủ dữ liệu để cho phép đưa ra ước tính mang 
tính phỏng đoán tốt nhất. Tổng quan về các khoản chi phí tiềm 
ẩn khác không bao gồm trong mô hình này đã được đề cập 
trong báo cáo. 

Số liệu về chi phí theo vòng đời của nhựa: Mục tiêu của mô 
hình này là đưa ra một cái nhìn toàn diện hơn về cái giá của 
nhựa, dựa trên các ấn phẩm hiện có của the Pew Charitable 
Trusts, WEF, Deloitte, Carbon Tracker và một số tài liệu học 
thuật khác nhau.249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261 Điều này đặt 
ra hai thách thức: i) đối với một số thành phần trong tổng chi 
phí của nhựa thì dữ liệu chưa có, và ii) đối với một số thành 
phần khác thì dữ liệu đã có nhưng đôi khi vẫn cần được thực 

hiện chính xác hơn hoặc được công nhận thông qua các 
nghiên cứu bổ sung. Mô hình này kết hợp một số thứ nguyên 
về chi phí đã được ghi chép lại đầy đủ để cho phép ước tính chi 
phí (được gọi là “chi phí có thể định lượng” trong sơ đồ dưới 
đây). Các thứ nguyên không có đủ dữ liệu để đưa ra ước tính 
chi phí (được gọi là “chi phí hiện chưa được xác định” trong sơ 
đồ dưới đây) đã được loại ra khỏi mô hình. Các nguồn được áp 
dụng cho thứ nguyên về chi phí có thể định lượng là dữ liệu 
tốt nhất hiện có về những tác động khác nhau từ cuộc khủng 
hoảng nhựa hoặc cung cấp ước tính về tiền tệ dựa trên dữ liệu 
sẵn có, lưu ý rằng đây là các ước tính “mang tính phỏng đoán 
tốt nhất”. Do có nhiều tác động trong vòng đời của nhựa chưa 
được ghi chép đầy đủ nên ước tính được đưa ra trong mô hình 
này là chi phí tối thiểu mà nhựa được sản xuất năm 2019 sẽ 
phát sinh trong toàn bộ vòng đời, kể từ thời điểm nguyên liệu 
thô được khai thác đến thời điểm nhựa đã bị phân huỷ hoàn 
toàn. Phương pháp tiếp cận này được trình bày chi tiết hơn 
bên dưới:

CHI PHÍ TỐI THIỂU THEO VÒNG ĐỜI CỦA NHỰA ĐƯỢC SẢN XUẤT NĂM 2019

Các chi phí có thể định lượng

Các chi phí hiện nay
chưa được định lượng

1. Bao gồm khai thác, sản xuất và các quá trình chuyển đổi nhựa

CHI PHÍ TỐI THIỂU THEO VÒNG ĐỜI CỦA MỖI TẤN NHỰA ĐƯỢC SẢN XUẤT SẢN LƯỢNG NHỰA TRONG NĂM X (TẤN)

Giá thị trường 
của nhựa 

nguyên sinh

Các chi phí 
phát thải KNK 

từ các quá 
trình sản xuất

Các chi phí 
phát thải KNK 

từ quản lý    
chất thải

Các chi phí dịch 
vụ hệ sinh thái 

của ô nhiễm 
nhựa lên hệ 

sinh thái biển

Các chi phí  
dịch vụ hệ 

sinh thái của ô 
nhiễm nhựa lên 
các hệ sinh thái 

trên cạn

Chi phí quản lý 
chất thải trực 
tiếp cho các 

chính phủ

Tác động sức 
khoẻ từ các 

quá trình sản 
xuất

Tác động sức 
khoẻ từ kiểm 
soát rác thải 

nhựa

Các chi phí 
phát thải KNK 

từ rác thải 
nhựa không 

được kiểm soát

Tác động sức 
khoẻ từ rác 
thải nhựa 

không được 
kiểm soát

Các chi phí từ các quá trình sản xuất1 
chưa được tính vào giá thị trường (đối 

với mỗi tấn nhựa được sản xuất)
Chi phí quản lý chất thải (đối với 

mỗi tấn nhựa được sản xuất)
Chi phí quản lý chất thải chưa 
phù hợp (đối với mỗi tấn nhựa          

được sản xuất)

GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA NHỰA NGUYÊN SINH  
(ĐỐI VỚI MỖI TẤN NHỰA ĐƯỢC SẢN XUẤT)

CÁC CHI PHÍ DO NHỰA GÂY RA CHƯA ĐƯỢC TÍNH VÀO GIÁ 
THỊ TRƯỜNG (ĐỐI VỚI MỖI TẤN NHỰA ĐƯỢC SẢN XUẤT)

PHỤ LỤC 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN  

Hình 9: Tổng quan về các thứ nguyên cấu thành chi phí tối thiểu theo vòng đời của nhựa. 

