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MỞ ĐẦU
Đây là tập Hường Dẫn Sử Dụng đầu tiên cho Đánh giá chính sách giảm nghèo cho hộ
chăn nuôi (Pro-Poor Livestock Policy Initiative (PPLPI)). Mục đích của tập hướng dẫn
này là để giúp các nhà phân tích chính sách sử dụng các dụng cụ hỗ trợ quyết định đã
được phát triển và ứng dụng bằng PPLPI. Tập hướng dẫn giải thích và minh hoạ bằng
các ví dụ về phát triển chăn nuôi trong việc giảm nghèo.
Chăn nuôi đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của nhiều nước đang phát triển.
Chăn nuôi cung cấp dinh dưỡng (cụ thể hơn là nguồn đạm) cho con người, tạo thu
nhập, việc làm và có thể cả ngoại tệ nữa. Đối với những người thu nhập thấp, vật nuôI
còn là tài sản quan trọng, cung cấp sức kéo, phân bón cho cây trồng, và còn là phương
tiện đI lại Nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm chăn nuôi mặc dù còn thấp nhưng
đang phát triển nhanh chóng.
EXTRAPOLATE là một dụng cụ hỗ trợ quyết định có thể đánh giá ảnh hưởng của các
công cụ chính sách khác nhau. Bằng cách phân tích ảnh hưởng của các chính sách can
thiệp, dụng cụ dựa trên phân tích định tính đơn giản mà tạo được thảo luận về các vấn
đề quan trọng và cho phép người sử dụng hình dung được ảnh hưởng của các chính
sách này. Dụng cụ còn giúp cho ta xem xét một loạt chính sách để chọn xem chính
sách nào có thể áp dụng được trong các tình huống cụ thể để đạt được kết quả mong
muốn.
Chương trình này là hoàn toàn độc lập và có thể tải xuống miễn phí từ trang web của
PPLPI. Chương trình được phát triển với sự hợp tác của các nhà lập sách trong ngành
chăn nuôI ở các nước đang phát triển và đã được chỉnh sửa thể thích nghi với nhu cầu
từng nước. Có một thư viện các mô hình trên mạng đã cho phép người sử dụng từ tất
cả các vùng và ngành nghề chia xẻ kinh nghiệm và kiến thức. Một số mô hình còn được
viết lại đầy đủ thành các bàI nghiên cứu của PPLPI.
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1. GIỚI THIỆU
EXTRAPOLATE (Công cụ đánh giá các lựa chọn chính sách) Bằng cách kiểm tra ảnh
hưởng của các chính sách can thiệp, công cụ dựa trên phân tích định tính đơn giản đưa
ra các vấn đề quan trọng và cho phép người sử dụng thấy được các ảnh hưởng của
chính sách. Dụng cụ như là một “bộ lọc” cho ta xem xét một loạt chính sách để chọn
xem chính sách nào có thể áp dụng được trong các tình huống cụ thể để đạt được kết
quả mong muốn. Đây sẽ là bước đầu tiên trong việc đánh giá các ảnh hưởng có thể
có,trước khi xem xét cụ thể các lưa chọn chính sách.

Hình 1:

Một mô hình phân tích chính sách giảm nghèo

3
Lợi ích thực tế

4
Khó khăn

Nhóm lợi ích
tiềm năng 2

1
Cơ hội

6
Đánh- đổi

Thay đổi
chính sách

5

Nhóm liên quan
chính
Khó khăn

Ý tưởng “ban đầu” được thể hiện như trong hình 1. Khung mô hình là một vòng tuần
hoàn, và ta có thể bắt đầu phân tích ở bất cứ điểm nào trong vòng đó. Nhưng ta sẽ giả
dụ là bắt đầu bằng xác định cơ hội (số 1, hình 1). Cơ hội này có thể là một thị trường
trứng đang phát triển nhanh trong một địa phương lớn. Ai có tiềm năng hưởng lợi của
thị trường này (số 2). Có thể là những nông dân vùng ngoại ô hoặc nông thôn trong
vùng quanh đó. Còn ai hiện tại đang hưởng lợi (số 3)? Chỉ một số nhỏ những nông dân
này. Tại sao lại thế? Những khó khăn gì đã ngăn không cho một số nông dân hưởng lợi
của thị trường này (Số 4)? Có thể có các khó khăn sau đây: nhiều nông dân khó tiếp
cận với chợ và nguồn lương thực do cơ sở hạ tầng kém; các nhà sản xuất công nghiệp
cạnh tranh tốt hơn, nhiều nông dân thiếu kĩ năng nông nghiệp; có nhiều bệnh dịch gia
cầm gây cản trở cho các hộ sản xuất nhỏ. Có một số chính sách có thể đối phó với
những khó khăn cản trở các hộ sản xuất nhỏ hưởng lợi từ việc mở rộng thị trường
trứng và có được các cơ hội tăng thu nhập khác (số 5), ta có thể hình dung ra một số
chính sách tác động. Ví dụ: các chính sách tác đông đến cơ sở hạ tầng nông thôn
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(đường đến chợ, vv.), các chính sách có lợi cho các nhà hộ sản xuất lớn nhưng lại tác
động không tốt tới những hộ sản xuất nhỏ; và các qui định về thú y hiện hành. Nếu một
trong những chính sách này thay đổi, sẽ có những ảnh hưởng gì lên các khó khăn này,
và phải có những sự đánh đổi bù trừ gì (số 6)? Ví dụ như các nhà hộ sản xuất lớn có
thể bị ảnh hưởng xấu; chất lượng lương thực có thể giảm đi; ô nhiễm môI trường ở
vùng ngoàI ô có thể tăng lên. Vì vậy, nếu nông dân tiếp cận được thị trường dễ dàng
hơn, nếu quy định vệ sinh thú y được cải thiện, và nếu dịch vụ chăm sóc súc vật được
nâng cao, thì có thể có những ảnh hưởng gì, ai sẽ có lợi và ai sẽ bị thiệt hại.
Kinh tế học có rất nhiều dụng cụ đắc lực có thể đánh giá những thay đổi chính sách này
theo cách định tính (ví dụ như bảng phân tích chính sách, mô hình cân bằng cung cầu
v.v.) EXTRAPOLATE là công cụ đánh giá nhanh những thay đổi chính sách có thể tạo
mang lại lợi ích cho người nghèo trong một số trường hợp cụ thể. Sau đó ta chọn ra
chính sách có nhiều tiềm năng nhất để sử dụng các phần mềm khác chi tiết hơn và tốn
nhiều thời gian hơn để phân tích sâu. Dụng cụ này còn có một đặc tính nữa là nó yêu
cầu các bên liên quan tham gia thảo luận về những ảnh hưởng có thể có xung quanh
việc thay đổi chính sách. Phần tiếp theo của bản hướng dẫn này miêu tả khung cơ bản
của EXTRAPOLATE, và sau đó là cách phân tích dữ liệu và cách sử dụng dụng cụ này.

