
Tại sao công nghệ tiên tiến có thông tin xanh 
để thu hút các nhà đầu tư hơn bao giờ hết 

Cuộc cách mạng AI hiện tại sẽ gây tổn hại cho môi trường như những 

cách mạng trước đây hay mở ra những cấp độ bền vững mới? 

 

Trong lịch sử, các cuộc cách mạng công nghiệp đã không chính xác làm 

nên điều kỳ diệu cho hành tinh. Đầu tiên, khoảng năm 1770, là dành tất cả 

cho việc đốt càng nhiều than càng tốt để chạy động cơ hơi nước và cung 

cấp năng lượng cho các nhà máy rộng lớn, trong đó dân số thành phố 

bùng nổ lao động vụng về, nhìn ra cửa sổ và tự hỏi điều gì đã xảy ra với tất 

cả các cánh đồng. 

Thứ hai, một thế kỷ sau, báo trước điện, sản xuất hàng loạt và động cơ đốt 

trong. Khói bụi nghẹt thở có nghĩa là không có nhiều thứ để nhìn thấy từ 

bất kỳ cửa sổ nào. Trong những năm 1960, cuộc cách mạng thứ ba bắt 

đầu với nhiều sự phấn khích về năng lượng hạt nhân, robot và Apollo 11 

khi những tiến bộ công nghệ thúc đẩy việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch 



lên một tầm cao mới. Chẳng mấy chốc, các cửa sổ duy nhất quan trọng là 

một hệ điều hành độc quyền. 

Vì vậy, bây giờ, với Công nghiệp 4.0 mở rộng các tính linh hoạt trí tuệ 

nhân tạo (AI) của nó vào mọi thứ từ thư viện và giao thông công cộng đến 

máy bay không người lái và lò nướng bánh mì, liệu cuộc cách mạng mới 

nhất này có gây tổn hại như những cách mạng trước đây và đưa chúng ta 

vào vực thẳm biến đổi khí hậu, hay nó có thể sử dụng thiên tài xảo quyệt 

của mình để mở ra mức độ bền vững không tưởng tượng được và trở 

thành vị cứu tinh của chúng ta? 

Elon Musk mô tả AI là "triệu hồi con quỷ = summoning the demon" (ý nói về 

một phần của ý nghĩ mà bạn theo đuổi trong giấc mơ), Stephen Hawking 

cảnh báo nó "có thể đánh dấu sự kết thúc của loài người", trong khi nhà 

triết học Thụy Điển Nick Bostrom, đưa ra một lưu ý lạc quan hơn một chút, 

dự đoán đó là "phát minh cuối cùng mà nhân loại sẽ cần phải thực hiện". 

Một điều đồng ý nhất là tác động của nó sẽ là địa chấn, mặc dù có ít sự 

đồng thuận hơn về cách nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường của chúng ta. 

Chi phí carbon của AI 
Dạy máy móc chủ động học chắc chắn dẫn đến hiệu quả năng lượng, 

nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. "Học sâu" cần thiết để đào 

tạo các mạng lưới thần kinh lớn trong việc sử dụng ngôn ngữ liên quan 

đến việc quét hàng tỷ bài viết để nghiên cứu xây dựng câu và sử dụng từ. 

Một báo cáo trên tạp chí New Scientist năm 2019 cảnh báo rằng việc đào 

tạo một AI duy nhất đòi hỏi tương đương với 284 tấn carbon dioxide - 

lượng khí thải tương đương với 5 chiếc xe trong suốt cuộc đời của chúng. 

