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Dự án Chia sẻ lợi ích REDD+  nhằm cung cấp những lựa chọn và 
hướng dẫn  chính sách cho việc thiết kế, xây dựng và thực hiện 
các cơ chế chia sẻ lợi ích REDD+ 

Do REDD+ dựa trên những khoản đền bù mang tính điều kiện 
cho việc giảm phát thải các-bon, cơ chế tài chính này cần có 
một hệ thống phân định xem đối tượng đền bù là ai, lý do, điều 
kiện, tỷ lệ và quãng thời gian sẽ được đền bù. Những hệ thống 
như vậy được gọi là các cơ chế chia sẻ lợi ích, một thuật ngữ 
rộng bao gồm các yếu tố như thể chế, cấu trúc hoạt động, các 
công cụ, giải pháp nhằm phân bổ tài chính và những lợi ích 
ròng khác từ các chương trình REDD+.

Chia sẻ lợi ích có ý nghĩa quan trọng cho việc tạo ra động lực 
cần thiết nhằm thay đổi hành vi gây mất rừng hoặc suy thoái 
rừng, từ đó làm giảm phát thải các-bon. Tuy vậy, nếu các chủ 
thể liên quan không thấy được tính công bằng của hệ thống 
này, thì điều đó lại đe dọa tính tự chủ ra quyết định  cũng như 
sự ủng hộ của họ đối với REDD+. Một cơ chế chia sẻ lợi ích 
được thiết kế tốt cũng sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý rừng 
và tăng hiệu suất của các chương trình REDD+.

Dự án  của chúng tôi về chia sẻ lợi ích được xây dựng dựa trên 
kết quả  trong giai đoạn 1 dự án Nghiên cứu So sánh Toàn cầu về 
REDD+ của CIFOR. Dự án này  phân tích các chi phí cơ hội, chi 
phí giao dịch và  chi phí thực hiện REDD+ ở cấp quốc gia và địa 
phương cũng như vấn đề quản trị và phân quyền ở các cấp.



Những phát hiện chính 

Không phải lợi ích tiềm năng nào có được từ REDD+ cũng lượng hóa được về tài chính hay dưới dạng 
ngay lập tức.1 Các lợi ích trực tiếp gồm các khoản tiền được chuyển, chẳng hạn từ việc bán tín dụng 
các-bon trên thị trường, các quỹ tài trợ hay quỹ chính phủ. Các lợi ích gián tiếp thì liên quan tới vấn 
đề bằng cách nào việc triển khai REDD+ có thể làm minh bạch hóa chế độ sử dụng đất, hỗ trợ quản 
lý rừng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và cải thiện dịch vụ hệ sinh thái (như cấp nước). Trong mọi 
trường hợp, các chi phí cơ hội, giao dịch và thực hiện nếu phát sinh đều phải được cân nhắc khi xác 
định đối tượng hưởng lợi của REDD+ — tức là phải tính đến lợi nhuận ròng. Giá trị gắn với những lợi 
ích gián tiếp ngụ ý rằng các cộng đồng địa phương không nhất thiết phải cần đến lượng tiền lớn để 
trở nên khá giả hơn nhờ REDD+.1

Các lợi ích có thể bằng tiền mặt hoặc phi tiền tệ
Chia sẻ lợi ích có liên quan tới nhiều mục tiêu và nhóm lợi ích. 
Để tất cả các chủ thể liên quan đều ủng hộ REDD+ và cơ chế 
chia sẻ lợi ích cuối cùng, thì tính hợp pháp và độ tin cậy của quá 
trình thiết kế cơ chế là rất cần thiết.1 Công bằng giữa các bên 
trong quá trình tham gia là rất quan trọng — theo đó, tất cả các 
chủ thể liên quan đều phải được tham gia vào quá trình ra quyết 
định quyết định về cơ chế.5 Điều này sẽ ngăn một nhóm ít có 
quyền lực  gây ảnh hưởng quá mạnh để chiếm giữ quyền lợi cho 
họ. Tuy nhiên, ở hầu hết các nước được nghiên cứu, các nhóm 
quyền lực được mời tham gia vào REDD+  lại lấn át những cuộc 
thảo luận về REDD+ mà ít có ý kiến từ các nhóm dân cư dễ bị tổn 
thương hoặc bần cùng.2 Cũng ở hầu hết các nước, những chủ 
thể thực sự đứng đằng sau nạn mất rừng lại không tham gia và 
điều này có ảnh hưởng tiêu cực tới tính hiệu quả của REDD+.

Tính hợp pháp và tin cậy của quá trình là rất quan trọng

Chế độ sở hữu đất đai không rõ ràng và thiếu an toàn sẽ gây ra 
thiếu công bằng. Mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước và các 
chủ thể liên quan trong việc chiếm giữ lợi ích tiềm năng cũng 
có thể làm giảm hiệu quả của REDD+. Thất bại trong việc áp 
dụng những bài học về điều kiện thuận lợi để REDD+ có thể 
thực hiện (do thiếu trao đổi thông tin) có thể dẫn đến sự chồng 
chéo, giảm năng lực và tăng chi phí. Nếu thiếu sự tham gia 
của tất cả các chủ thể liên quan, thì sẽ làm ảnh hưởng tới  tính 
hợp pháp và độ tin cậy của quá trình cũng như sự chấp nhận 
của họ đối với cơ chế.2 Nếu có hiện tượng tham nhũng, thông 
đồng, khống chế bởi giới thượng lưu, thiếu minh bạch và trách 
nhiệm giải trình, thì sự chi trả sẽ có thể là vô ích.6 Để giảm 
những nguy cơ đó, phải cải thiện công tác điều hành, thực thi 
pháp luật, trao đổi thông tin, nâng cao năng lực, định hướng 
cho các dòng tài chính. Chỉ khi có sự chia sẻ chi phí và lợi ích 
phù hợp, tạo ra động lực đủ mạnh để thay đổi, thì REDD+ mới 
giúp đạt được những tiến bộ ấy.2

