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Quy mô nào là phù hợp cho REDD?
Kết quả của những cách tiếp cận quốc gia, địa phương và lồng ghép
Arild Angelsen, Charlotte Streck, Leo Peskett, Jessica Brown và Cecilia Luttrell

Các nội dung chính

 • Ba đề xuất về cấp độ hoặc quy mô địa lý cho việc hạch toán và khuyến khích REDD hiện vẫn đang trong quá trình thảo 
luận: hỗ trợ trực tiếp cho các dự án (cấp độ địa phương), cho các nước (cấp quốc gia), hoặc lổng ghép cả hai hình 
thức đó.

 • Tiếp cận địa phương hay tiếp cận dự án có thể tạo điều kiện cho người dân tham gia rộng rãi ngay từ ban đầu và có 
sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, nó có thể tạo ra rò rỉ (tăng lượng khí phát thải ở bên ngoài ranh 
giới vùng dự án) và không giải quyết được các nguyên nhân sâu xa của nạn phá rừng và suy thoái rừng.

 • Tiếp cận quốc gia cho phép thực hiện các chính sách sâu rộng hơn, giải quyết được vấn đề rò rỉ cục bộ và tạo quyền 
sở hữu trong nước. Tuy vậy, trong tương lai ngắn và trung hạn, cách tiếp cận này chỉ khả thi ở một vài quốc gia, do nó 
khó có thể đạt hiệu quả trong những trường hợp mà quản lý nhà nước dễ thất bại ; và nó cũng khó vận động được 
đầu tư từ khu vực tư nhân hay khuyến khích sự tham gia của chính quyền địa phương.

 • Tiếp cận lồng ghép là một cơ chế khả thi hơn cả. Nó cho phép các nước triển khai REDD thông qua các hoạt động ở 
địa phương và tiến dần theo hướng tiếp cận quốc gia, hoặc để cả hai hình thức này song hành trong một hệ thống 
mà trong đó các khoản tín dụng REDD được tạo ra bởi cả các dự án và các cơ quan chính phủ, nhờ đó nâng cao hiệu 
quả tiềm năng của cả hai cách tiếp cận. Tuy nhiên, khó khăn của tiếp cận này là phải phối hợp hài hòa được ở cả hai 
cấp độ.

Giảm phát thải do phá rừng và suy thoái rừng (REDD) là một 
cơ chế tài chính được đề xuất để khuyến khích các nỗ lực 
giảm phát thải trong ngành lâm nghiệp ở các nước đang 
phát triển. REDD sẽ có thể trở thành một bộ phận của một 
điều ước quốc tế về khí hậu – và điều này đang được thảo 
luận trong khuôn khổ Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc 
về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC). Câu hỏi chính được đặt ra 
khi thảo luận là quy mô hạch toán có thể thực hiện và mức 
khuyến khích có thể áp dụng với các hoạt động REDD. Liệu 
có nên giới hạn việc hạch toán quốc tế ở các hoạt động cấp 
địa phương (hoặc dự án), hay ở việc giảm phát thải cấp quốc 
gia, hay cả hai (tiếp cận lồng ghép) không? Việc lựa chọn 
cấp độ hoặc quy mô địa lý cho việc hạch toán và cấp tín 
dụng cho REDD sẽ tác động sâu sắc đến hiệu quả, hiệu suất 
và sự công bằng của cơ chế REDD (xem Hình 1).

Ba phương án lựa chọn quy mô cho việc 
thực hiện REDD 

Tiếp cận địa phương

Theo hướng tiếp cận địa phương, các hoạt động REDD sẽ 
diễn ra trong một phạm vi địa lý xác định hoặc ở quy mô 
dự án, do cá nhân, cộng đồng, tổ chức phi chính phủ, công 
ty tư nhân, chính quyền trung ương hoặc địa phương tiến 
hành. Đối với cả 3 hướng tiếp cận, việc phân bổ tín dụng 
cho các hoạt động REDD cần tuân theo những quy tắc đã 
được quốc tế thừa nhận về giám sát, báo cáo và xác minh 
(MRV), một hệ thống thể chế và thanh toán ở cả cấp quốc 
gia (một cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương hoặc 
tương đương được chỉ định để phê duyệt tất cả các dự án) 
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cũng như một cấp quốc tế (với một cơ quan giám sát và 
một dự án tập trung, và đăng ký tín dụng).