"Tính bền vững phải không chỉ là một từ thông dụng vì vậy các mục tiêu, 

phương pháp và số liệu cần được hỗ trợ bởi khoa học và liên kết với chiến 

lược của công ty." – Mark Siebentritt 

Chúng ta có thể không liên kết những gã khổng lồ công nghệ trị giá hàng tỷ 

đô la với các nhà máy điện đốt than, nhưng điều đó không có nghĩa là họ 

rõ ràng. Năm 2019, Google đã sử dụng nhiều điện hơn một nửa số quốc 

gia trên thế giới, với việc sử dụng gần gấp đôi sau mỗi ba năm. Và 

Samsung sử dụng gần gấp đôi so với Google. 

https://www.theceomagazine.com/business/innovation-technology/billionaire-space-race/
https://www.newscientist.com/article/2205779-creating-an-ai-can-be-five-times-worse-for-the-planet-than-a-car/


Nhưng trong khi Google đã kết hợp 100% việc sử dụng nó với việc mua 

năng lượng tái tạo, nhà đổi mới AI Samsung đã tụt lại một chặng đường 

dài trở lại, với một báo cáo của Greenpeace vào năm 2020 tuyên bố 82% 

điện của nó là từ nhiên liệu hóa thạch. Financial Times tiết lộ vào tháng 6 

năm ngoái rằng lượng khí thải của họ thực sự đang tăng lên. 

Một số tổ chức tài chính và quỹ hưu trí lớn đã đả kích các giám đốc điều 

hành của gã khổng lồ Hàn Quốc vì đã tài trợ 14 tỷ USD cho các dự án 

nhiên liệu hóa thạch trong thập kỷ qua, một tín hiệu rõ ràng rằng các nhà 

đầu tư công nghệ đang ngày càng yêu cầu giảm lượng khí thải carbon. 

Nhà đầu tư chuyển sang màu xanh lá cây 

 

Các công nghệ tiên tiến đang được phát triển bởi nhiều công ty có tiềm 

năng to lớn để mang lại lợi ích cho hành tinh, theo Mark Siebentritt, Giám 

đốc điều hành của công ty tư vấn bền vững hàng đầu Edge Environment. 

"Vốn cổ phần tư nhân muốn đầu tư vào công nghệ xanh, nhưng thách thức 

là phân loại lúa mì từ trấu", ông nói với Tạp chí CEO. "Tính bền vững phải 

https://www.theceomagazine.com/business/innovation-technology/innovators-types/


không chỉ là một từ thông dụng vì vậy các mục tiêu, phương pháp và số 

liệu cần được hỗ trợ bởi khoa học và liên kết với chiến lược của công ty." 

Trong khi đó, ông có một cảnh báo cho bất kỳ công ty công nghệ thông tin 

nào đang tìm kiếm tài trợ và lo lắng rằng việc chuyển sang màu xanh lá 

cây sẽ gây nguy hiểm cho lợi nhuận. "Các nhà đầu tư đang tìm cách tận 

dụng sự tăng trưởng của ESG, vì vậy các công ty không ưu tiên nó được 

coi là rủi ro quá cao", Siebentritt nói. 

Kêu gọi đầu tư AI 

Nvidia đứng đầu danh sách 10 cổ phiếu AI tốt nhất để mua của Bank of 

America. Nhà sản xuất chip cao cấp đã tuyên bố rằng 100% việc sử dụng 

năng lượng toàn cầu của họ sẽ đến từ các nguồn tái tạo vào năm 2025. 

Công ty đã tuyên bố họ đang xây dựng "siêu máy tính AI mạnh nhất thế 

giới", được đặt tên là Earth-2, hay E-2, một cặp song sinh kỹ thuật số của 

Trái đất hứa hẹn sẽ thay đổi cách chúng ta dự đoán biến đổi khí hậu. 

"Chúng ta cần phải đối mặt với biến đổi khí hậu ngay bây giờ. Tuy nhiên, 

chúng tôi sẽ không cảm thấy tác động của những nỗ lực của chúng ta 

trong nhiều thập kỷ. Thật khó để huy động hành động cho một cái gì đó 

cho đến nay trong tương lai. Nhưng chúng ta phải biết tương lai của chúng 

ta ngày hôm nay - nhìn thấy nó và cảm nhận nó - để chúng ta có thể hành 

động khẩn cấp. Để biến tương lai của chúng ta thành hiện thực ngày hôm 

nay, mô phỏng là câu trả lời", Người sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều 

hành Nvidia Jensen Huang nói. 