2

2. CƠ CẤU CỦA CÔNG CỤ EXTRAPOLATE
Ta xây dựng được khung hình EXTRAPOLATE hiện tại sau một thời gian thử . Có it
nhất hai vấn đề có khó khăn. Một là cách đặt tên khái niệm các từ như ”các biên liên
quan-stakeholders”, “khó khăn-constraints”, và ”cơ hội-opptunities” thực sự nghĩa là gì?
Hai là EXTRAPOLATE phảI biết cách xem xét một hệ thống thay đổi liên tục (tức là
hoàn cảnh trước và sau khi có thay đổi về chính sách). Điều này có nghĩa là khung hình
được lập nên có khác hình 1 một chút. Ý cơ bản của hai khung hình giống nhau ở chỗ
là có một số khó khăn nhất định cản trở người nghèo tận dụng các cơ hội. Vậy nên thay
đổi chính sách mà đúng hướng sẽ giảm bớt được một số khó khăn này, tạo điều kiện
cho những người có tiềm năng được hưởng lợi thành những người được hưởng lợi
thật.
Sau đây, khung hình sẽ được trình bày một cách đơn giản. Tuy nhiên, thực tế sử dụng
EXTRAPOLATE thì không đơn giản chút nào và giảI được các yếu tố khác nhau của
vấn đề có thể đòi hỏi lặp đI lặp lại các bước tính toán. Tóm lại là EXTRAPOLATE thử
cho ta thấy một thay đổi trong chính sách thì sẽ dẫn đến kết quả gi. Mỗi khi áp dụng
dụng cụ này thì người sử dụng phảI xác định lại tình huống trước khi cho bất cứ một
chính sách nào can thiệp. Hình 2 cho biết các thành phần cần thiết để xác định hiện
trạng.
Đầu tiên là có một số bên liên quan, là những nhóm tham gia trực tiếp vào hệ thống
đang được phân tích và có thể bị/được ảnh hưởng bởi những thay đổi chính sách.
Cách chọn những nhóm này sẽ quyết định xem mức độ phân tích chi tiết đến mức nào.
Ta phải phân biệt rõ các bên liên quan, nhưng nhiều bên quá sẽ làm cho việc xác định
và làm chặt chẽ các dữ liệu nhập vào khó. Một nhóm liên quan cần phải khá đồng bộ: (i)
có điều kiện kinh tế tương tự như nhau sao cho “mức sống trung bình” là một con số
thống kê có ý nghĩa, và (ii) có những khó khăn giống nhau trong việc tận dụng những
điều kiện ta cần xem xét. Các bên liên quan có thể là những người lao động không có
đất, những người chăn nuôi hay sản xuất nhỏ, và những người tiêu dùng thành thị còn
nghèo. Việc phải lặp lại một số tính toán sẽ trở nên dễ hiểu: Nếu có một ví dụ
EXTRAPOLATE về một thay đổi chính sách mà có thể có các ảnh hưởng khác nhau lên
những hộ sản xuất nhỏ tuỳ xem những nhà sản xuất này có gia súc lớn hay không (ví
dụ như dịch vụ thú y), thì một nhóm bên liên quan của những người sản xuất nhỏ sẽ
phảI chia đôI: ”người sản xuất nhỏ có gia súc lớn”, và ”nhà sản xuất nhỏ với gia súc
nhỏ”. Tốt nhất là phân biệt những nhóm liên quan ngay từ đầu cho mỗi ví dụ; nếu các
khác biệt không quá lớn thì ta luôn có thể tách nhóm sau này.
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Hình 2:

Cơ cấu của EXTRAPOLATE, phần 1: các bên liên quan, hạn chế và kết quả

Hiện trạng (trước khi có bất kỳ thay đổi gì)

C-S
Các bên liên quan và
tình trạng của họ

Hạn chế

C-O

O-S
Kết quả

Đơn vị: “Cuộc sống”

Ta phảI xem xét “đơn vị” phân tích cùng lúc với việc xác định các bên liên quan. Cho
đến nay thì các đơn vị này thường mô tả “đời sống ổn định”, như thu nhập hộ, lương
thực đầy đủ, năng suất tăng, và có thể có nhiều yếu tố nữa ảnh hường đến điều kiện
sống của các bên liên quan. EXTRAPOLATE rất linh động trong việc giảI quyết các
“đơn vị phân tích” này, miễn là mối quan hệ của các đơn vị với các bên liên quan có thể
đo bằng số.
Một khi các bên liên quan đã được xác định và đơn vị phân tích đã được chọn, mỗi bên
liên quan sẽ được loại vào một điều kiện có liên quan đến đơn vị sẽ được sử dụng.
Bình thường thì điều kiện này có thể là điều kiện sống, và sẽ được đo bằng quy mô
”thấp” và “cao” đơn giản (từ ”hộ nghèo”) đến ”hộ khá giả”) Đánh giá này là dựa trên tình
hình tàI chính, vật chất, các mối quen biết, nguồn nhân lực, và nguồn tài nguyên của
mỗi nhóm. Đánh giá cũng có thể dựa trên tỉ lệ nhóm liên quan nằm dưới một đường đói
nghèo nhất định. Ta nên nhớ rằng đây là miêu tả tình hình hiện tại, và cũng là ước
lượng điều kiện của mỗi bên liên quan trước khi có thay đổi chính sách.
EXTRAPOLATE có thể dùng phép so sánh theo cặp để đảm bảo tính nhất quán trong
việc lựa chọn điều kiện sống của của mỗi nhóm liên quan. Ví dụ, nếu nhóm A có điều
kiện sống hơn B rất nhiều, nhưng chỉ hơn C một chút, thì chứng tỏ nhóm C hơn nhóm
B. Ta có thể kiểm tra những nhất quán như vậy. Đặc tính này của chương trình sẽ được
bàn lại kĩ hơn trong phần 4.1 của hướng dẫn này.
Một khi ta đã xác định được các bên liên quan và điều kiện của họ, việc tiếp theo là xác
định các khó khăn họ gặp phải (Hình 2). Một cách xác định các khó khăn này là xem xét
mỗi nhóm liên quan và liệt ra các khó khăn trông thấy (đây là các khó khăn ảnh hưởng
đến mức sống của họ và có liên quan đến các cơ hội ta đang xem xét). Miêu tả các khó
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khăn này chi tiết đến mức nào không dễ, nhưng cho đến nay thì khi ta áp dụng
EXTRAPOLATE vào thực tế, thường có nhiều nhóm liên quan và nhiều khó khăn khác
nhau. Hai khó khăn có thể có và các bên liên quan sẽ bị ảnh hưởng bởi khó khăn này là
(1) Điều kiện tiếp cận với thị trường khó khăn do đường xấu sẽ làm cho những người
sản xuất nhỏ gặp trở ngại trong mua đầu vào sản xuất và bán sản phẩm; (2) các dịch
bệnh làm cho năng suất chăn nuôi của những người sản xuất không cao.
Sau khi ta đã xác định các nhóm liên quan và một số khó khăn, bước tiếp theo là ước
lượng tầm ảnh hưởng của mỗi khó khăn đối với các nhóm liên quan khác nhau (mũi tên
vạch rời trong hình 2). Câu hỏi ta cần trả lời là khó khăn X ảnh hưởng đến nhóm Y như
thế nào? - ảnh hưởng ít, nhiều, hay không có? Có lẽ cách hiểu các khó khăn này dễ
nhất là theo tầm quan trọng của chúng: một số khó khăn không quan trọng với một số
bên liên quan, nhưng các khó khăn khác lại có thể có. Ta hãy xem xét một ví dụ đơn
giản có bốn bên liên quan và 4 khó khăn. Ta có thể lập một bảng ma trận, và miêu tả
tầm quan trọng của mỗi khó khăn đối với từng bên liên quan băng số trong mỗi ô.