Những thể thức và thủ tục được xây dựng cho Cơ chế Phát 
triển Sạch (CDM) theo Nghị định thư Kyoto có thể được coi 
là mô hình mẫu cho việc thiết lập thể chế thực hiện REDD ở 
địa phương. Cơ chế CDM cho phép các nước phát triển (Phụ 
lục I) thực hiện việc bồi hoàn cho lượng khí nhà kính mà họ 
thải ra bằng việc hỗ trợ các dự án giảm phát thải ở các nước 
đang phát triển. Trong ngành lâm nghiệp, hiện chỉ có các 
dự án trồng mới và trồng lại rừng là đáp ứng được yêu cầu 
này, nhưng đến nay cũng mới chỉ có một dự án được phê 
duyệt. Cơ chế CDM đã được áp dụng thành công hơn trong 
nhiều ngành khác, đặc biệt là ngành năng lượng với giá trị 
của thị trường chính năm 2007 là 7,4 tỷ USD (Hamilton et al. 
2008). Nguyên nhân chậm trễ của các dự án CDM A/R là do 
các luật lệ, phương pháp luận phức tạp cộng với phí đăng 
ký đã khiến chi phí giao dịch tăng cao; các khoản tín dụng 
tạm thời từ các dự án không có khả năng chuyển nhượng; 
và việc loại những khoản tín dụng này ra khỏi Hệ thống 
Thương mại Khí thải của EU (ETS). 

Hiện nay ETS là thị trường carbon lớn nhất với tổng giá trị 50 
tỷ USD năm 2007 – chiếm 78% kim ngạch trao đổi carbon 
toàn cầu (Hamilton et al. 2008). 

Một ví dụ khác về tiếp cận địa phương là các dự án ngăn 
chặn phá rừng hoạt động trên thị trường carbon tự nguyện. 
Các giao dịch trên thị trường carbon tự nguyện đã đạt kim 
ngạch 330 tỷ USD vào năm 2007, chiếm chưa đầy 5% giá trị 
thị trường CDM chính. 80% giao dịch trên thị trường carbon 
tự nguyện có sự tham gia của những người mua tư nhân 
(Hamilton et al. 2008).

Nhìn vào các thành công của CDM ở các ngành khác, cơ 
cấu tổ chức hiện tại của nó và những khó khăn mà một 
số nước có thể gặp phải khi triển khai cách tiếp cận quốc 
gia đối với REDD, một số thành viên Công ước UNFCCC sẽ 
cho rằng cơ chế kiểu dự án cần được lồng vào khuôn khổ 
REDD toàn cầu. Việc đưa REDD vào CDM cũng đang được 
thảo luận trong các cuộc đàm phán về giai đoạn hậu 2012 
trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto (Điều 3.9), cho dù 
những thành công ít ỏi của các dự án A/R cho thấy cách tiếp 
cận REDD dựa trên dự án sẽ không dễ giúp nhân rộng mô 
hình CDM. 

Tiếp cận quốc gia

Hầu hết các hồ sơ đệ trình của các quốc gia lên UNFCCC 
đều ủng hộ tiếp cận quốc gia đối với REDD. Điều này phản 
ánh những kinh nghiệm trước đây về tiếp cận dự án, trong 
đó hiện tượng rò rỉ và chi phí giao dịch cao là những vấn đề 
đáng quan ngại. Tiếp cận quốc gia cũng giải quyết được các 

Hình 1. Ba giải pháp lựa chọn cho việc hạch toán và phân bổ tín dụng REDD (các đường mũi tên thể hiện dòng tiền từ những 
người mua quốc tế và luồng thông tin xuất phát từ các thực thể địa phương

Tiếp cận quốc gia

Tiếp cận địa phương

Tiếp cận lồng ghép

Thể hiện những người
mua tín dụng REDD
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vấn đề chủ quyền và thừa nhận rằng cuộc chiến chống nạn 
phá rừng đòi hỏi những thay đổi lớn về chính sách và nhờ 
vậy, nó có tiềm năng giảm phát thải trên quy mô lớn hơn.

