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1. Các chính sách giảm phát thải của Nhật Bản

Nhật Bản là một trong những quốc gia đã cam kết thực hiện giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm

2050. Vào tháng 10 năm 2020, thủ tướng Yoshihide Suga đã đưa ra tuyên bốgiảm phát thải ròng

bằng 0 vào năm 2050. Vào tháng 4 năm 2021, trong “Hội nghị thượng đỉnh các Nhà lãnh đạo về khí

hậu” do Mỹ đăng cai tổ chức, Nhật Bản cũng đưa ra tuyên bố về việc đặt mục tiêu giảm gần một nửa

lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030. Theo đó, bốn chính sách lớn liên quan đến giảm phát

thải các-bon đã được ban hành vào tháng 10 năm 2021, bao gồm:

- Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Nhật Bản (NDC);

- Chiến lược dài hạn của Nhật Bản theo Hiệp định Paris;

- Kế hoạch Ứng phó với sự nóng lên toàn cầu;

- Kế hoạch Năng lượng Chiến lược lần thứ 6.

Nhật Bản cũng quyết định đưa quy định "Xã hội trung hoà các-bon vào năm 2050" vào luật sẽ được

ban hành dự kiến vào tháng 4 năm 2022 tới đây, điều này không chỉ mang tính ngoại giao mà còn

thể hiện ở phương diện pháp lý.

Hình 1. Quá trình phát triển các chính sách giảm phát thải các-bon của Nhật

26 tháng 10 năm 2020 

Bài phát biểu về Chính sách của Thủ 
tướng Nhật Bản trong Phiên họp thứ 
203 của Quốc hội  
“Chúng tôi xin tuyên bố Nhật Bản sẽ 
giảm phát thải ròng bằng 0, sẽ phấn 
đấu trở thành một xã hội trung tính 
carbon, không phát thải ròng vào 
năm 2050.” 
 
 
 
 
 

22 tháng 4 năm 2021 

Việc thực thi Luật sửa đổi về Khuyến khích các 
biện pháp ứng phó với sự nóng lên toàn cầu "Xã 
hội trung tính các-bon vào năm 2050" sẽ được 
quy định 

1 tháng 4 năm 2022 

Hội nghị thượng đỉnh các 
nhà lãnh đạo về Khí hậu 
“Nhật Bản đặt mục tiêu cắt 
giảm phát thải khí nhà kính 
lên 46% vào năm 2030” 
(Mục tiêu dài hạn là 50%) 
 
 
 

22 tháng 10 năm 2021 

Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Nhật Bản (NDC)  
Chiến lược dài hạn của Nhật Bản theo Hiệp định Paris  
Kế hoạch Ứng phó với sự nóng lên toàn cầu 
Kế hoạch Năng lượng Chiến lược lần thứ 6 
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Hình2. Phát thải CO2 của Nhật và con đường hướng tới năm 2030 và 2050

Chiến lược dài hạn của Nhật Bản theo Thỏa thuận Paris nêu rõ, Bơm nhiệt sẽ là một lựa chọn phù

hợp để giảm phát thải các-bon đối với nhu cầu nhiệt ở nhiệt độ thấp trong lĩnh vực công nghiệp.

Cũng trong lĩnh vực xây dựng, máy bơm nhiệt không chỉ được coi là giải pháp tiết kiệm năng lượng

mà còn là công nghệ linh hoạt và có khả năng kết nối trongngành.

Chiến lược dài hạn của Nhật Bản theo Hiệp định Paris
- Ngành công nghiệp: Đối với nhu cầu nhiệt ở nhiệt độ thấp như hơi nước và nước nóng, việc sử

dụng các công nghệ điện khí hóa bao gồm máy bơm nhiệt và dây cáp sưởi ấm sẽ là một lựa
chọn phù hợp để giảm phát thải các-bon”.

- Tòa nhà: “Chính phủ đặt mục tiêu đạt được sự kết nốigiữa ngành điện, nhiệt và tính linh hoạt nói
chung, sử dụng các phương tiện điện khí hóa, máy nước nóng kiểu bơm nhiệt, pin nhiên liệu và
đồng phát,…”,“… cải thiện hiệu suất năng lượng nhiệt như máy bơm nhiệt. ”, “Chính phủ cũng
sẽ xem xét tính linh hoạt tiềm năng của thiết bị điều hòa không khí kiểu tích nhiệt, máy nước
nóng bơm nhiệt trong các cơ sở có nhu cầu nước nóng lớn”

Hình3. Máy bơm nhiệt trong Chiến lược dài hạn của Nhật Bản theo Thỏa thuận Paris

Kế hoạch Ứng phó với sự nóng lên toàn cầu và Kế hoạch Năng lượng Chiến lược lần thứ sáu đồng

nhất với nhau, trong đó đặt ra các mục tiêu định lượng cho máy bơm nhiệt công nghiệp và máy bơm

nhiệt cung cấp nước nóng khu dân cư và trong lĩnh vực thương mại. Lần này mục tiêu đặt ra cho

năm 2030 đối với lĩnh vực khu vực dân cư đã được nâng lên từ 1.400.000 lên 1.590.000sản phẩm

vàđể đạt được mục tiêu tham vọng hơn của chính phủ cần phải triển khai thêm các hoạt động với

Máy bơm nhiệt trong lĩnh vực này.