X

Tác động phát thải KNK theo vòng đời = tổng của 3 hợp phần này
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MÔ HÌNH TÍNH TOÁN: 

1. Giá thị trường của nhựa 
●	 Các yếu tố đầu vào dưới đây được sử dụng để ước tính 

giá thị trường của nhựa sản xuất năm 2019:

◦	 Đầu vào 1: Giá toàn cầu của các loại nhựa polyme 
khác nhau năm 2019 do Statista cung cấp.262 

◦	 Đầu vào 2: Thị phần sản lượng của các loại nhựa khác 
nhau trên toàn cầu năm 2018 do Statista cung cấp.263 

◦	 Đầu vào 3: Sản lượng nhựa năm 2019 theo ước tính 
của PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) và 
Conversio Market & Strategy GmbH là 368 triệu tấn.264  

●	 Các bước dưới đây đã được thực hiện để ước tính giá 
thị trường của nhựa sản xuất năm 2019: 
Bước 1: Để tính giá mỗi tấn polyme nhựa khác trong năm 
2019, các tác giả đã sử dụng giá trung bình của các loại 
polyme khác nhau làm đại diện. Ước tính giá của các loại 
khác năm 2019 là ~1.020,98 đô la Mỹ 
Bước 2: Sau đó các tác giả sử dụng thị phần sản lượng 
được ước tính cho mỗi loại polyme nhựa trong năm 2018 
làm đại diện cho thị phần sản lượng năm 2019 để tính toán 
chi phí trung bình cho mỗi tấn nhựa năm 2019 (ví dụ, giá 
của PET tính bằng đô la Mỹ x thị phần sản lượng PET + giá 
của HDPE tính bằng đô la Mỹ x thị phần sản lượng HDPE, 
v.v.). Ước tính chi phí trung bình nhựa trên mỗi tấn là 
~1.006,67 đô la Mỹ
Bước 3: Để tính giá thị trường của nhựa sản xuất năm 
2019, các tác giả đã nhân chi phí ước tính cho mỗi tấn 
(1.006,67 đô la Mỹ) với số tấn nhựa sản xuất năm 2019 (368 
triệu). Ước tính giá thị trường nhựa sản xuất năm 2019 
là 370 tỷ đô la Mỹ.

2. Chi phí quản lý chất thải:  
●	 Các yếu tố đầu vào dưới đây được sử dụng để ước tính 

chi phí quản lý chất thải đối với nhựa sản xuất năm 2019:

◦	 Đầu vào 1: Dữ liệu về các giai đoạn quản lý chất thải 
nhựa rắn sinh hoạt do the Pew Charitable Trusts cung cấp, 
được thu thập cho báo cáo Breaking the Plastic Wave.265 Pew 
Charitable Trusts đã cung cấp dữ liệu về khối lượng và chi 
phí cho từng giai đoạn của quy trình quản lý chất thải trên 
toàn cầu năm 2016 đối với chất thải nhựa rắn sinh hoạt. 
Bao gồm:
● Thu gom chính thức: chất thải được thu gom từ khu 
vực chính thức.266

● Phân loại chính thức:  chất thải được phân loại bởi khu 
vực chính thức, bao gồm chất thải nhập khẩu267 và chất thải 
sinh hoạt được thu gom chính thức để tái chế.268

● Thu gom và phân loại không chính thức: chất thải 
được thu gom và phân loại bởi khu vực phi chính thức.269 
Bao gồm chất thải ban đầu được thu gom không chính thức 
và chất thải được thu hồi từ các bãi rác hoặc bãi chôn lấp 
không hợp vệ sinh do những người thu gom phi chính thức 
thực hiện.270,271

● Khối lượng và chi phí xử lý: chất thải được xử lý 
bằng cách chôn lấp đúng kỹ thuật và đốt để thu hồi năng 
lượng.272,273

● Khối lượng và chi phí tái chế: chất thải được tái chế 
bằng quy trình tái chế cơ học theo vòng hở hoặc vòng 

khép kín. Chất thải được tái chế cơ học có thể từ chất thải 
được phân loại chính thức hoặc được thu gom và phân loại 
không chính thức.274,275 Giá bán cho các loại vật liệu tái chế 
khác nhau dựa trên thành phần nhựa có giá trị cao (PET, 
HDPE, và PP).

◦	 Dữ liệu về khối lượng và chi phí của các thứ nguyên 
này được cung cấp cho tám nguyên mẫu địa lý khác nhau. 
Các nguyên mẫu được chia thành 4 nhóm tuỳ thuộc vào 
thu nhập của quốc gia, theo định nghĩa của Ngân hàng Thế 
giới: các nền kinh tế có thu nhập cao (TNC); nền kinh tế có 
thu nhập trung bình cao (TNTBC); nền kinh tế có thu nhập 
trung bình thấp (TNTBT); và nền kinh tế có thu nhập thấp 
(TNT); cũng như theo phân loại thành thị - nông thôn của 
Liên Hợp Quốc. Tất cả dữ liệu chi phí đã được báo cáo năm 
2018 theo đơn vị tính là đô la Mỹ.. 

◦	 Đầu vào 2: Tỷ lệ nhựa được sản xuất năm 2019 trở 
thành chất thải ước tính là 70%. Kết quả này dựa trên 
nghiên cứu của Geyer và cộng sự276 trong đó ước tính 70% 
tổng lượng nhựa sản xuất từ năm 1950-2015 đã trở thành 
chất thải. Các tác giả của báo cáo này cũng giả thiết rằng tỷ 
lệ này không đổi theo thời gian.