Các chính phủ ủng hộ tiếp cận quốc gia dự định thành lập 
một hệ thống MRV quốc gia và sau đó sẽ thưởng cho các 
mức giảm phát thải tương ứng với một mức tham chiếu 
định sẵn. Việc giảm phát thải có thể thực hiện nhờ phân 
bổ các khoản tín dụng carbon trao đổi được trên cơ sở các 
khoản tài chính chuyển giao từ một quỹ toàn cầu hay những 
cơ chế khác. Sẽ không có khoản tín dụng nào được cấp ra 
thị trường quốc tế cho các hoạt động giảm phát thải ở quy 
mô địa phương.

Tùy theo điều kiện riêng, mỗi nước tham gia sẽ phải chịu 
trách nhiệm thực hiện các chính sách và biện pháp giảm 
phát thải do phá rừng và suy thoái rừng trên toàn lãnh thổ 
nhằm có được các khoản trợ cấp quốc tế, trong đó có thể 
bao gồm một hệ thống cung cấp tín dụng (chi trả dịch vụ 
môi trường – PES) cho các cộng đồng địa phương.

Tiếp cận lồng ghép

Do sự đa dạng về bối cảnh quốc gia, một số người đề xuất 
tích hợp các hoạt động địa phương vào một khuôn khổ 
hạch toán cấp quốc gia thông qua một tiếp cận “lồng ghép” 
(lần đầu tiên được Pedroni et al. trình bày một cách có hệ 
thống vào năm 2007). Các quốc gia có thể bắt tay vào các 
hoạt động REDD ở bất kỳ cấp độ nào. Các quốc gia có thể 
khởi động ở cấp địa phương và sau đó mở rộng ra toàn 
quốc khi mà năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước của họ 
đã được nâng cao. Việc chuyển tiếp sang tiếp cận quốc gia 
là bắt buộc, có thể là khi đến một thời hạn được thống nhất 
trước hoặc khi các dự án REDD đã được triển khai trên một 
tỷ lệ (%) diện tích rừng cụ thể đã được thỏa thuận, tùy theo 
hạn nào đến trước.

Mặc dù việc chuyển tiếp sang tiếp cận quốc gia là bắt buộc, 
nhưng vẫn có thể phân bổ tín dụng cho các hoạt động dự 
án đơn lẻ trong tiếp cận quốc gia. Vì thế, tiếp cận lồng ghép 
có hai đặc điểm riêng. Thứ nhất, quy mô có thể mở rộng 
theo thời gian từ cấp địa phương lên cấp quốc gia. Thứ hai, 
các quốc gia có thể lựa chọn hạch toán và nhận tín dụng 

Tiếp cận quốc gia phù hợp hơn với việc giải quyết  các động cơ sâu xa hơn dẫn đến phá rừng và suy thoái rừng: đốt rừng làm nương rẫy tại Riau, Indonesia 
(Ảnh: Ryan Woo)
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quốc tế đồng thời ở cả hai cấp độ: địa phương và quốc gia. 
Ngoài ra, ở cùng một thời điểm, các nước khác nhau có thể 
sử dụng các cơ chế cấp tín dụng khác nhau.

Theo hướng lồng ghép này, thủ tục MRV và các mức tham 
chiếu cần phải hài hòa giữa các cấp độ quốc gia và cấp địa 
phương. Việc chia sẻ số lượng tín dụng giữa 2 cấp độ này 
có thể được mô hình hóa dựa trên Cơ chế đồng thực hiện 
theo Nghị định thư Kyoto. Sau mỗi giai đoạn hạch toán, 
quốc gia sẽ phải khấu trừ toàn bộ số lượng tín dụng cấp 
địa phương đã nhận và cam kết chỉ thực hiện trong tổng số 
tín dụng quốc gia phản ánh mức giảm phát thải toàn quốc 
(xem hộp 1).

Nếu cấp quốc gia không tạo ra được lợi ích về mặt carbon 
thì những hoạt động được kiểm chứng và xác minh độc lập 
ở cấp địa phương sẽ vẫn được thanh toán.

Đánh giá các hướng tiếp cận

Hiệu quả

Đối với các mục tiêu về hiệu quả carbon và giảm khí phát 
thải, có sự khác biệt rõ ràng giữa 3 hướng tiếp cận ở 3 góc 
độ chính: (i) khả năng giải quyết vấn đề rò rỉ; (ii) mức độ 
tham gia – vấn đề sẽ ảnh hưởng đến khả năng giảm phát 
thải tổng thể sẽ đạt được; và (iii) việc cải cách chính sách nói 
chung – vấn đề sẽ ảnh hưởng đến chiều sâu, chi phí và sự 
ổn định của việc giảm phát thải.