Khó khăn

Các nhóm liên quan
Lao động làm
thuê

Nhà sản xuất
công nghiệp lớn

Người sản xuất
nhỏ

Người tiêu dùng
thành thị nghèo

Tiếp cận tiền mặt
của hộ
Tiếp cận với thị
trường sữa
Bệnh dịch
Nguồn cung cấp
thức ăn cho vật
nuôi

Tuỳ theo từng khó khăn và nhóm liên quan được xác định mà ta có thể viết 0 vào một
số ô. Ví dụ như “tiếp cận tiền mặt hộ” không quan trọng đối với những nhà sản xuất
công nghiệp.
Có một số qui định đơn giản và dễ hiểu khi điền vào một bảng ma trận như vậy. Đầu
tiên, nếu có một khó khăn không quan trọng với bất cứ bên liên quan nào thì khó khăn
đó có thể bỏ đi. Thứ hai là nếu tất cả các khó khăn mà không liên quan đến một nhóm
bất kì, thì ta nên xem xét lại các khó khăn chứ không nên loại bỏ nhóm đó. Thứ ba là ta
có thể kiểm tra tính nhất quán của ma trận bằng cách dùng pháp so sánh theo cặp sẽ
được bàn kĩ hơn sau này. Các số trong các cột phảI nhất quán và lô-gic. Ví dụ, đối với
những người sản xuất nhỏ, nếu khó khăn 1 quan trọng hơn khó khăn 2, và khó khăn 2
quan trọng hơn 3, thì khó khăn 1 cũng quan trọng hơn 3.
Bước tiếp theo trong việc xác định hiện trạng (Hình 2) là phảI xác định kết quả. Kết quả
có thể được lượng hoá và tác động tới tình trạng của bên liên quan, tuỳ vào đơn vị
phân tích. Đến lúc này, ta có thể hỏi là điều gì ảnh hưởng đến điều kiện sống của mỗi
bên liên quan? Ta lấy ví dụ, đối với điều kiện sống của một người sản xuất nhỏ, những
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kết quả có thể có là thu nhập, sản lượng sữa, độ dinh dưỡng; với các hộ sản xuất lớn là
lợi nhuận và dòng tiền mặt; với người tiêu dùng nghèo thành thị là giá thực phẩm, v.v.
Trong mô hình này, ta có thể dùng những kết quả trên để giải thích sự khác biệt giữa
điều kiện sống của các bên liên quan. Cho tới nay thì ta mới thấy số kết quả là khá ít so
với số bên liên quan và khó khăn.
Tiếp theo, người sử dụng phảI xác định mối liên quan giữa các kết quả trên và điều kiện
sống. Tức là mỗi kết quả quan trọng đến thế nào đối với điều kiện sống (mối liên quan
O-S trong hình 2). Ví dụ:

• “Đối với những người sản xuất nhỏ, thu nhập tiền mặt ảnh hưởng rất lớn đến điều
kiện sống của họ” (tức là thu nhập mà tăng một chút thì điều kiên sống đã thay đổi
rất nhiều)

• “Đối với những người không có ruộng đất ở nông thôn thì một cơ hội việc làm sẽ ảnh
hưởng đến điều kiên sống của họ rất nhiều”.
Ta lại có thể lập một bảng ma trận tương tự như trên, và mỗi giá trị trong ô tương
đương với ảnh hưởng của kết quả lên điều kiện sống của mỗi nhóm liên quan. Tương
tự như trên thì một số ô có thể được điền một cách dễ dàng; ”lượng sữa bán ra của
người sản xuất nhỏ tăng” là một kết quả chỉ ảnh hưởng trực tiếp lên nhà sản xuất nhỏ.
Các qui định về ma trận như trên có thể được áp dụng lại.

Kết quả

Nhóm liên quan
Lao đông làm
thuê

Người sản xuất
lớn

Người sản xuất
nhỏ

Người tiêu dùng
nghèo thành thị

Tiêu thụ sữa của
hộ tăng
Lượng sữa bán ra
của người sản
xuất nhỏ tăng
Cơ hội việc làm
ngoàI nông nghiệp
tăng.

Bước tiếp theo là xác định tầm ảnh hưởng của khó khăn lên kết quả (mối liên quan C-O
trong hình 3). Câu hỏi cần đặt ra ở đây là mỗi thay đổi nhỏ để giảm khó khăn sẽ ảnh
hưỏng thế nào lên mỗi kết quả. Ví dụ: các dịch bệnh là một khó khăn trực tiếp và trầm
trọng đối với thu nhập của nông dân (nông dân sẽ không thể tiếp tục chăn nuôi hoặc
nếu có thể thì cũng phải trả chi phí thuốc rất cao . Vì vậy, nếu khó khăn này chỉ được
giảm một chút thôi thì năng suất, và tiếp đó là thu nhập của nông dân, đã được tăng lên
nhiều. Tầm ảnh hưởng này cũng phảI được điều chỉnh cho mỗi bên liên quan. Ví dụ, đối
với người sản xuất nhỏ, thiếu thức ăn cho vật nuôi trong mùa khô có thể ảnh hưởng
đến thu nhập gia đình nhiều hơn là dich bệnh “East coast fever (ECF)”. Mặt khác, đối
với hộ sản xuất lớn, ECF có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận nhiều hơn việc thiếu thức ăn.
Ma trân sau miêu tả ví dụ (chưa hoàn chỉnh) trên bằng 4 khó khăn và 3 kết quả, hay nói
đúng hơn là 3 thay đổi trong kết quả (tăng hay giảm trong tiêu thụ sữa của mỗi hộ,
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lượng sữa bán được của người sản xuất nhỏ, và năng suất của người sản xuất nhỏ. Tỉ
lệ tăng thì ta sẽ biểu đạt bằng giá trị dương, còn giảm thì giá trị âm.
Thay đổi khó khăn (do thay
đổi chính sách)