◦	 Đầu vào 3: Sản lượng nhựa năm 2019 theo ước tính 
của PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) và 
Conversio Market & Strategy GmbH là 368 triệu tấn.277

●	 Các bước sau đã được thực hiện để ước tính chi phí 
quản lý chất thải đối với nhựa sản xuất năm 2019: 
Bước 1: Để tính toán chi phí quản lý chất thải nhựa sinh 
hoạt trong năm 2016, các tác giả đã tính toán chi phí của 
các giai đoạn quản lý chất thải khác nhau bằng cách sử 
dụng dữ liệu do the Pew Charitable Trusts cung cấp và cộng 
tổng chi phí của tất cả các giai đoạn khác nhau. Ước tính 
tổng chi phí quản lý chất thải trong năm 2016 là ~26,6 tỷ 
đô la Mỹ.
Bước 2: Các tác giả đã chuyển đổi tổng mức quản lý chất 
thải ước tính trong năm 2016 theo tỷ giá đô la Mỹ năm 
2018 sang tỷ giá đô la Mỹ năm 2019, sử dụng dữ liệu về chỉ 
số giá tiêu dùng của Mỹ từ Cục Thống kê Lao động của Bộ 
Lao động Mỹ. Ước tính tổng chi phí quản lý chất thải nhựa 
rắn sinh hoạt năm 2016 theo tỷ giá đô la Mỹ năm 2019 là 
~27 tỷ đô la Mỹ. 
Bước 3: Để tính toán chi phí cho mỗi tấn chất thải nhựa rắn 
sinh hoạt năm 2016, các tác giả đã chia tổng chi phí quản 
lý chất thải năm 2016 (27 tỷ đô la Mỹ) với lượng chất thải 
nhựa rắn sinh hoạt phát sinh năm 2016 (215 triệu tấn). Ước 
tính chi phí cho mỗi tấn chất thải nhựa là 125,68 đô la Mỹ. 
Bước 4: Để ước tính tổng số tấn nhựa được sản xuất năm 
2019 sẽ trở thành chất thải, các tác giả đã nhân số tấn nhựa 
được sản xuất năm 2019 (368 triệu) với tỷ lệ nhựa đã sản 
xuất  và trở thành chất thải (~70%). Ước tính rằng ~257,6 
triệu tấn nhựa sản xuất năm 2019 sẽ trở thành chất thải.
Bước 5: Để ước tính chi phí quản lý chất thải liên quan đến 
nhựa sản xuất năm 2019, các tác giả đã nhân chi phí quản 
lý chất thải trên mỗi tấn (125,68 đô la Mỹ) với số tấn nhựa 
được sản xuất năm 2019 mà sau đó sẽ trở thành chất thải 
(257,6 triệu). Sử dụng chi phí cho mỗi tấn chất thải nhựa 
rắn sinh hoạt làm đại diện cho chi phí của mỗi tấn chất thải 
nhựa nói chung và sử dụng chi phí cho mỗi tấn chất thải 
năm 2016 làm đại diện cho chi phí của mỗi tấn chất thải 
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năm 2019. Ước tính chi phí quản lý chất thải đối với 
nhựa được sản xuất năm 2019 là ~ 32 tỷ đô la Mỹ.278

3. Chi phí dịch vụ hệ sinh thái do ô nhiễm nhựa gây 
ra cho hệ sinh thái biển: 

●	 Các yếu tố đầu vào dưới đây được sử dụng để ước tính 
chi phí dịch vụ hệ sinh thái đối với nhựa sản xuất năm 
2019: 

◦	 Đầu vào 1: Giá trị của dịch vụ hệ sinh thái do đại 
dương mang lại năm 2011 được Constanza và cộng sự 
ước tính là 49,7 nghìn tỷ đô la Mỹ theo tỷ giá đô la năm 
2007.279 Trong khi có các tài liệu khác về tầm quan trọng 
của các dịch vụ hệ sinh thái biển, Costanza và cộng sự 
đưa ra giá trị đối với các dịch vụ hệ sinh thái toàn cầu dựa 
trên số liệu của Costanza và cộng sự. 1997,280 sử dụng giá 
trị dịch vụ hệ sinh thái cập nhật và ước tính thay đổi mục 
đích sử dụng đất và dữ liệu cập nhật. Họ cũng phản hồi lại 
những lời chỉ trích về báo cáo năm 1997 nhằm tăng cường 
tính xác thực trong việc định giá của mình.  

◦	 Đầu vào 2: Giảm các dịch vụ hệ sinh thái do ô 
nhiễm nhựa đại dương theo ước tính của Beaumont và 
cộng sự là khoảng từ 1-5%.281 Điều này dựa trên hội đồng 
khoa học xem xét bằng chứng sẵn có về thiệt hại do nhựa 
gây ra đối với từng dịch vụ hệ sinh thái. Bao gồm thiệt hại 
do nhựa gây ra đối với tất cả các dịch vụ điều tiết, văn hoá 
và quản lý do đại dương mang lại. Chỉ những nơi có đủ 
bằng chứng mới ước tính được mức giảm.

