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CHƯƠNG I 
TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LÂM NGHIỆP 
1.1. Vai trò và đặc điểm sản xuất  lâm nghiệp  
1.1.1 Khái niệm lâm nghiệp  
     Để đi đến khái niệm về lâm nghiệp, trên thực tế đã có nhiều quan điểm: 
      - Quan điểm thứ nhất: cho rằng lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất 
trong nền kinh tế quốc dân có chức năng xây dựng và quản lý bảo vệ rừng. 
    Với quan điểm này, lâm nghiệp chỉ bao gồm các hoạt động về trồng rừng, 
chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, bảo vệ nhằm cung cấp lâm đặc sản, phòng hộ và 
bảo vệ môi trường sống cho xã hội. Sản phẩm cuối cùng của hoạt động lâm 
nghiệp là tạo ra rừng thành thục công nghệ; đó chỉ là những sản phẩm tiềm 
năng, chưa thành sản phẩm hàng hoá cuối cùng được trao đổi trên thị trường. 
    Như vậy, quan điểm thứ nhất đã bộc lộ một số vấn đề tồn tại : 
   + Một là khi đã khẳng định lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất nhưng 
sản phẩm cuối cùng lại chưa được lưu thông, trao đổi, mua bán trên thị trường 
để thu hồi vốn tái sản xuất cho chù kỳ tiếp theo. Sản phẩm được khai thác từ 
rừng lại được thống kê, hạch toán vào tổng sản phẩm công nghiệp. 
    + Hai là về phương diện kỹ thuật lâm sinh thì khai thác và tái sinh có mối liên 
hệ chặt chẽ với nhau. Khai thác được xem là một trong những giải pháp kỹ thuật 
lâm sinh quan trọng trong tái sản xuất tài nguyên rừng. 
   + Ba là về phương diện kinh tế - xã hội, mục đích cuối cùng của xây dựng 
rừng là để sử dụng (khai thác) và chỉ có khai thác mới thu hồi được vốn để tái 
sản xuất mở rộng tài nguyên rừng. 
   + Bốn là về phương diện quản lý, hiện nay ngành lâm nghiệp đang quản lý các 
hoạt động không chỉ thuộc lĩnh vực lâm sinh mà còn cả lĩnh vực khai thác và 
chế biến lâm sản. 
      - Quan điểm thứ hai : cho rằng lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất 
đặc biệt không chỉ có chức năng xây dựng, quản lý, bảo vệ rừng mà còn có chức 
năng khai thác sử dụng rừng.  

Như vậy, với quan điểm này khái niệm về lâm nghiệp đã được mở rộng. 
Sản phẩm cuối cùng của lâm nghiệp đã là sản phẩm hàng hoá được mua bán, 
trao đổi trên thị trường. Quan điểm này đã đề cao vai trò của lâm nghiệp trong 
nền kinh tế quốc dân và đã coi hoạt động xây dựng và sử dụng rừng là hai giai 
đoạn của quá trình tái sản xuất tài nguyên rừng. Từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi 
để lâm nghiệp phát triển toàn diện.  

Tuy nhiên, quan điểm này đã lồng ghép hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau 
vào một ngành sản xuất cũng có những vấn đề khó khăn về công tác tổ chức, 
quản lý và hạch toán kinh tế. Mặt khác, khi nhấn mạnh quan điểm này, có thể 
người ta chỉ tập trung vào khai thác bóc lột tài nguyên rừng và ít quan tâm đến 
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phát triển lâm nghiệp bền vững. Do đó, tài nguyên rừng nhanh chóng bị cạn kiệt, 
đặc biệt trong thời kỳ lâm nghiệp hoạt động trong cơ chế bao cấp. 
   - Quan điểm thứ ba: xuất phát từ thực trạng quản lý ngành lâm nghiệp và đứng 
trên giác độ khép kín của quá trình tái sản xuất thì lâm nghiệp là một ngành sản 
xuất vật chất ngoài chức năng xây dựng rừng, quản lý bảo vệ rừng, khai thác vận 
chuyển còn bao gồm cả chế biến lâm sản.  