Những rủi ro tiềm tàng liên quan đến điều kiện 
chính trị - kinh tế của các nước tham gia REDD+ 

Rất khó tìm ra một hệ thống chia sẻ lợi ích nào hoàn toàn hiệu quả, hiệu ích và công bằng — mà sẽ 
luôn có sự đánh đổi.2 Về mặt kỹ thuật, hướng tiếp cận hiệu quả và hiệu ích nhất tính theo lượng phát 
thải giảm đi là chi trả cho những đối tượng có khả năng phát thải lớn nhất, chẳng hạn như các chủ sở 
hữu hoặc chiếm hữu (qua chuyển nhượng) một diện tích đất lớn — nhưng điều này có thể bị xem là 
sự đền bù cho các đối tượng mà trước đó đã thu lợi từ mất rừng (một số trường hợp là bất hợp pháp)1 
hoặc thậm chí tiếp tay cho đối tượng khác làm như vậy; khiến bần cùng hóa những người nghèo hơn 
hoặc đang tham gia bảo vệ rừng, kể cả người bản xứ.2 Với mỗi một bối cảnh, cần xác định mục tiêu cơ 
bản và lợi ích mong muốn chung đối với  REDD+; bởi các vấn đề này nói chung chưa được làm rõ.1

Những gì hiệu quả và hiệu ích có thể không công bằng

Ở mỗi nước đều đang có nhiều tranh luận và quan niệm khác nhau về cách phân phối lợi ích REDD+ 
sao cho công bằng.1 Xu thế chủ đạo ở tất cả các nước đang nghiêng về quan điểm rằng những người 
có quyền hợp pháp sẽ là đối tượng hưởng lợi từ REDD+, và những ai chịu chi phí thì có quyền được 
đền bù. Tuy vậy, nếu quá chú trọng vào quyền hợp pháp thì sẽ đẩy người nghèo đến chỗ bất lợi, vì 
phần lớn họ không có quyền đất đai rõ ràng, an toàn và chính thức; hơn thế, quyền các-bon nói chung 
vẫn chưa có định nghĩa cụ thể. Việc đền bù các chi phí có thể khuyến khích các bên tham gia, nhưng 
nó chỉ tạo ra động lực yếu nếu không gắn với kết quả về hành vi. Một quan điểm khác là, những ai 
tham gia bảo vệ rừng sẽ được hưởng lợi - nhưng ngoài Bra-xin và Pê-ru đã có sự ủng hộ rõ ràng luận 
điểm này, các nuớc còn lại đều đang xem xét có nên đi theo hướng này hay không. Luận điểm thứ 4 
trong chia sẻ lợi ích là chủ thể thực hiện hoặc trợ giúp các dự án REDD+ (chẳng hạn các cơ quan nhà 
nước và những người làm dự án) là đối tượng hưởng lợi, nhưng vấn đề là ở chỗ làm sao để họ có đủ 
động lực mà không thấy đó là may mắn bất ngờ.

Khác biệt về quan niệm “công bằng” trong chia sẻ lợi ích

Các cơ chế chia sẻ lợi ích có thể đi theo chiều dọc (chia sẻ giữa các cấp từ trung ương xuống địa 
phương), chiều ngang (chia sẻ trong cùng một cấp), hoặc cả hai.3 Hướng tiếp cận sử dụng các mô hình 
Quỹ, các thỏa thuận về chuyển nhượng rừng, địa tô 4 và các công cụ thị trường chủ yếu có tính chất 
chiều dọc. Các hướng tiếp cận ngang thường là quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng 
và đồng quản lý rừng.2 Hiện nay, các nước có xu hướng xây dựng trên các mô hình hiện có và gần gũi 
nhất với bối cảnh của họ.2 Cách tiếp cận này có thể làm giảm chi phí và thu hút sự ủng hộ về chính trị. 
Tuy nhiên, hiệu quả, hiệu suất và tính công bằng của các mô hình này sẽ phụ thuộc vào trách nhiệm 
giải trình, độ minh bạch và năng lực quản lý tài chính của nhà nước — vốn khá yếu ở hầu hết các nước 
được nghiên cứu.

Các nước có xu hướng ủng hộ một cách tiếp chia sẻ lợi ích vốn đã quen 
thuộc với họ

Chia sẻ Lợi ích REDD+ 
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Chia sẻ lợi ích có ý nghĩa quan trọng cho việc tạo ra động lực cần thiết nhằm thay 
đổi hành vi gây mất rừng hoặc suy thoái rừng, từ đó làm giảm phát thải các-bon.

Để tất cả các chủ thể liên quan ủng hộ REDD+ cũng như đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích 
sẽ hiệu quả, công bằng, sự tham gia đầy đủ của các bên trong suốt quá trình thiết kế cơ 
chế ấy là rất quan trọng.
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