Về tiềm năng, phạm vi địa lý của tiếp cận quốc gia và tiếp 
cận lồng ghép lớn hơn khá nhiều so với phạm vi của tiếp 
cận địa phương, nhờ vậy có thể giải quyết được vấn đề rò rỉ 
cục bộ trong quá trình hạch toán và đạt được hiệu quả cao 
hơn (M-Co, Báo cáo Tư vấn 2008). Tuy nhiên, hiện nay hầu 
hết các nước đang phát triển chưa đủ khả năng tham gia 

theo hướng tiếp cận quốc gia vì thiếu cơ sở hạ tầng MRV 
và điều này làm phát sinh vấn đề rò rỉ quốc tế. Tuy vậy, tính 
linh hoạt của tiếp cận lồng ghép cho phép hầu hết các quốc 
gia có thể tham gia sớm hơn và nhờ vậy giảm thiểu (nhưng 
cũng không thể loại bỏ hoàn toàn) sự rò rỉ quốc tế.

Cải cách quyền hưởng dụng đất và cải tiến quản trị lý nhà là 
những thí dụ về hành động có thể trở thành nhân tố chính 
trong một chiến lược REDD quốc gia. Tuy nhiên, ảnh hưởng 
của chúng sẽ khó quy về các khu vực địa lý cụ thể. Mặt khác, 
những cải cách như vậy nói chung thường vượt quá phạm vi 
của các tiếp cận địa phương hay tiếp cận theo dự án. Vì thế, 
tiếp cận quốc gia có thể sẽ khuyến khích các chính sách có 
tính chiến lược và bao quát hơn, đem đến kết quả sâu rộng 
và lâu dài hơn về giảm phát thải.

Các nhà đầu tư ở khu vực tư nhân có thể lưỡng lự khi trả 
tiền cho các hoạt động giảm phát thải ở quy mô quốc gia và 
thường lựa chọn đầu tư vào các khu rừng ‘cụ thể’ ở các địa 
bàn dự án, tức là các khu rừng có liên hệ trực tiếp với việc 
giảm phát thải cũng như các lợi ích khác, chẳng hạn như đa 

Tiếp cận địa phương cho phép sự tham gia rộng rãi hơn của các cộng đồng 
địa phương và có sức hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư tư nhân: đánh giá 
cảnh quan đa ngành, Tây Papua, Indonesia (Ảnh: Manuel Boissiere)

Hộp 1. Hướng tiếp cận lồng ghép vận hành như thế nào

Một dự án dự định giảm phát thải 1 000 tấn CO2 trong một giai đoạn hạch toán nào đó. Tổng mức giảm của quốc gia 
(tổng số nợ carbon) trong giai đoạn này là 5 000 tấn. Khoản nợ tương ứng 1 000 tấn đã được phân bổ cho dự án sẽ 
được thanh toán từ tổng số tín dụng của quốc gia.  Để đề phòng sự rò rỉ ở cấp dự án, chi phí MRV và nguy cơ không ổn 
định (lượng khí thải tương lai có thể cao hơn), chính phủ có thể giữ lại một phần số tín dụng carbon đã giao về dự án. 
Bằng cách ấy, chính phủ và dự án có thể thỏa thuận rằng dự án sẽ nhận 70% số tín dụng được tạo ra, còn chính phủ 
giữ 30%. Trong kịch bản như vậy, dự án sẽ giữ 700 khoản tín dụng và chính phủ còn 4 300.
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Các chi phí cơ hội của việc bảo tồn rừng (điển hình là lợi 
tức từ nông nghiệp và khai thác gỗ mà đất rừng đem lại) 
mà những người sở hữu quyền sử dụng rừng thu được 
cũng rất khác nhau. Nếu bồi thường cho người có quyền sử 
dụng đúng theo các chi phí cơ hội cụ thể của họ, thì chi phí 
chung sẽ giảm đáng kể. Theo kết quả nghiên cứu ở Brazil, 
các tác giả Börner và Wunder (2008) đã ước tính mức tiết 
kiệm chi phí của các khoản chi trả được hạch toán chi tiết 
một cách hoàn hảo so với việc bồi thường ở một mức cố 
định dao động từ 45-75%. Sẽ thiết thực hơn nếu đưa việc 
hạch toán chi tiết cho các khoản chi trả vào các tiếp cận địa 
phương và có thể vào một phần của tiếp cận lồng ghép, 
do việc thực hiện nó ở một hệ thống quốc gia sẽ rất tốn 
kém. Thực tế cho thấy không dễ loại bỏ những hoạt động 
không có tính bổ trợ (dẫn đến những khoản chi không hiệu 
quả) như ví dụ đối với hệ thống PES quốc gia ở Costa Rica 
(Karousakis 2007). Đa dạng hóa các mức chi trả là điều khả 
thi trong hệ thống quốc gia, nhưng sẽ có sự đánh đổi giữa 
việc thanh toán chi trả cho chi phí cơ hội với các chi phí giao 
dịch, và cũng có thể là đánh đổi giữa việc thanh toán chi phí 