Như vậy, quan điểm thứ ba tương đối toàn diện hơn hai quan điểm trên. 
Quan điểm này vừa đảm bảo tính thống nhất trong quá trình tái sản xuất, vừa 
đảm bảo chu trình sản xuất khép kín. Tuy nhiên, với quan điểm này đã ghép 
toàn bộ các hoạt động có chu kỳ sản xuất, có đối tượng tác động, có công nghệ 
sản xuất hoàn toàn khác biệt vào một ngành cũng đã đặt ra hàng loạt vấn đề cần 
giải quyết: đầu tư, tổ chức sản xuất, áp dụng công nghệ, đánh giá hiệu quả và cơ 
chế chính sách để phát triển toàn diện ngành lâm nghiệp.       
    Mặt khác, hiểu theo nghĩa rộng từ khi ghép bộ, lâm nghiệp là lĩnh vực 
sản xuất trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, quan điểm 
có khác nhau cũng không làm suy giảm vai trò của lâm nghiệp trong nền kinh tế 
quốc dân và đời sống xã hội.  
   Từ những quan điểm trên người ta đã thống nhất đưa ra khái niệm về lâm 
nghiệp :  
    Lâm nghiệp là ngành sản xuất vật chất độc lập của nền kinh tế quốc dân 
có chức năng xây dựng rừng, quản lý bảo vệ rừng, khai thác lợi dụng rừng, chế 
biến lâm sản và phát huy chức năng phòng hộ của rừng. 
1.1.2. Vai trò của lâm nghiệp trong nền kinh tế quốc dân  

   Lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, sản phẩm lâm 
nghiệp có tác dụng nhiều mặt trong nền kinh tế quốc dân và trong đời sống xã 
hội. Trong Luật bảo vệ và phát triển rừng có ghi “Rừng là tài nguyên quý báu 
của đất nước, có khả năng tái tạo là bộ phận quan trọng của môi trường sinh 
thái, có giá trị to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, gắn liền đời sống của nhân 
dân với sự sống còn của các dân tộc”Có thể kể ra đây một số vai trò quan trọng: 
   a. Lâm nghiệp có vai trò cung cấp lâm sản, đặc sản phục vụ các nhu cầu 
của xã hội: 
   - Cung cấp lâm sản, đặc sản phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng xã hội, trước hết là 
gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 
   - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, cho  xây dựng cơ bản. 
   - Cung cấp động vật, thực vật là đặc sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng của các 
tầng lớp dân cư. 
   - Cung cấp dược liệu quý phục vụ nhu cầu chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ 
cho con người. 
   - Cung cấp lương thực, nguyên liệu chế biến thực phẩm... phục vụ nhu cầu đời 
sống xã hội... 
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   b. Lâm nghiệp có vai trò làm chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sống, 
cảnh quan văn hoá xã hội: 
   - Phòng hộ đầu nguồn, giữ đất, giữ nước, điều hoà dòng chảy, chống xói mòn 
rửa trôi thoái hoá đất, chống bồi đắp sông ngòi, hồ  đập, giảm thiểu lũ lụt, hạn 
chế hạn hán, giữ gìn được nguồn thuỷ năng lớn cho các nhà máy thuỷ điện. 
   - Phòng hộ ven biển, chắn sóng, chắn gió, chống cát bay, chống sự xâm nhập 
của nước mặn...bảo vệ đồng ruộng và khu dân cư ven biển... 
   - Phòng hộ khu công nghiệp và khu đô thị, làm sạch không khí, tăng dưỡng 
khí, giảm thiểu tiếng ồn, điều hoà khí hậu tạo điều kiện cho công nghiệp phát 
triển. 
   - Phòng hộ đồng ruộng và khu dân cư: giữ nước, cố định phù sa, hạn chế lũ lụt 
và hạn hán, tăng độ ẩm cho đất... 
   - Bảo vệ khu di tích lịch sử, nâng cao giá trị cảnh quan và du lịch... 
   c. Lâm nghiệp có vai trò tạo nguồn thu nhập và giải quyết công ăn việc làm 
cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào thuộc vùng trung du miền núi: 
   - Tài nguyên rừng trước hết là cơ sở vật chất, kỹ thuật chủ yếu quan trọng 
quyết định  đến phát triển lâm nghiệp. Tài nguyên rừng là nguồn thu nhập chính 
của đồng bào các dân tộc miền núi. Hiện nay đất lâm nghiệp quản lý gần 60% 
diện tích tự nhiên và chủ yếu tập trung vào vùng trung du, miền núi, nơi sinh 
sống chủ yếu của  đồng bào các dân tộc ít người. 
   - Địa bàn sản xuất lâm nghiệp là cơ sở quan trọng để phân bố dân cư, điều tiết 
lao động xã hội, góp phần xoá đói giảm nghèo cho xã hội... 
   d. Lâm nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học: 

   Đối tượng sản xuất lâm nghiệp là rừng. Rừng luôn chứa đựng nhiều vấn 
đề bí ẩn cần phải bảo tồn và nghiên cứu, đặc biệt là tính đa dạng sinh học của 
rừng không chỉ có giá trị trước mắt mà còn có giá trị cho các thế hệ tương lai... 
1.13. Đặc điểm sản xuất lâm nghiệp 

    Lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất độc lập trong nền kinh tế 
quốc dân, cũng như các ngành kinh tế khác, để hình thành và khẳng định tính tất 
yếu khách quan tồn tại và phát triển, mỗi ngành đều có những đặc điểm phản 
ảnh tính đặc thù của mình. Những đặc thù này có tính quyết định đến việc tổ 
chức sản xuất, quản lý sử dụng các nguồn lực của ngành. Nghiên cứu các đặc 
điểm sản xuất để hoạch định chiến lược phát triển và qua đó đề ra những chiến 
thuật (các giải pháp quản lý), khai thác triệt để các nguồn lực nhằm hướng tới 
mục tiêu hiệu quả kinh tế-xã hội cao nhất.  