◦	 Đầu vào 3: Nguồn nhựa trong đại dương năm 2011 
theo ước tính của Beaumont và cộng sự282 là từ 75 triệu283 - 
150 triệu tấn.284

◦	 Đầu vào 4: Quãng thời gian ô nhiễm nhựa tồn tại 
trong đại dương được giả định là vô tận. Điều này dựa trên 
thực tế là hầu hết các loại nhựa sẽ tồn tại vĩnh viễn trong 
đại dương và tiếp tục phân huỷ thành các hạt nhỏ hơn 
và gây hại bất kể chúng ở dạng nhỏ như thế nào. Nhiều 
nghiên cứu đang được triển khai đã chỉ ra những ảnh 
hưởng nguy hại của vi nhựa và nano nhựa. Tuy nhiên, trong 
phương pháp luận này, do sử dụng tỷ lệ chiết khấu (xem 
đầu vào số 5), 85% chi phí theo vòng đời đến từ chi phí phát 
sinh trong 100 năm đầu tiên và 95% từ chi phí phát sinh 
trong 150 năm đầu tiên; Các khoản chi phí phát sinh sau 
200 năm đầu tiên đang được chiết khấu hơn 98% và đóng 
góp không đáng kể vào ước tính chi phí theo vòng đời.

◦	 Đầu vào 5: Tỷ lệ chiết khấu xã hội (SDR) ước tính là 
2% dựa trên Drupp và cộng sự, trong đó hơn 2/3 trong số 
200 chuyên gia hài lòng với SDR trung bình là 2%.285

◦	 Đầu vào 6: Sản lượng nhựa năm 2019 theo ước tính 
của PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) và 
Conversio Market & Strategy GmbH là 368 triệu tấn.286

◦	 Đầu vào 7: Tỷ lệ nhựa sản xuất trong năm 2019 trở 
thành chất thải ước tính là 70%. Số liệu này dựa trên một 
nghiên cứu của Geyer và cộng sự287 ước tính 70% tổng 
lượng nhựa được sản xuất từ năm 1950-2015 đã trở thành 
chất thải. Các tác giả của báo cáo này cũng giả thiết rằng tỷ 
lệ này không đổi theo thời gian.

◦	 Đầu vào 8: Khối lượng chất thải nhựa rắn sinh hoạt 
và nhựa nguyên sinh288 rò rỉ ra đại dương năm 2016 ước 
tính là khoảng 11,1 triệu tấn theo Breaking the Plastic 
Wave.289

◦	 Đầu vào 9: Hàng năm khối lượng ngư cụ đánh 

cá bị thất thoát ra môi trường biển được Boucher và 
Friot290 ước tính là 0,6 triệu tấn.

◦	 Đầu vào 10: Tỷ lệ các nguồn rò rỉ từ biển vào đại 
dương từ ngư cụ ước tính là 65% theo Arcadis 2012,291 35% 
còn lại đến từ vận chuyển, có thể là rác thải sinh hoạt từ 
tàu, hàng hoá bị thất thoát hoặc các sợi dây thừng.

◦	 Đầu vào 11: Chất thải nhựa phát sinh năm 2015 theo 
ước tính của Geyer và cộng sự292 là 302 triệu tấn. 