dạng sinh học và xóa đói giảm nghèo. Họ ít quan tâm đầu tư 
vào những khoản chi trả xa vời ở cấp trung ương vì họ khó 
kiểm soát được các rủi ro có thể xảy ra tại quốc gia nơi họ 
đầu tư. Điều này sẽ khiến cho sự tham gia của quốc gia càng 
khó khăn hơn.

Hiệu suất

Hiệu suất chi phí của các hướng tiếp cận REDD với quy mô 
khác nhau có thể bị ảnh hưởng bởi 3 loại chi phí: (i) chi phí 
MRV; (ii) chi phí thực hiện chính sách; và (iii) hiệu suất trong 
thanh toán chi phí cơ hội.

Phát triển hạ tầng MRV quốc gia có thể tạo hiệu quả kinh 
tế đáng kể về mặt quy mô. Điều này có nghĩa là hướng 
tiếp cận quốc gia có thể đem lại hiệu suất cao hơn về chi 
phí trên mỗi đơn vị giảm phát thải đi-ô-xít các-bon hoặc 
trên một đơn vị diện tích. Ví dụ, tiếp cận quốc gia thuần 
túy không nhất thiết đòi hỏi phải tách số liệu đến cấp tỉnh 
và cấp huyện, nhờ đó giảm được kích thước mẫu (số ô tiêu 
chuẩn) cần theo dõi. Hướng tiếp cận lồng ghép đòi hỏi 
nhiều chi phí hơn vì phải theo dõi và hạch toán ở cả cấp 
quốc gia và địa phương.

Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến hiệu suất là chi phí thực hiện 
chính sách REDD. Việc thực hiện một hệ thống theo dõi tín 
dụng chi cho các đơn vị địa phương (hệ thống PES quốc gia) 
sẽ làm phát sinh chi phí đăng ký dự án với các cơ quan trung 
ương, kiểm chứng và xác minh cũng như quản lý các hợp 
đồng. Tính kinh tế của các quy mô khác nhau cũng nghiêng 
về việc thực hiện ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, một hệ thống 
trên toàn quốc có thể có tiềm năng giảm phát thải nhiều 
hơn với chi phí thấp hơn, nhưng nó cũng có thể làm giảm 
hiệu suất do tệ quan liêu và tham nhũng. Hướng tiếp cận 
địa phương có thể tốn nhiều chi phí hơn cho các giao dịch 
nói chung trên mỗi đơn vị giảm phát, nhưng lại có thể hoạt 
động với hiệu suất cao hơn nhờ quy mô nhỏ hơn và khả 
năng được quản lý bởi các thực thể tư nhân có kinh nghiệm 
trong các cơ chế thị trường carbon và luôn ưu tiên cho cho 
phí và hiệu quả.

Cách tiếp cận quốc gia có thể bao gồm những cải cách 
sâu rộng và việc thực hiện các cải cách này nhiều khi sẽ đỡ 
tốn kém hơn so với việc thực hiện các chính sách kiểu PES. 
Trong một số trường hợp, các cải cách có thể cũng là cơ hội 
để tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như qua việc xóa bỏ các hình 
thức trợ giá cho các hoạt động có nguy cơ làm gia tăng phá 
rừng và suy thoái rừng.