Máy bơm nhiệt cung cấp nước nóng 
thương mại 

Máy bơm nhiệt cung cấp nước 
nóng Khu dân cư 

Máy bơm nhiệt công nghiệp [MW] [10k SP] [10k SP] 

 

Mục tiêu 2020 

Mục tiêu 2020 

Mục tiêu 2030 

Mục tiêu 2020 

Mục tiêu 2030 
Tốc độ tiến triển: 8.8 % Tốc độ tiến triển : 23.1 % Tốc độ tiến triển : 20.7 % 

Tốc độ tiến triển = (kết quả 2019  - kết quả 2013) / (mục tiêu 2030  - mục tiêu 2013) 

Mục tiêu mới 2030 

1,590 

Lượng phát thải
(100 Mt – CO2) Năm tài

chính 2013
1408 Mt

Năm tài
chính 2019

1212 Mt

Thấp hơn 14% so với 2013
Giảm 46% 

So với năm tài chính 2013

Tiếp tục nỗ lực hết sức

đểcắt giảm 50%

Năm 2050, 

Phát thải
ròng bằng 0 

Nguồn: “Phát thải Khí nhà kính năm tài chính 2019 (đã xác nhận) và “Kế hoạch Ứng phó với sự Nóng lên Toàn cầu”

Kế hoạch Ứng phó

với sự Nóng lên

Toàn cầu

Chiến lược
dài hạn



Hình4. Các mục tiêu định lượng đặt ra với máy bơm nhiệt công nghiệp và máy bơm nhiệt cung cấp

nước nóng trong khu dân cư và thương mại

2. Tình hình năng lượng và các chính sách liên quan đến năng lượng của Nhật Bản

Hình 5 cho thấy nhu cầu năng lượng theo ngành của Nhật Bản. Cần phải giảm năng lượng sử dụng

trong tất cả các ngành để đạt được mục tiêu của chính phủ.

Hình 6 cho thấy cường độ các-bon của việc phát điện, hiện nay là 470g/kWh. Có thể thấy, cường độ

các-bon đã tăng lên sau năm 2011 do quyết định mang tính chính trị đó là đóng cửa các nhà máy

điện hạt nhân sau trận động đất. Cho đến nay, một số nhà máy điện hạt nhân đã được khởi động lại

và ngày càng có nhiều hệ thống năng lượng tái tạo được lắp đặt, mặc dù vậy cường độ các-bon của

điện vẫn cao hơn trước đây. Tuy nhiên, như trong Hình 7, Nhật Bản đang có kế hoạch tăng sản

lượng điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch lên đến 60%, trong đó có từ 36 đến 38% là năng

lượng tái tạo và 20 đến 22% là điện hạt nhân. Nhật Bản phấn đấu trong tương lai cường độ các-bon

sẽ giảm.

Hình5. Nhu cầu năng lượng theo ngành

Đại thảm họa động đất Đông Nhật Bản 

Năm tài chính 

Cường độ Các-bon 
của sản xuất điện 

(kg CO2/kWh) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2030 

■ Giao thông vận tải 
■ Khu dân cư 
■ Thương mại 

■ Công nghiệp 

Mức tiêu thụ 
năng lượng 
cuối cùng 

(triệu kloe) 



Hình6. Cường độ các-bon trong sản xuất điện

Hình7. Nguồn điện hỗn hợp đến năm 2030

Máy bơm nhiệt được coi là công nghệ then chốt trong quá trình giảm phát thải các-bon ở Nhật Bản.

Cùng với điện sạch hơn, máy bơm nhiệt sẽ tiếp tục đóng một vai trò không thể thiếu trong quá trình

giảm phát thải các-bon. Bài viết tiếp theo sẽ trình bày chi tiết các chính sách liên quan đến năng

lượng, thị trường máy bơm nhiệt và các dự án Nghiên cứu & Phát triển của Nhật Bản.

Trung tâm Công nghệ Bơm nhiệt và lưu trữ nhiệt Nhật Bản - HPTCJ

Nguồn:

- Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Nhật Bản (NDC): UNFCCC

- Chiến lược dài hạn của Nhật Bản theo Hiệp định Paris: UNFCCC

- Kế hoạch Ứng phó với sự nóng lên toàn cầu: MOEJ (JP)

- Kế hoạch Năng lượng Chiến lược lần thứ 6: Ministry of Economy,Trade and Industry (METI)

- Cam kết của nhật Bản: “Hành động hướng tới giảm phát thải gây hiệu ứng khi nhà kính về mức 0 năm 2050”, MOEJ

- Nhu cầu năng lượng theo ngành: METI (P.71) (JP)

- Nguồn điện hỗn hợp đến năm 2030: METI (P.70) (JP)

- Cường độ Các-bon trong sản xuất điện: FY2019 Energy Supply and Demand Report, METI (P.8) (JP)

2019 2030 
Năm tài chính 

≃ 1,024 TWh ≃ 934 TWh 

NL tái tạo 

Điện hạt nhân 

LNG 

Than 

Dầu ….. 

Fossil fuel 
≃  76% 

Nhiên liệu 
hóa thạch 
≃ 41% 

Nhiên liệu phi 
hóa thạch 
≃  24% 

Nhiên liệu phi 
hóa thạch 
≃ 59% 

H2 & NH3 
≃ 1%  

https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201118003/20201118003.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_03.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_03.pdf
https://www.env.go.jp/earth/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%8C2050%E5%B9%B4%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E5%8F%96%E7%B5%84%E3%80%8D.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/others/basic_plan/
http://www.env.go.jp/press/110060/117010.pdf
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/Home.aspx