●	 Các bước dưới đây đã được thực hiện để ước tính chi 
phí dịch vụ sinh thái đối với nhựa sản xuất năm 2019:
Bước 1: Các tác giả đã chuyển đổi giá trị của dịch vụ hệ 
sinh thái biển năm 2011 theo tỷ giá đô la Mỹ năm 2007 
sang tỷ giá đô la Mỹ năm 2019, bằng cách sử dụng dữ liệu 
về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ từ Cục Thống kê Lao động 
của Bộ Lao động Mỹ. Ước tính giá trị của các dịch vụ hệ 
sinh thái trong năm 2011 theo tỷ giá đô la Mỹ 2019 là ~61,3 
nghìn tỷ đô la Mỹ.
Bước 2: Để ước tính chi phí tối thiểu do ô nhiễm nhựa gây ra 
năm 2011, các tác giả đã lấy 1% trong số 61,3 nghìn tỷ đô la 
Mỹ (tức là giới hạn thận trọng nhất trong phạm vi 1-5% theo 
báo cáo the Beaumont và cộng sự293). Ước tính chi phí tối 
thiểu do ô nhiễm nhựa đại dương gây ra là ~ 613 tỷ đô la Mỹ.
Bước 3: Để ước tính chi phí cho mỗi tấn nhựa ô nhiễm, các 
tác giả đã chia chi phí do ô nhiễm nhựa đại dương gây ra (613 
tỷ đô la Mỹ) cho trữ lượng nhựa trong đại dương ở giới hạn 
dưới và giới hạn trên (75 triệu và 150 triệu).  Ước tính chi phí 
tối thiểu cho mỗi tấn vào khoảng ~4.085 – 8.171 đô la Mỹ. 
Ước tính này là chi phí trung bình cho mỗi tấn nhựa. Tuy 
nhiên, trên thực tế, chi phí mỗi tấn sẽ thay đổi tuỳ thuộc 
vào loại và kích thước của nhựa, địa điểm nhựa được thải 
ra và di chuyển đến đâu. Vì vậy, mỗi tấn nhựa trong đại 
dương phát sinh chi phí lớn, nhỏ hay trung bình dựa trên 
các yếu tố này. 
Bước 4: Một số tác nhân chính gây ra chất thải nhựa và 
cuối cùng bị thải ra đại dương có thể mất hơn 400 năm để 
phân huỷ, đồng thời nghiên cứu cũng cho thấy nhựa có thể 
tồn tại trong đại dương hàng nghìn năm. Vì vậy, chất thải 
nhựa sẽ phát sinh chi phí đối với xã hội và chính phủ trong 
ít nhất vài trăm và thậm chí hàng nghìn năm. Tuy nhiên, do 
thiếu chắc chắn trong việc ước tính chi phí trong tương lai, 
các tác giả đã xây dựng mô hình này một cách thận trọng. 
Họ đã sử dụng công thức giá trị hiện tại ròng vĩnh viễn để 
ước tính chi phí theo vòng đời cho mỗi tấn nhựa đại dương. 
Công thức giá trị hiện tại ròng tính giá trị hiện tại của một 
loạt các chi phí trong tương lai, trong đó chiết khấu chi phí 
trong tương lai bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu (các tác 
giả đã sử dụng tỷ lệ triết khấu xã hội là 2%), điều này khiến 
khối lượng ít hơn so với các khoản chi phí sẽ phát sinh 
trong tương lai dài hạn. Ước tính chi phí theo vòng đời cho 
mỗi tấn nhựa đại dương là ~204.270-408.541 đô la Mỹ, với 
85% chi phí này cấu thành từ chi phí mà xã hội và chính 
phủ sẽ phải đối mặt trong vòng 100 năm tới (hoặc 95% 
trong 150 năm tới). 
Bước 5: Để tính toán tỷ lệ chất thải nhựa trở thành chất 
thải, các tác giả đã tính tổng số tấn nhựa thất thoát từ chất 
thải rắn sinh hoạt và vi nhựa nguyên sinh, theo Breaking 
the Plastic Wave294 (9.8 triệu từ CTRSH và 1,3 trệu từ vi nhựa 
nguyên sinh) với khối lượng hàng năm rò rỉ từ nguồn trên 
biển (~923.076295). Lượng nhựa rò rỉ hàng năm vào môi 
trường đại dương năm 2016 ước tính là ~12 triệu tấn. Sau 
đó, họ chia con số này cho tổng khối lượng chất thải nhựa 
phát sinh năm 2015 (302 triệu tấn), từ đó ước tính tỷ lệ chất 
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thải nhựa đi vào đại dương là ~4%. Ước tính này bao gồm 
giả thiết đơn giản rằng việc phát sinh chất thải nhựa năm 
2015 có thể đại diện cho số liệu phát sinh chất thải nhựa 
trong năm 2016. Ước tính này không được đánh giá cao vì 
không bao gồm thất thoát chất thải nhựa rắn không phải 
từ nguồn sinh hoạt hoặc hạt vi nhựa thứ cấp. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhựa từ thiết bị điện tử, xây 
dựng, giao thông thường không được xem là các mảnh 
nhựa đại dương.296 Do vậy, các tác giả cảm thấy hài lòng khi 
sử dụng ước tính của mình, xem đây là một ước tính thận 
trọng về tỷ lệ chất thải nhựa đi vào đại dương. 
Bước 6: Để tính tổng số tấn nhựa được sản xuất trong năm 
2019 sẽ thải ra đại dương, các tác giả đã nhân số tấn nhựa 
được sản xuất trong năm 2019 (368 triệu) với tỷ lệ nhựa 
được sản xuất và sau đó trở thành chất thải (70%), sau đó 
nhân kết quả đó với tỷ lệ rác thải nhựa bị thất thoát ra đại 
dương (~ 4%). Ước tính số tấn nhựa thất thoát ra đại dương 
được sản xuất vào năm 2019 là ~ 10 triệu. 
Bước 7: Để ước tính chi phí dịch vụ hệ sinh thái do nhựa 
được sản xuất năm 2019 gây ra, các tác giả đã nhân lượng 
nhựa sản xuất năm 2019 và sẽ đi vào môi trường đại 
dương (10 triệu tấn) với tác động theo vòng đời đối với các 
dịch vụ hệ sinh thái trên mỗi tấn nhựa được thải ra biển 
(204.270-408.541 đô la Mỹ). Ước tính chi phí dịch vụ hệ sinh 
thái theo vòng đời của nhựa sản xuất năm 2019 là ~2,1- 4,2 
nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong khi nghiên cứu chỉ ra rằng 2% 
là giá trị tỷ lệ chiết khấu phù hợp nhất (như đã giải thích ở 
trên), thì các tác giả cũng thực hiện phân tích kịch bản để 
xác định số liệu sẽ thay đổi như thế nào khi tỷ lệ chiết khấu 
cao hơn, điều này sẽ đặt khối lượng thậm chí thấp hơn so 
với chi phí dài hạn trong tương lai. Khi các tác giả sử dụng 
công thức giá trị hiện tại ròng vĩnh viễn, việc tăng gấp đôi tỷ 
lệ chiết khấu lên 4% về mặt cơ học sẽ giảm một nửa chi phí 
dịch vụ hệ sinh thái theo vòng đời của nhựa được sản xuất 
năm 2019 vào khoảng 1,0-2,1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, 
cần quan sát một khía cạnh quan trọng: trong khi tổng giá 
trị giảm đi một nửa thì các chi phí phát sinh trong tương lai 
cũng ít bị ảnh hưởng. Nếu các nhà lãnh đạo (những người 
ra quyết định) hiện nay tập trung vào chi phí sẽ phát sinh 
trong những thập kỷ tới thì sự khác biệt trong ước tính do 
tăng tỷ lệ chiết khấu là rất ít.  Chọn khoảng thời gian từ nay 
đến năm 2050 là mốc thời gian thường được áp dụng cho 
hành động về khí hậu, áp dụng tỷ lệ chiết khẩu 2% dẫn đến 
tổng chi phí chiết khấu là 938 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050 và 
sử dụng tỷ lệ chiết khấu 4% vẫn dẫn đến tổng chi phí chiết 
khấu là 724 tỷ đô la Mỹ, chỉ thấp hơn 23%.
Bước 8: Sau đó, các tác giả ước tính chi phí trung bình của 
dịch vụ hệ sinh thái theo vòng đời của nhựa được sản xuất 
năm 2019 là ~3,1 nghìn tỷ đô la Mỹ. 