Tiếp cận lồng ghép có thể linh hoạt hơn trong việc giải quyết các yêu cầu 
trong từng bối cảnh cụ thể: lâm nghiệp cộng đồng ở Cam-pu-chia 
(Ảnh: Cecilia Luttrell)
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cơ hội với các mong muốn về tính công bằng, do nhiều khi 
các đối tượng hưởng quyền thuộc nhóm nghèo nhất lại có 
chi phí cơ hội thấp nhất.

Sự công bằng

Một cơ chế REDD nếu chỉ áp dụng tiếp cận quốc gia sẽ có 
có thể không phù hợp với hầu hết các nước có thu nhập 
thấp do họ không có đủ cơ sở hạ tầng dành cho MRV trong 
khi hiệu quả quản lý nhà nước còn thấp. Vì thế, dòng tiền 
quốc tế có thể sẽ bị hút về phía các nước có thu nhập trung 
bình như Brazil chẳng hạn. Tuy vậy, hướng tiếp cận địa 
phương cũng không hẳn sẽ tốt hơn trong trường hợp này 
theo kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai CDM. Năm 2007, 
khoảng 73% tổng số tín dụng CDM bán ra được có mác “sản 
xuất tại Trung Quốc” (Hamilton et al. 2008). Điều này cho 
thấy một yêu cầu bắt buộc, không phụ thuộc vào bất cứ 
quy mô tiếp cận nào, đối với công tác chuẩn bị để nâng cao 

năng lực và củng cố thể chế quốc gia, và ở góc độ chung 
hơn là tăng cường hiệu quả quản lý và trách nhiệm giải trình 
của các quốc gia để bảo đảm cho những nước nghèo nhất 
cũng đủ điều kiện tham gia.

Đối với tính công bằng trong phạm vi quốc gia, tiếp cận 
quốc gia mang tính tập trung có thể làm hạn chế sự tham 
gia của cộng đồng nông thôn vào việc thiết kế và thực hiện 
REDD. Điều này có thể gây ra sự bất bình đẳng trong phân 
chia lợi ích cũng như quá trình ‘quốc hữu hóa’ các quyền 
về carbon. Các dòng tài chính lớn và mới có thể làm tăng 
nạn tham nhũng và thao túng nhà nước, khiến cho người 
nghèo càng khó hưởng lợi. Các chính phủ cũng chủ ý pha 
trộn thông tin đã để cổ súy cho tiền trình đơn phương ra 
quyết định. (Foti et al. 2008), và ít quan tâm đến việc dành ra 
các khoản hỗ trợ để bảo đảm sự tham gia rộng rãi của địa 
phương vào tiến trình REDD. Do đó, cách tiếp cận quốc gia 
có nguy cơ tạo ra các kết quả bất bình đẳng từ các tiến trình 

Bảng 1. Ưu – nhược điểm của các cách tiếp cận

Mô hình REDD
Tiêu chí

Hiệu quả Hiệu suất Công bằng và đồng lợi ich

Tiếp cận địa phương

+

+

-

-

-

Có sự tham gia rộng rãi trong 
thời gian ngắn 

Hấp dẫn đối với nhà đầu tư tư 
nhân

Vấn đề rò rỉ cục bộ

Không tạo đà cho những thay 
đổi cần thiết về chính sách

Ít có sự tham gia của cấp 
quốc gia

±

+

Chi phí MRV nhìn chung thấp 
hơn, nhưng lại cao hơn tính trên 
lượng CO2 quy đổi

Chi trả các khoản hỗ trợ được 
hạch toán chi tiết: giảm chi phí

-

-

Các nước nghèo, nơi mà quản lý 
nhà nước ít hiệu quả, vẫn tham 
gia dễ dàng

Có thể hướng đến người nghèo 
và tạo nhiều cơ hội cho sự tham 
gia của cộng đồng

Tiếp cận quốc gia

+

+

+

-

Có thể triển khai đồng bộ các 
chính sách rộng hơn

Giải quyết được vấn đề rò rỉ cục 
bộ

Quốc gia nơi thực hiện REDD 
được tự chủ hơn

Các vấn đề chưa được giải quyết 
về mức tham chiếu

+

+

-

Chi phí MRV và chi phí giao dịch 
tính trên lượng CO2 quy đổi thấp 
hơn

Có sẵn các chính sách tiết kiệm 
(phi PES) 