"Chúng tôi sẽ cống hiến bản thân và các nguồn lực quan trọng của mình 

để chỉ đạo quy mô và chuyên môn của Nvidia trong khoa học tính toán, để 

tham gia với cộng đồng khoa học khí hậu thế giới. Tất cả các công nghệ 

mà chúng tôi đã phát minh ra cho đến thời điểm này là cần thiết để làm cho 

Earth-2 có thể. Tôi không thể tưởng tượng được một công dụng lớn hơn 

hoặc quan trọng hơn." 

"Chúng ta cần phải đối mặt với biến đổi khí hậu ngay bây giờ. Tuy nhiên, 

chúng ta sẽ không cảm thấy tác động của những nỗ lực của chúng ta trong 

nhiều thập kỷ. Thật khó để huy động hành động cho một cái gì đó cho đến 

nay trong tương lai." – Jensen Huang 



Trong khi đó, tại Úc, cổ phiếu AI hàng đầu trên ASX là Appen, theo 

Investing News Network. Sự hấp dẫn của nó một phần là do đầu tư đáng 

kể vào việc giảm lượng khí thải carbon và tuyên bố rằng AI của nó sẽ "giúp 

giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, cắt giảm khí thải nhà kính, cải 

thiện hiệu quả và tối ưu hóa phân bổ tài nguyên". 

Tuy nhiên, công nghệ đã nổi lên cho đến nay trong cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đã giúp hành tinh bằng tình cờ hạnh phúc hơn là thiết kế. 

Liên minh Internet of Things Australia lập luận rằng việc nhúng phần mềm, 

cảm biến và khả năng xử lý trong rất nhiều sản phẩm hơn có nghĩa là ngành 

công nghiệp này không chỉ đáp ứng các Mục tiêu Phát triển Bền vững của 

Liên Hợp Quốc, ngay cả khi nó không đặt ra; tuy nhiên, nó nói rằng tất cả 

các dự án mới cần các mục tiêu nghiêm ngặt cho năng lượng tái tạo. 

Sáu cách nó có thể giúp 

PwC đã nhấn mạnh sáu lĩnh vực mà AI đã giúp ích cho môi trường: 

1. Biến đổi khí hậu - học máy tạo điều kiện cho lưới điện thông minh, 

trong khi canh tác dựa trên dữ liệu đang làm tăng năng suất cây trồng 

2. Đa dạng sinh học - giám sát chính xác môi trường sống bị đe dọa và 

những cách mới để phát hiện những kẻ săn trộm đang bảo vệ các loài 

dễ bị tổn thương 

3. Đại dương khỏe mạnh - bây giờ dễ dàng hơn để giải quyết đánh bắt 

quá mức, ô nhiễm và tẩy trắng san hô 

4. An ninh nước – cung cấp và quản lý hiệu quả hơn, và thậm chí giao 

dịch nước với hàng xóm bằng cách sử dụng blockchain 

5. Không khí sạch – phát hiện ô nhiễm không khí theo thời gian thực và 

tăng cường cảm biến để lọc 

6. Khả năng phục hồi thảm họa - cảnh báo trước đó về các sự kiện thời 

tiết lớn và kế hoạch sơ tán 

Bất chấp những tiến bộ ấn tượng và tiềm năng chưa được khai thác, 

Siebentritt cảnh báo rằng những thách thức vẫn còn. "Hai công ty lớn nhất 

đang tìm cách vượt ra ngoài việc sử dụng bù đắp carbon để đạt mức 0 và 



giảm lượng khí thải Scope 3 - carbon được sản xuất gián tiếp thông qua 

chuỗi cung ứng", ông nói. 

Trong khi nhiều quốc gia vẫn đang tụt lại phía sau trong nỗ lực chống biến 

đổi khí hậu, điều đó không phản ánh sự thèm ăn vô độ của khu vực tư 

nhân đối với các công nghệ mới, sạch hơn. Trong những năm tới, khi bạn 

nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe không người lái của mình tại máy gặt đập 

liên hợp tự động thu thập lúa mì ít carbon, kháng sâu bệnh, hy vọng sẽ cho 

thấy rõ ràng rằng cuộc cách mạng đặc biệt này thực sự mang lại một số 

điều kỳ diệu cho hành tinh. 

 