4. Chi phí phát thải KNK theo vòng đời: 
●	 Các yếu tố đầu vào dưới đây đã được sử dụng để ước 

tính chi phí phát thải KNK theo vòng đời của nhựa sản 
xuất năm 2019:

◦	 Đầu vào 1: Tổng lượng phát thải KNK từ toàn bộ 
vòng đời của nhựa năm 2015 do Zheng & Su.297 cung cấp. 
Những số liệu này bị hạn chế bởi thực tế là chúng không 
đưa ra ước tính cho giai đoạn sử dụng của vòng đời nhựa 
hoặc từ quá trình chất thải nhựa được quản lý chưa phù 
hợp. Tuy nhiên, dữ liệu về các thành phần này hiện chưa 
đủ toàn diện để cung cấp các ước tính chính xác. Do vậy, 

các tác giả đã cảm thấy hài lòng khi áp dụng số liệu của 
Zheng & Su, xem đây như một ước tính thận trọng về lượng 
phát thải KNK theo vòng đời của nhựa. Những số liệu này 
cũng không bao gồm sự dịch chuyển của quá trình sản 
xuất polyme nguyên chất sử dụng nhiều các-bon từ vật liệu 
tái chế. Các tác giả đã chọn áp dụng ước tính của Zheng & 
Su298 thay vì sử dụng ước tính do CIEL đưa ra (0,8Gt)299 vì nó 
bao gồm quá trình chuyển đổi và phân tích lượng phát thải 
từ mỗi giai đoạn của vòng đời (xem Bảng 2).

Bảng 2: Phát thải KNK theo vòng đời của nhựa năm 2015300

Giai đoạn 
theo vòng 

đời 
Mô tả Phát thải

Sản xuất 
nhựa nguyên 

sinh

Bao gồm tất cả các hoạt 
động từ nguồn gốc cho 
đến cổng nhà máy sản 

xuất polyme

1.085  

Chuyển đổi 
Bao gồm các quy trình 

sản xuất để chuyển 
polyme thành sản phẩm 

nhựa cuối cùng 

535

Giai đoạn 
cuối của 
vòng đời

Bao gồm các quy trình 
xử lý và thải bỏ chất thải 

nhựa 
161

Tổng 1.781

◦	 Đầu vào 2: Chi phí các-bon ước tính là 100 đô la Mỹ 
phù hợp với giá trung bình của IPCC dựa trên IAMs được sử 
dụng trong báo cáo IPCC SR15.301 Điều này dựa trên chi phí 
cần thiết để đạt được mức giảm nhiệt độ nhất định theo 
công nghệ giảm thiểu sẵn có.

◦	 Đầu vào 3: Sản lượng nhựa năm 2015 theo ước 
tính của Geyer và cộng sự302 là 380 triệu tấn.

◦	 Đầu vào 4: Chất thải nhựa phát sinh năm 2015 
theo ước tính của Geyer và cộng sự303 là 302 triệu tấn.

◦	 Đầu vào 5: Tỷ lệ nhựa được sản xuất năm 2019, sau 
đó trở thành chất thải ước tính là 70%. Điều này dựa trên 
một nghiên cứu của Geyer và cộng sự304 trong đó ước tính 
70% tổng lượng nhựa sản xuất từ năm 1950-2015 đã trở 
thành chất thải. Các tác giả của báo cáo này cũng giả thiết 
rằng tỷ lệ này không đổi theo thời gian.

◦	 Đầu vào 6: Sản lượng nhựa năm 2019 theo ước tính 
của PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) và 
Conversio Market & Strategy GmbH là 368 triệu tấn.305

●	 Các bước sau đã được thực hiện để ước tính chi phí 
phát thải KNK theo vòng đời của nhựa sản xuất năm 
2019: 