Thay đổi kết quả (do thay đổi khó khăn)
Tiêu thụ sữa của
hộ tăng

Lượng sữa bấn ra
của người sản
xuất nhỏ tăng

Cơ hội việc làm phi
nông nghiệp tăng

Người sản xuất nhỏ tiếp cận
nguồn tiền mặt của gia đình
Tiếp cận thị trường sữa
Dịch bệnh vật nuôi
Nguồn thức ăn vật nuôi

Những bước trên đã miêu tả hết tình huống hiện tại (Hình 2). Cho đến bây giờ thì các
nhóm liên quan đã được xác định, điều kiện của hộ đã được ước lượng theo các đơn vị
phân tích (như thu nhập, v.v.); những khó khăn chính đối với từng nhóm đã được xác
định và xếp loại; kết quả ảnh hưởng đến điều kiện sống của mỗi nhóm đã được xác
định và xếp loại; và ảnh hưởng cảu các thay đổi trong khó khăn len các kết quả khác
nhau cũng được xác định. Với những thông tin cơ bản này, (giả định những thông tin
này không thay đổi trong mỗi phép phân tích) ta có thể bắt đầu tìm hiểu tác động
của các thay đổi chính sách lên các khó khăn, nhằm tìm ra nhóm nào ảnh hưởng nhiều
nhất.
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Hình 3:

Khung EXTRAPOLATE, phần 2: ảnh hưởng của chính sách lên khó khăn và kết quả,
và tiếp đó là điều kiện của các bên liên quan

Sau khi có một thay đổi chính sách

Các bên liên quan
và tình trạng của

C-S

Hạn chế

O-S

P-C

Các chính sách

C-O
Kết quả

Đơn vị: “Điều kiện sống”

Tình hình sau khi thay đổi chính sách được mô tả ở hình 3. Những yếu tố miêu tả tình
trạng đã được xác định ở trên được tô màu ghi: bên liên quan, khó khăn, kết quả, và
mối quan hệ giữa khó khăn và bên liên quan (C-S), và kết quả và bên liên quan (O-S)
(trong cả hai trường hợp đều có thể trình bày trong ma trận 2 chiều. Để hoàn thành mô
hình, ta phảI xác định các chính sách và ước lượng ảnh hưởng của những chính sách
này lên khó khăn (P-C). Với thông tin này, EXTRAPOLATE sẽ có thể tính và trình bày
các kết quả trong điều kiện sống của mỗi bên liên quan có được do áp dụng một số
chính sách, tác động của chính sách này lên một số hoặc tất cả các khó khăn của các
kết quả, và ảnh hưởng của những thay đổi trong kết quả này lên điều kiện sốn của bên
liên quan.
Để đạt được bước này, điều đầu tiên là xác định một hoặc vài chính sách để nghiên
cứu. Tuy trọng tâm của EXTRAPOLATE là về thay đổi trong chính sách, nhưng có lẽ ta
có thể xem xét cả các ảnh hưởng lên khó khăn gây ra bởi các thay đổi khác trong
khung này- kĩ thuật, kiến thức, kĩ năng quản lí, v.v. Ta có thể lấy ví dụ về một chính
sách về cung cấp dịch vụ thú y và chăm sóc sức khoẻ của chính phủ một nuớc.
Đối với mỗi chính sách được xác định (giả dụ là chính sách đã được áp dụng hoàn
chỉnh và thành công) thì ta phải đánh giá tầm ảnh hưởng của chính sách lên mỗi khó
khăn (Mối liên hệ P-C trong hình 3). Ta có thể lập một bảng ma trận nữa với 4 khó khăn
xác định ở trên. Giá trị trong mỗi ô miêu tả tầm ảnh hưởng của chính sách lên mỗi khó
khăn. Ta có thể ví dụ cụ thể như sau: ‘Trợ cấp cho dịch vụ thú y sẽ ảnh hưởng ít đến
khó khăn về dịch bệnh vật nuôi và không ảnh hưởng đến khó khăn về điều kiện tiếp cận
thị trường sản phẩm’. Ta có ma trận ví dụ dưới đây. Bước này có thể bao gồm 1 hoặc
nhiều chính sách: thuận lợi của việc lập ”tình trang” trong mô hình ngay lúc đầu, cho
phép ta kiểm tra rất nhiều thay đổi mà không phải thay đổi cấu trúc cơ bản của các bên
8
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liên quan, khó khăn, và kết quả (một khi người sử dụng đã hàI lòng với mô hình cơ
bản).
Khó khăn

Chính sách xem xét
Cung cấp dịch vụ thú y

Điều kiên tiếp cận tiền mặt gia đình
Điều kiện tiếp cận thị trường sữa
Các dịch bệnh vật nuôi
Nguồn thức ăn cho vật nuôi

Có tất cả các dữ liệu trên, EXTRAPOLATE sẽ tính ảnh hưởng tương đối của những
thay đổi kết quả lên điều kiện sống tương đối của mỗi nhóm liên quan bằng phép tính
nhân đơn giản tất cả các mục quan trọng và chỉnh sửa lại cho phù hợp với mỗi bên liên
quan. Ví dụ về cách tính này sẽ được giảI thích cụ thể hơn trong phần 4.2.
Như đã nêu trên, EXTRAPOLATE kiểm tra một số khó khăn nhất định ở một số nơi nhất
định, đối với những bên liên quan có mức sống được xác định bằng những kết quả nhất
định. Những khó khăn này có thể giảm đi khi có can thiệp chính sách cụ thể. Xác định
mô hình là một quá trình phảI lặp đI lặp lại chứ không phảI một lần là xong. Mối tương
quan giữa các yếu tố trong hình 2 và 3 đòi hỏi phảI thử đI thử lại vàI lần thì mới có được
kết quả nhất quán. Một khi ta đã hàI lòng với các bên liên quan, khó khăn và kết quả đã
được xác định của mình thì không cần phảI thay đổi mô hình cơ bản nữa. Các thay đổi
về chính sách có thể được đánh giá bằng cách thay đổi mỗi chính sách (P) và ma trận
P-C. (Hình 3)
Như vậy, suy ra để xác định được đầy đủ một mô hình trong EXTRAPOLATE thì ta phải
điền đầy đủ vào bốn ma trận, trong đó ba ma trận xác định hiện trạng và một ma trận
xác định ảnh hưởng của một thay đổi chính sách. Có một số khác biệt quan trọng giữa
bản chất của những ma trận này về các chỉ số hoặc giá trị được dùng trong phần mềm.
Các khác biệt này được tóm tắt trong bảng 1.
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Bảng 1:

Các bảng ma trận liên hệ trong EXTRAPOLATE và các chỉ số cho phép

Quan hệ
C-S

C-O

O-S

P-C

Kiểu quan hệ
Tầm quan trọng
(của các khó khăn đối với bên liên quan)

ảnh hưởng
(của khó khăn lên kết quả)

ảnh hưởng
(của kết quả lên điều kiện sống của các bên
liên quan)

ảnh hưởng
(của chính sách lên khó khăn)

Các chỉ số cho phép
0

(không quan trọng)

9

(rất quan trọng)

-5

(ảnh hưởng rất xấu)

0

(không ảnh hưởng)

+5

(ảnh hưởng rất tốt)

-5

(ảnh hưởng rất xấu)

0

(không ảnh hưởng)

+5

(ảnh hưởng rất tốt)

-5

(ảnh hưởng rất xấu)

0

(không ảnh hưởng)

+5

(ảnh hưởng rất tốt)

Tóm lại, ta nên lưu ý rằng dụng cụ EXTRAPOLATE vẫn đang trong quá trình phát triển
và ta vẫn đang thử nghiệm các cách khác nhau để xác định các bên liên quan, kết quả
và khó khăn. Quá trình này đang diễn ra với sự hợp tác của các đối tác trên thế giới,
giúp ta xem xét một loạt sản phẩm vật nuôI khác nhau. Tất nhiên, có thể có một số khó
khăn trong việc quyết định chiều sâu phân tích thích hợp. Hay nói cách khác là các khó
khăn và kết quả rất chung chung hay rất cụ thể? Khung mô hình EXTRAPOLATE rất
linh động nên có thể đảm nhiệm được cả các trường hợp cụ thể và chung chung. Chỉ
có một điều kiện quan trọng nhất là phảI nhất quán trong một mô hình -nếu kết quả mà
cụ thể thì khó khăn (và các bên liên quan) cũng phảI cụ thể. Tất nhiên là có qui luật bù
trừ ở đây vì càng cụ thể thì càng cần nhiều bên liên quan và khó khăn (có thể cả kết
quả nữa). Với nhiều yếu tố trong mô hình như vậy thì dễ có lỗi trong các dữ liệu và tính
nhất quán bên trong của mô hình cuối cùng.
Hướng dẫn trên khuyên ta nên xác định các bên liên quan trước, sau đó là đến khó
khăn, và cuối cùng là kết quả. Hiện thời ta đang thử nghiệm với việc xác định các bên
liên quan trước, tiếp theo là kết quả , và cuối cùng mới là khó khăn, vì như vậy ta có thể
xác định được kết quả và khó khăn trên cùng một độ chi tiết. Các nghiên cứu cụ thể
khác nhau đã sử dụng EXTRAPOLATE sẽ giúp ta tìm được một phương pháp có thể áp
dụng tốt trong các tình huống khác và , cuốn hướng dẫn này cũng cần được biên tập,
bổ sung .
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3. SỬ DỤNG EXTRAPOLATE
Khi dùng phần mềm này và lập mô hình, có vàI bước cần thực hiện, như đã giảI thích
trong phần 2 ở trên. Có các yếu tố mô hình và mối liên quan sau (để phân biệt các yếu
tố mô hình và mối liên quan, ta sẽ tô đậm và gạch chân mối liên quan)

• Định nghĩa các nhóm liên quan (điều kiện sống)
• Định nghĩa các khó khăn các nhóm phảI đối mặt
• Mức thích hợp của các khó khăn đối với các nhóm khác nhau
• Định nghĩa các kết quả (các kết quả của việc giảm khó khăn có thể đo được)
• ảnh hưởng của các khó khăn lên kết quả
• ảnh hưởng của kết quả lên các nhóm liên quan
• Các thay đổi chính sách được đề ra
• ảnh hưởng của các thay đổi chính sách lên khó khăn
Khi dùng phần mềm này, ta có thể lần lượt theo các bước này, tuy nhiên, như đã chỉ ra
ở trên là lập một mô hình sẽ luôn phảI lặp lại các bước.

3.1 Các mô hình
Các thư mục trong EXTRAPOLATE được trình bày ở trong bảng bên tráI màn hình.
Trong mỗi thư mục là một loạt nút ấn thực hiện các lệnh trong mục lục đó. ấn vào các
mục lục này sẽ hiện lên giao diện đồ họa.
Màn hình 1, là màn hình của EXTRAPOLATE đựơc bật lên từ thư mục “Models”. Màn
hình cho thấy một loạt mô hình ta có thể sử dụng, hoặc một mô hình mới hoặc cũ có thể
nhập vào. Ta có thể có 2 loại phân tích. Loại đầu tiên là dựa trên điều kiện sống của
bên liên quan, như được giảI thích trong phần 2. Hai là phân tích liên quan đến khung
vốn để sống có thể (nhưng không bắt buộc) dùng dụng cụ SLATE (sẽ được giảI thích
trong phần 4.3). Trong trường hợp này thì ta có thể sử dụng một loạt các đơn vị phân
tích bằng cách chú trọng vào 5 loại vốn (vốn con người, tự nhiên, vật chất, xã hội và tàI
chính). Loại phân tích thứ 3 cho phép người sử dụng tự xác định lấy biến số quan trọng
của phép phân tích.
Lựa chọn thứ hai trong thư mục Models là ”Model Diagram”, sẽ hiện lên biểu đồ mô
hình cơ bản của EXTRAPOLATE (Màn hình 2)
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Màn hình 1: Màn hình mở đầu của EXTRAPOLATE

Màn hình 2: Lựa chọn “Model Diagram” – mô hình EXTRAPOLATE cơ bản
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Phần 3 và 4 trong thư mục “Models” cho phép người sử dụng nhập và xuất các mô hình
vào một tệp; Đây là một trao đổi cấu hình đơn giản (interchange format) cho phép ta: a)
lưu được chuỗi các thay đổi trong quá trình phát triển mô hình; b) bảo lưu những mô
hình đã hoàn thành; c) chuyển các mô hình, ví dụ như qua email. Phần cuối cùng của
thư mục này cho phép ta tảI lên hoặc tảI xuống các mô hình từ các thư viện trên mạng.
Thư viện mô hình trên mạng có những mô hình khá hoàn chỉnh và được làm cẩn thận.
Nó cho người sử dụng từ khắp các miền và ngành nghề chia xẻ kiến thức và kinh
nghiệm.