Trong sản xuất lâm nghiệp có những đặc điểm chủ yếu:  
 a. Chu kỳ sản xuất dài: Đây là đặc điểm quan trọng, mang tính đặc thù của 
ngành.  
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Chu kỳ sản xuất được tính là khoảng thời gian kể từ khi chuẩn bị đưa các 
yếu tố vào sản xuất đến khi tạo ra sản phẩm sẵn sàng tiêu thụ. 

Chu kỳ sản xuất là tiêu thức phản ảnh đặc điểm sản xuất của các ngành 
sản xuất và chủ yếu là do đối tượng sản xuất quyết định.  

Đối với lâm nghiệp, đối tượng sản xuất là rừng. Khác với đối tượng sản 
xuất của các ngành khác, rừng là cơ thể sống, trong đó quần xã cây rừng đóng 
vai trò chủ đạo và chúng khác biệt với các loài thực vật khác là chu kỳ sinh 
trưởng kéo dài và phát triển chậm. Nếu tính chu kỳ thành thục tự nhiên phải 
hàng trăm năm, còn chu kỳ thành thục công nghệ cũng phải hàng chục năm 
trong khi đó chu kỳ sản xuất của một số sản phẩm thuộc ngành công nghiệp chu 
kỳ chỉ tính bằng giờ, bằng phút và ngay ngành nông nghiệp (trừ một số loài cây 
ăn quả và cây công nghiệp), chu kỳ sản xuất cũng chỉ tính bằng ngày, bằng 
tháng...  
         Do đặc điểm sản xuất dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tổ chức 
sản xuất, tình hình quản lý, sử dụng các yếu tố nguồn lực trong lâm nghiệp. 
Trước hết là vốn đầu tư lớn, vốn bị ứ đọng ở sản phẩm dở dang nằm tại rừng, 
dưới dạng rừng non, rừng chưa thành thục công nghệ, do đó tốc độ chu chuyển 
chậm, thời hạn thu hồi lâu và thường hiệu quả đầu tư thấp.  

Mặt khác, sản xuất lâm nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên 
lại diễn ra trong thời gian dài, chắc chắn sẽ có nhiều rủi do, khó bảo vệ thành 
quả lao động. Đây cũng là điểm kém hấp dẫn các nhà đầu tư bỏ vốn vào kinh 
doanh rừng. Đặc biệt là sản xuất lâm nhiệp diễn ra trong cơ chế thị trường, giá 
cả luôn luôn bị tác động bởi yếu tố thời gian, chi phí cơ hội lớn, người đầu tư 
khó có thể dự đoán được kết qủa đầu ra... Trong công tác nghiên cứu khoa học 
cũng gặp phải những cản trở không nhỏ, có những công trình diễn ra trong thời 
gian dài mới có kết quả, do đó các nhà khoa học ít có cơ hội tự đánh giá tổng kết 
công trình nghiên cứu của mình...  
    Từ những khó khăn cản trở trên, vấn đề cần đặt ra đối với Nhà nước nói 
chung và đối với các nhà quản lý lâm nghiệp nói riêng là gì ? 

 Trước hết về phía Nhà nước phải có chính sách đầu tư, hỗ trợ về vốn cho 
phát triển lâm nghiệp, bằng các chương trình dự án và có chính sách cho vay 
vốn dài hạn với lãi suất ưu đãi cho kinh doanh và phát triển rừng, phải quy 
hoạch tổng thể đồng bộ và ổn định, đồng thời cần phải có chính sách bảo hiểm 
cho người làm rừng khi gặp phải rủi ro.. 

Đối với các nhà quản lý, trong sản xuất lâm nghiệp phải xây dựng kế 
hoạch dài hạn, thận trọng chọn loại cây trồng phủ hợp với từng vùng sinh thái. 
Xây dựng các mô hình tổ chức phù hợp với đặc điểm sản xuất chu kỳ sản xuất 
dài. Cần có chính sách đầu tư thoả đáng cho công tác nghiên cứu khoa học và 
công tác nghiên cứu khoa học cần tập trung nghiên cứu để tạo ra các loài cây 
cho năng xuất cao, có khả năng rút ngắn được chu kỳ thành thục công nghệ để 
hạn chế sự ảnh hưởng của yếu tố thời gian đối với sản xuất. 
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