Bước 1: Các tác giả ước tính tổng lượng phát thải từ quá 
trình sản xuất năm 2015 bằng cách tính tổng lượng phát 
thải từ sản xuất nhựa thông (1,085Gt) và chuyển đổi 
(535Mt). Ước tính tổng lượng phát thải từ các quá trình sản 
xuất trong năm 2015 là ~1,6Gt.  
Bước 2: Các tác giả đã tính toán lượng phát thải từ quá 
trình sản xuất mỗi tấn nhựa bằng cách chia tổng lượng 
phát thải từ các quá trình sản xuất (1,6Gt) cho số tấn nhựa 
ước tính được sản xuất trong năm 2015 (380 tấn). Ước tính 
khoảng ~4,3 tấn CO2e cho mỗi tấn nhựa được sản xuất. 
Bước 3: Để ước tính phát thải từ quy trình sản xuất nhựa 
năm 2019, các tác giả đã nhân số tấn nhựa được sản xuất 
trong năm 2019 (368 triệu) với số tấn CO2e trên mỗi tấn 
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nhựa được sản xuất (~4,3). Ước tính lượng khí thải từ các 
quy trình sản xuất nhựa năm 2019 là ~1.6 tỷ tấn CO2e. 
Điều này bao gồm giả thiết đơn giản rằng cường độ CO2e 
trong quy trình sản xuất nhựa không đổi kể từ năm 2015.
Bước 4: Để tính toán lượng phát thải từ các quá trình cuối 
vòng đời trên mỗi tấn chất thải nhựa, các tác giả đã chia 
phát thải ở cuối vòng đời nhựa năm 2015 (162 triệu tấn) 
cho số tấn chất thải nhựa phát sinh năm 2015 (302 triệu). 
Ước tính khoảng ~0,53 tấn CO2e trên mỗi tấn chất thải 
phát sinh.
Bước 5: Để tính toán số tấn nhựa được sản xuất năm 2019 
và sau đó sẽ trở thành chất thải, các tác giả đã nhân số tấn 
nhựa sản xuất năm 2019 (368 triệu) với tỷ lệ nhựa được 
sản xuất trở thành chất thải (70%). Ước tính khoảng ~258 
triệu tấn nhựa sản xuất năm 2019 sẽ trở thành chất thải.
Bước 6: Để tính toán tổng lượng khí thải trong giai đoạn 
cuối vòng đời của nhựa sản xuất năm 2019, các tác giả đã 
nhân lượng khí thải ở cuối vòng đời của mỗi tấn chất 
thải nhựa (0,53 tấn CO2e) với số tấn nhựa sản xuất năm 
2019 và sẽ trở thành chất thải (258 tấn). Ước tính lượng khí 
thải từ các quá trình cuối vòng đời của nhựa sản xuất năm 
2019 là ~137 triệu tấn CO2e. Điều này bao gồm giả thiết 
đơn giản rằng cường độ CO2e trong quy trình sản xuất 
nhựa không đổi kể từ năm 2015.
Bước 7: Để tính toán tổng lượng phát thải trong suốt vòng 
đời của nhựa sản xuất năm 2019, các tác giả đã cộng tổng 
lượng phát thải ước tính từ các quy trình sản xuất nhựa 
năm 2019 (1,6Gt) với lượng phát thải từ giai đoạn cuối vòng 
đời của nhựa sản xuất năm 2019 (137 triệu tấn). Ước tính 
tổng lượng phát thải theo suốt vòng đời của nhựa sản xuất 
năm 2019 là ~1,7Gt.
Bước 8: Để tính toán tổng chi phí phát thải KNK trong suốt 
vòng đời của nhựa sản xuất năm, các tác giả đã nhân lượng 
CO2e từ vòng đời của nhựa (1,7 tỷ tấn) với chi phí các-bon 
trên mỗi tấn (100 đô la Mỹ). Ước tính chi phí phát thải 
KNK theo vòng đời của nhựa sản xuất năm 2019 là ~171 
tỷ đô la Mỹ.

Chi phí xã hội trong vòng đời của nhựa có thể định 
lượng được theo thời gian: 
●	 Các yếu tố đầu vào dưới đây đã được sử dụng để ước 

tính chi phí xã hội đối với vòng đời của nhựa theo thời 
gian: 

◦	 Đầu vào 1: Dự báo tăng trưởng sản lượng nhựa do 
WEF cung cấp.306 WEF tuyên bố rằng theo ICIS, tăng trưởng 
của ngành được dự báo là 3,8% mỗi năm trong giai đoạn 
từ năm 2015-2030 và theo Triển vọng Năng lượng Thế giới 
2015307 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, mức tăng trưởng 
dự đoán là 3,5% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2030-
2050. 

◦	 Đầu vào 2: Sản lượng nhựa sản xuất trong năm 2019 
được PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) và 
Conversio Market & Strategy GmbH ước tính là 368 triệu 
tấn.308

◦	 Đầu vào 3: Các tác giả của báo cáo này ước tính chi 

phí xã hội của nhựa sản xuất năm 2019 là khoảng ~2,3-4,4 
nghìn tỷ đô la Mỹ. Đây là tổng của: i) chi phí quản lý chất 
thải, ii) chi phí dịch vụ hệ sinh thái, iii) chi phí phát thải KNK.

◦	 Đầu vào 4: Tỷ lệ chiết khấu xã hội ước tính là 2% dựa 
trên khảo sát của Drupp và cộng sự trong đó hơn 2/3 trong 
số 200 chuyên gia hài lòng với SDR trung vị là 2%.309

Các bước dưới đây được thực hiện để ước tính chi phí xã 
hội đối với vòng đời của nhựa theo thời gian:

Bước 1: Để ước tính sản lượng nhựa trong tương lai tới năm 
2040, các tác giả bắt đầu từ sản lượng nhựa năm 2019 (368 
triệu tấn) và áp dụng tốc độ tăng trưởng dự báo là 3,8% để 
ước tính sản lượng nhựa hàng năm tới năm 2030. Sau đó, các 
tác giả đã áp dụng dự báo tốc độ tăng trưởng của nhựa từ giai 
đoạn năm 2030-2050 (3,5%) để ước tính sản lượng nhựa trong 
giai đoạn năm 2031-2040. 