3.2 Dữ liệu mô hình
Lựa chọn “Model data” cho phép người sử dụng nhập dữ liệu trực tiếp. Bốn nút đầu tiên
liên quan đến các yếu tố mô hình (các nhóm liên quan, khó khăn, kết quả, và chính
sách). Bốn nút sau liên quan đến mối quan hệ giữa các yếu tố này (ảnh hưởng của
chính sách lên khó khăn, của khó khăn lên kết quả, của kết quả lên các bên liên quan,
và tầm quan trọng của các khó khăn đối với các bên liên quan. Hộp 1 cho ta một số
hướng dẫn để xác định các yếu tố của mô hình.
Hộp 1: Hộp này đưa ra các hướng dẫn đơn giản giũp người sử dụng xác định các bên liên
quan, kết quả và khó khăn

Các bên liên quan nhất thiết phảI là một nhóm cá nhân, hộ gia đình, hay
cộng đồng khá đồng bộ về thu nhập và cả khó khăn. Đối với mỗi nhóm
liên quan trong mô hình, ta hãy nghĩ về các đặc tính và xác định xem
”một hộ điển hình” thì như thế nào. Liệu các bên liên quan trong mô hình
đã khác nhau đủ chưa? Nếu chưa, có lẽ ta nên giảm số bên liên quan đi.
Tất cả các loại hệ thống chính đã được tính đến chưa? Tất cả các bước
trong quá trình tiếp cận thị trường được tính đến chưa? Nếu chưa, có lẽ
ta cần thêm các bên liên quan. Bạn nên sử dụng tổng cộng khoảng 10 20 bên liên quan.
Kết quả là các tác dụng có thể đo được của những khó khăn được giảm,
và các kết quả này có ảnh hưởng trực tiếp lên điều kiện sống của các
nhóm liên quan. Nếu một kết quả tỉ lệ nghịch với khó khăn, thì ta nên lập
lại. Nếu ta có nhiều hơn 6 - 8 kết quả trong một mô hình, thì nên xem xét
lại xem những điều bạn cho là kết quả có thật sự ảnh hưởng đến điều
kiện sống không. Các kết quả cần phảI rất cụ thể, riêng biệt, và độc lập
với nhau (và độc lập với các khó khăn và bên liên quan).
Khó khăn cần phảI cụ thể và riêng biệt. Chúng không được trùng nhau
mà phảI càng độc lập với nhau càng tốt. Nếu hai khó khăn rất giống nhau
thì có lẽ ta có thể kết hợp chúng thành một, hoặc một khó khăn là kết
quả trực tiếp gây nên bởi khó khăn kia. Mỗi khó khăn phảI có ảnh hưởng
ít nhất là đến 1 nhóm liên quan, nếu không thì bỏ nó đi. Tổng cộng có thể
có khoảng 10 - 20 khó khăn.
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Để nhập dữ liệu trực tiếp, màn hình 3 cho ta thấy các nhóm liên quan của một mô hình.
Ví dụ này là về những người sản xuất nhỏ ở Kenya và việc họ áp dụng kĩ thuật chế biến
sữa. Ví dụ này rất đơn giản, dựa trên thông tin từ cuốn sách của Nicholson et al. (1999),
là được nhắc đến ở đây chỉ đẻ minh hoạ. Ta sẽ xem xét một ví dụ thực tế và toàn diện
hơn trong phần 5.
Trong ví dụ này, nhóm được hưởng lợi và điều kiện sống của họ trước thay đổi là (Màn
hình 3):

• Lao động thuê làm việc trong các trang trại sữa của nhà sản xuất nhỏ; họ không có
đất và điều kiện sống thì thấp.

• Những nhà sản xuất công nghiệp là một nơI tiêu thụ sữa của nhà sản xuất nhỏ, cũng
là một nguồn tín dụng và nguyên liêu. Họ có điều kiện sống cao.

• Các nhà sản xuất nhỏ ven biển, thường trên các mảnh đất 12 ha, có sản xuất sữa,
và điều kiện sống khá thấp.

• Người tiêu dùng thành thị sống trong vùng thiếu sữa (bờ biển Kenya), có điều kiện
sống tạm ổn.
Màn hình 3: Nhập dữ liệu trực tiếp – các nhóm liên quan có liên hệ đến tình trạng sống

Ví dụ, liệt ra một số khó khăn hiện tại:

• Tiếp cận nguồn tiền mặt của gia đình gây cản trở cho việc tiếp cận vật nuôI và các
nguyên liệu sản xuất.
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• Tiếp cận thị trường khó khăn, nhất là trong các vùng phía nam của Mombasa.
• Nhiều nơI còn thiếu các vật nuôI lai và có chất lượng, và giá của chúng cũng còn khá
cao.

• Có một chút cạnh tranh để tiếp cận thị trường giữa những nhà sản xuất nhỏ và các
nhà sản xuất lớn trong vùng; tuy nhiên, đây thường là khó khăn nhỏ.

• Dịch bệnh vật nuôI thường là một khó khăn khá lớn (trypanosomiasis and East Coast
Fever); các bệnh này để khắc phục được thì rất khó và tốn kém.

• Điều kiện tiếp cận nguồn thức ăn cho vật nuôI là một khó khăn khá lớn trong khu
vực.

• Thiếu động lực chăn nuôi: người bản xứ trên ven biển này không có truyền thống
nuôI gia súc, và có các cách kiếm kế sinh nhai khác trong vùng.

• Nhu cầu tiêu thụ sữa của người dân địa phương khá thấp, mặc dù điều này có được
bù lại bởi ngành du lịch và khách sạn.
Các ảnh hưởng ví dụ của những khó khăn này lên 4 nhóm được hưởng lợi, cùng với
các ảnh hưởng của 4 kết quả lên điều kiện sống, và ảnh hưởng của việc giảm 8 khó
khăn trên lên các kết quả này, được liệt ra trong ví dụ sau. Các kết quả là cơ hội việc
làm tăng lên, tiêu thụ sữa tăng, tạo nên các phúc lợi về sức khoẻ và dinh dưỡng trong
hộ sản xuất nhỏ và người tiêu dùng địa phương; lượng sữa bán ra tăng tạo nên thu
nhập cao hơn; sản lượng cao tác động đến giá tiêu thụ. Chính sách ta xem xét trong ví
dụ này là chính sách cung cấp trợ cấp cho dịch vụ thú y trong vùng của chính phủ
Kenya. Trong 8 khó khăn trên thì trợ cấp cho dịch vụ thú y sẽ chỉ tác động được khó
khăn về dịch bệnh, và có thể một chút lên điều kiện tiếp cận giống vật nuôI cải tiến.
Trong quá trình xây dựng hoặc hoàn chỉnh mô hình, ta có thể xem được tất cả các yếu
tố bằng cách mở biều đồ mô hình ra (Màn hình 2). Một khi ta đã xác định được mô
hình, ta có thể di và nhấn chuột vào bất cứ nhóm yếu tố nào. Khi đó, các dữ liệu liên
quan đến những yếu tố ấy và các mối liên quan sẽ hiện ra. Màn hình 4 cho ta thấy biểu
đồ mô hình hoàn chỉnh của ví dụ về sản xuất sữa vùng biển Kenya.
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Màn hình 4: Các yếu tố trong mô hình
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3. Sử dụng EXTRAPOLATE