Các chính sách và nỗ lực quản lý 
nhà nước có thể thất bại

-

-

-

-

Có thể chuyển nhượng với khối 
lượng lớn hơn

Dễ lồng ghép với các chiến lược 
phát triển của quốc gia

Có lợi cho các nước thu nhập 
trung bình

Có nguy bị thao túng bởi tầng 
lớp trên trong xã hội (‘quốc hữu 
hóa’ quyền carbon)

Tiếp cận lồng ghép

+

+

+

-

Kết hợp ưu điểm của cả 2 hướng 
tiếp cận trên

Linh hoạt theo bối cảnh riêng ở 
từng nước

Có thể chuyển nhượng với khối 
lượng lớn hơn 

Các vấn đề chưa được giải quyết 
về mức tham chiếu

+

-

-

Có cả các chính sách về chi trả 
bồi thường được hạch toán chi 
tiết và cắt giảm chi tiêu tổng thể

Chi phí MRV cao (vì đòi hỏi phải 
bóc tách chi tiết số liệu quốc gia)

Khó khăn trong việc điều 
hòa giữa 2 cấp quốc gia và 
địa phương

+

+

Tăng khả năng tham gia cho 
quốc gia cũng như  chuyển 
nhượng với khối lượng lớn hơn 
cho các nước nghèo

Có thể hướng tới các nhóm đối 
tượng nghèo
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thực hiện bất bình đẳng. Nhưng mặt khác, cách tiếp cận 
quốc gia có thể lồng ghép tốt hơn với các chiến lược phát 
triển của đất nước và đem lại những lợi ích phát triển lâu dài. 

Những cách tiếp cận địa phương quy mô nhỏ hơn và tiếp 
cận lồng ghép có thể sẽ linh hoạt hơn trong việc giải quyết 
các nhu cầu cụ thể ở các bối cảnh cụ thể. Bằng chứng từ 
các dự án lâm nghiệp các-bon cho thấy chúng có thể giúp 
nâng cao năng lực địa phương, cải thiện việc ra quyết định 
có sự tham gia của người dân và quản lý nguồn lợi dựa vào 
cộng đồng (Corbera 2005). Tuy nhiên, các nhà đầu tư tư 
nhân và các tổ chức phi chính phủ làm công tác bảo tồn lại 
pha trộn thông tin khi phân tích các mối quan tâm của cộng 
đồng trong các dự án của họ. Các thị trường carbon chủ yếu 
được tác động bởi các mục tiêu bảo vệ khí hậu toàn cầu chứ 
không phải là để phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa 
phương (May et al. 2004). Về mặt này cả cách tiếp cận quốc 
gia lẫn địa phương đều đối mặt với nhiều thách thức, tuy 
nhiên, những yếu tố quyết định mức độ tham gia cũng như 
các đối tượng tham gia và quá trình liên quan ở từng cấp độ 
tiếp cận là rất khác nhau.

Kết luận
Cả ba hình thức tiếp cận đều có những ưu, nhược điểm 
và những cái giá của nó xét trên các khía cạnh hiệu quả 
carbon, hiệu suất chi phí và tính công bằng. Tuy nhiên, một 
hệ thống lồng ghép có lẽ sẽ đem lại những kết quả tốt nhất 
dựa trên tất cả các tiêu chí này. Nó cho phép một quốc gia 
có thể tham gia vào REDD bằng một dự án hoặc bằng cách 
tiếp cận quốc gia, bảo đảm sự tham gia rộng rãi của quốc tế 
và nhờ đó có thể giảm phát thải tổng thể nhiều hơn trong 
tương lai gần. Các hạn chế của cách tiếp cận địa phương (và 
cụ thể là rò rỉ cục bộ) đã được tính đến thông qua việc ấn 
định thời hạn cho việc áp dụng cách tiếp cận quốc gia trong 
tương lai, cho phép các nước có thời gian để thiết lập cơ sở 

hạ tầng, thể chế và cơ chế quản trị cần thiết các khoản tín 
dụng quốc gia. Vì lý do đó, tiếp cận lồng ghép sẽ bảo đảm 
sự linh hoạt và đáp ứng được sự đa dạng về hoàn cảnh ở 
các quốc gia khác nhau.
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