Bước 1: Để tính toán chi phí xã hội cho mỗi tấn nhựa được 
sản xuất, các tác giả đã chia chi phí xã hội theo vòng đời của 
nhựa sản xuất năm 2019 là (2,3-4,4 nghìn tỷ đô la Mỹ) cho số 
tấn nhựa ước tính được sản xuất trong năm 2019 (368 triệu). 
Ước tính chi phí xã hội trên mỗi tấn nhựa được sản xuất vào 
khoảng ~6.244-11.937 đô la Mỹ.

Bước 3: Để tính toán chi phí xã hội theo vòng đời của nhựa 
được sản xuất mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2020-2040, các 
tác giả đã nhân chi phí xã hội trên mỗi tấn nhựa (6.244-11.937 
đô la Mỹ) với sản lượng nhựa được dự báo trong mỗi năm.
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Bảng 3: Kết quả đầu ra của mô hình – Dự toán chi phí: 

Tiêu đề của kết quả đầu ra    Giới hạn dưới    Giới hạn trên        Trung vị

Giá thị trường của nhựa được sản xuất năm 2019 ~370 tỷ đô la Mỹ ~370 tỷ đô la Mỹ ~370 tỷ đô la Mỹ

Chi phí quản lý chất thải được phân bổ cho nhựa được 
sản xuất năm 2019 ~32 tỷ đô la Mỹ  ~32 tỷ đô la Mỹ ~32 tỷ đô la Mỹ

Chi phí dịch vụ hệ sinh thái do ô nhiễm môi trường 
được phân bổ cho nhựa sản xuất năm 2019 theo các 
dịch vụ hệ sinh thái 

~ 2,1 nghìn tỷ
đô la Mỹ

~4,3 nghìn tỷ
đô la Mỹ

~3,1 nghìn tỷ
đô la Mỹ

Chi phí phát thải KNK của nhựa được sản xuất năm 
2019 ~171 tỷ đô la Mỹ ~171 tỷ đô la Mỹ ~171 tỷ đô la Mỹ

Tổng chi phí có thể định lượng của nhựa được sản 
xuất năm 2019  

~2,7 nghìn tỷ
đô la Mỹ

~4,8 nghìn tỷ
đô la Mỹ

~3,7 nghìn tỷ
đô la Mỹ

Tổng chi phí xã hội có thể định lượng được theo 
vòng đời (tổng chi phí của Quản lý chất thải, Dịch vụ hệ 
sinh thái và KNK)

~ 2,3 nghìn tỷ
đô la Mỹ

~4,4 nghìn tỷ
đô la Mỹ

~3,3 nghìn tỷ
đô la Mỹ

Bảng 4: Kết quả đầu ra của mô hình – Giá trị hiện tại của chi phí xã hội dự kiến theo vòng đời (dựa trên dự báo khối lượng sản xuất 
nhựa và chi phí phải trả cho mỗi tấm sản xuất năm 2019): 

Năm Chi phí giới hạn dưới Chi phí giới hạn trên Chi phí trung vị

2019  US$2,297,876,557,030  US$4,392,761,042,731  US3,345,318,799,881

2020  US$2,385,195,866,197  US$4,559,685,962,354  US$3,472,440,914,276

2021  US$2,475,833,309,113  US$4,732,954,028,924  US$3,604,393,669,018

2022  US$2,569,914,974,859  US$4,912,806,282,023  US$3,741,360,628,441

2023  US$2,667,571,743,904  US$5,099,492,920,740  US$3,883,532,332,322

2024 US$2,768,939,470,172  US$5,293,273,651,728  US$4,031,106,560,950

2025  US$2,874,159,170,039  US$5,494,418,050,494  US$4,184,288,610,266

2026  US$2,983,377,218,500  US$5,703,205,936,412  US$4,343,291,577,456

2027  US$3,096,745,552,803  US$5,919,927,761,996  US$4,508,336,657,400

2028  US$3,214,421,883,810  US$6,144,885,016,952  US$4,679,653,450,381

2029  US$3,336,569,915,395  US$6,378,390,647,596  US$4,857,480,281,495

2030  US$3,463,359,572,180  US$6,620,769,492,205  US$5,042,064,532,192

2031  US$3,584,577,157,206  US$6,852,496,424,432  US$5,218,536,790,819

2032  US$3,710,037,357,708  US$7,092,333,799,287  US$5,401,185,578,498

2033  US$3,839,888,665,228  US$7,340,565,482,262  US$5,590,227,073,745

2034  US$3,974,284,768,511  US$7,597,485,274,141  US$5,785,885,021,326

2035  US$4,113,384,735,409  US$7,863,397,258,736  US$5,988,390,997,073

2036  US$4,257,353,201,148  US$8,138,616,162,792  US$6,197,984,681,970

2037  US$4,406,360,563,188  US$8,423,467,728,490  US$6,414,914,145,839

2038  US$4,560,583,182,900  US$8,718,289,098,987  US$6,639,436,140,943

2039  US$4,720,203,594,301  US$9,023,429,217,451  US$6,871,816,405,876

2040  US$4,885,410,720,102  US$9,339,249,240,062  US$7,112,329,980,082
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SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
LÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ
GIẢM THIỂU CÁC MỐI ĐE DOẠ

KHẨN CẤP NHẤT ĐẾN
SỰ ĐA DẠNG CỦA SỰ SỐNG

TRÊN TRÁI ĐẤT
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