Từ biểu đồ mô hình trong màn hình 4, ta có thể đi thẳng đến màn hình xử lý dữ liệu. Để
làm điều này, ta chọn một yếu tố trong biểu đồ (chính sách, khó khăn, kết quả, hay bên
liên quan), sau đó nhấn chuột phải và chọn “data management” (tức là quản lý dữ liệu).
Ta có thể làm điều này với cả các mối quan hệ trong biểu đồ nữa (chính sách – khó
khăn, khó khăn - kết quả, khó khăn – bên liên quan, và kết quả - bên liên quan)
Một đặc điểm nữa của phần mềm này là bảng dữ liệu của bất kỳ yếu tố hay mối quan
hệ nào đều có thể được trình bày theo kiểu Rich text format (RTF). Điều này sẽ rất hữu
ích nếu ta định đo các ảnh hưởng và tầm quan trọng trong mô hình bằng số; bảng dữ
liệu có thể được in ra và cho thấy danh sách các yếu tố và bảng ma trận cần điền (nếu
mối quan hệ giữa các yếu tố của mô hình đã được chọn), và ta có thể phát bản in này
cho các nhóm để điền vào. Lưu ý là các giá trị hiện tại trong mô hình không có trong các
bảng dữ liệu này mà chúng chỉ nhằm mục đích nhập dữ liệu.

3.3 Tóm tắt mô hình
Dưới thư mục “Model Summaries” (tóm tắt mô hình, bên trái màn hình), dữ liệu đã được
nhập vào mô hình hiện được chọn có thể được trình bày trong một biểu đồ cột đơn
giản. Trong màn hình 5, ta có thể thấy điều kiện sống của các nhóm liên quan có thể so
sánh được (nếu có quá nhiều nhóm thì ta có thể chọn hay không chọn các nhóm bằng
cách tích vào hộp. Bằng cách nhấn vào phím thích hợp, ta còn có thể đồ thị hoá tổng
các ảnh hưởng có thể có của tất cả các kết quả lên các nhóm liên quan (tính trung bình
mỗi mục) và tầm quan trọng của mỗi khó khăn đối với tất cả các nhóm liên quan.
Màn hình 5: Xem dữ liệu nhập vào trong thư mục con “Model Summaries”.

17

Công cụ hỗ trợ thảo luận và ra quyết định đánh giá sự thay đổi chính sách đối với người nghèo

Dưới nút “Outcomes” bên tay trái, người sử dụng có thể thấy ảnh hưởng của kết quả
lên các nhóm liên quan (như trước), và tác động tổng hợp của các kết quả đối với mỗi
khó khăn của mô hình; các con số này lại phải tính trung bình cho mỗi khó khăn. Tương
tự như vậy, nút “Constraints” (Khó khăn) sẽ cho thấy tầm quan trọng của các khó khăn
đối với mỗi nhóm liên quan. Nút “Policies” (Chính sách) sẽ cho thấy tổng mức độ ảnh
hưởng của các chính sách lên các khó khăn khác nhau. Tất cả các biểu đồ cột này đều
in ra được. Tất nhiên là ta phải lưu ý là các biều đồ này chỉ minh hoạ cho các dữ liệu đã
được nhập vào chứ chưa phân tích gì hết.

3.4 Dụng cụ phân tích
Dưới thư mục này, ta có thể chạy mô hình đã được lập để tìm được kết quả. Phần 4.2
bên dưới sẽ giải thích cách làm này. Phân tích chính ở đây sẽ cho thấy ảnh hưởng của
một hoặc nhiều chính sách lên điều kiện sống của các bên liên quan. Ta có thể xem kết
quả phân tích bằng hai cách. Đầu tiên, phần mềm cho ta thấy các thay đổi tương đối
của điều kiện sống của các bên liên quan “trước” và “sau” khi có chính sách. Màn hình
6 minh hoạ cho ví dụ về sản xuất sữa ở vùng biển Kenya này. Như đã nói trên, cột màu
xanh lam cho thấy tình hình trước khi có thay đổi và xanh lá cây là sau - nếu điều kiện
sống mà kém đi thì màu của cột là đỏ chứ không phải là xanh.
Màn hình 6: Tóm tắt ảnh hưởng lên các nhóm liên quan (sản xuất sữa trên bờ biển Kenya)
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Cách thứ hai xem kết quả là nhấn vào nút thứ hai “Summary of policy impacts” (Tóm tắt
ảnh hưởng chính sách) (Xem màn hình 6, dưới phần “Impacts on Stakeholder groups”
(Ảnh ưởng lên các nhóm liên quan). Nút này cho ta thấy thay đổi tương đối trong điều
kiện sống của tất của các nhóm liên quan có được do thay đổi chính sách. Màn hình 7
minh hoạ biểu đồ này cho ví dụ sữa ở vùng ven biển Kenya. Ta lại phải nhắc lại lần nữa
là sẽ không đi sâu vào kết quả này, mà ví dụ này chỉ cho ta thấy phần mềm này hoạt
động ra sao. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì ta có thể nhìn thấy ngay là có một
chính sách (cung cấp dịch vụ thú y) sẽ có ảnh hưởng nhiều nhất đến các nông dân sản
xuất sữa, và cũng tác động đôi chút đến các nhà sản xuất sữa lớn.

Màn hình 7: Thay đổi tương đối trong điều
(Sản xuất sữa trên ven biển Kenya).

kiện sống do thực hiện chính sách.

EXTRAPOLATE cho ta thấy các cách khác để xem xét các khía cạnh của mô hình được chọn
trong thư mục này. Bằng cách nhấn phím “Impacts on Outcomes” (“Ảnh hưởng lên kết quả”, là
nút thứ hai từ trên xuống trong thư mục “Analysis tool”), người sử dụng có thể tóm tắt các ảnh
hưởng của một hay nhiều chính sách lên kết quả cùng bằng cách ta xem ảnh hưởng của chính
sách lên điều kiện sống ở trên. Bản tóm tắt này sẽ được thể hiện trong một biểu đồ cột “trước” và
“sau”, và một biểu đồ cột khác biểu thị giá trị của các thay đổi tương đối do các thay đổi chính
sách. Đối với ví dụ trên ven biển Kenya, kết quả duy nhất nhận được sự tác động của việc thay
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đổi chính sách là sản lượng được tăng lên. Tương tự như vậy, ta có thể xem ảnh hưởng của các
chính sách lên các khó khăn bằng cách nhấn vào phím thứ ba, “Impacts on constraints” (Ảnh
hưởng lên khó khăn). Ta nên nhớ là các màn hình này tóm tắt ảnh hưởng của các thay đổi lên
mối liên quan giữa khó khăn - kết quả và chính sách - khó khăn, chứ không phải ảnh hưởng trực
tiếp lên chính khó khăn và kết quả. Các ảnh hưởng tương đối này được phân bố lên các mối liên
quan giữa khó khăn và kết quả. Trong một mô hình phức tạp thì các màn hình này sẽ cho phép
người sử dụng tách tác động của một số thay đổi mà ta quan tâm trong điều kiện sống. Như đã
nói trên, ta sẽ xem xét một ví dụ cụ thể và thực tế hơn trong phần 5 của quyển hướng dẫn này,
sau khi giải thích thêm về một số đặc tính khác của phần mềm trong phần 4.
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4. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KHÁC CỦA EXTRAPOLATE

4.1 So sánh theo cặp
Kĩ thuật “So sánh theo cặp” (PWC) đã được Saaty phát triển từ phương pháp Quá trình
Phân tích Cấp bậc (Analytic Hiararchy Process). Đây là một phương pháp sắp xếp mức
độ ưu tiên của các mục đích, tuỳ thuộc vào cấp bậc của mục đích đó. Ta có thể dùng
một ví dụ đơn giản trong cuốn sách Saaty viết năm 1990. Ưu điểm của phương pháp
này là nó cho phép ta tính các chỉ số nhất quán, sao cho ta có thể phán xét một cách
khách quan độ nhất quán của một bảng ma trận. PWC đã được áp dụng trong nhiều
chương trình phần mềm hỗ trợ quyết định. Có ví dụ như sau:
Giả dụ một người sản xuất nhỏ, mà một trong những bên liên quan, có ba khó khăn và
ta muốn xếp hạng mức quan trọng của những khó khăn này đối với người sản xuất. Ta
sẽ có ma trận như sau:

Hạn chế vốn tiền
mặt của người sản
xuất

Khó khăn về thị
trường sữa

Khó khăn về dịch
bệnh vật nuôi

1

a

b

Khó khăn về thị trường sữa

1/a

1

c

Khó khăn về dịch bệnh vật
nuôi

1/b

1/c

1

Mức quan trọng (của ↓
so với →)
Hạn chế vốn tiền mặt của
người sản xuất

Trong chín ô cần điền thì ba ô chéo có giá trị bằng 1. Ba giá trị thuộc phần ma trận tam
giác bên tay phải (a, b, c) tỉ lệ nghịch với phần ma trận ở dưới bên trái (1/a, 1/b, 1/c). Vì
vậy, trong ví dụ này ta chỉ cần thực hiện 3 điều chỉnh. Bình thường thì nếu có n yếu tố
trong ma trận, thì ta cần phải tính (n2 – n)/2 lần. Vì ta đang kiểm tra mối quan hệ giữa
khó khăn – bên liên quan (C-S, Bảng 1), nên câu hỏi cần thiết được đặt ra đối với ba giá
trị trong ma trận tam giác bên phải là: mức quan trọng của yếu tố y so với yếu tố x trong
ma trận như thế nao? Vì vậy, để ước lượng được a trong ma trận trên, ta nên hỏi: Mức
quan trọng của hạn chết vốn tiền mặt so với khó khăn về thị trường sữa đối với người
sản xuất như thế nào? Bảng 2 cho ta thấy cách sử dụng so sánh theo cặp theo phương
pháp của Saaty (1990). Ta nên nhớ rằng nếu ta so sánh yếu tố i có giá trị n với yếu tố j,
eij = n, then thì, theo định nghĩa, eji = 1/n.

21

Công cụ hỗ trợ thảo luận và ra quyết định đánh giá sự thay đổi chính sách đối với người nghèo

Qui mô so sánh theo cặp (Saaty, 1990, trang 78)

Bảng 2:

Mức quan trọng

Định nghĩa

Giải thích

1

Quan trọng bằng nhau

Hai yếu tố quan trọng như nhau đối
với tính chất

3

Một bên quan trọng hơn một chút

Ta coi trọng một yếu tố hơn yếu tố
kia một chút

5

Mức quan trọng lớn

Ta coi trọng một yếu tố hơn yếu tố
kia nhiều

7

Mức quan trọng rất lớn

Ta coi trọng một yếu tố hơn hẳn, và
sự vượt trội này được thể hiện trong
thực hành.

9

Mức quan trọng hết sức lớn

Minh chứng tuyệt đối coi trọng một
yếu tố hơn yếu tố kia.

Giá trị trung gian giữa hai suy luận kế
tiếp nhau

Phải dung hoà hai suy luận

2,4,6,8

Giả dụ ta cho yếu tố a một giá trị bằng 5 (tức là mức quan trọng của hạn chế nguồn tiền
mặt cao hơn nhiều so với khó khăn về thị trường sữa), yếu tố b cũng bằng 5, và yếu tố
c bằng 3 (khó khăn về thị trường quan trọng hơn khó khăn về dịch bệnh một chút). Như
vậy, ta có thể hoàn thành ma trận như sau:

Khó khăn vốn
tiền mặt của
người sản xuất

Khó khăn về thị
trường sữa

Khó khăn về dịch bệnh vật
nuôi

1

5

5

Khó khăn về thị trường sữa

1/5

1

3

Khó khăn về dịch bệnh vật
nuôi

1/5

1/3

1

Mức quan trọng (của ↓ so
với →)
Hạn chế vốn tiền mặt của
người sản xuất

Ưu điểm của việc này là bây giờ chúng ta có thể tính giá trị nhất quán của ma trân này
và điều chỉnh các suy luận của chúng ta cho nhất quán hơn nếu cần thiết. Việc này
được thực hiện trong EXTRAPOLATE theo một quá trình rất giống với quá trình được
sử dụng trong phần mềm GIS Idrisi (Eastman, 2001) và được giải thích trong phần Giúp
đỡ của Module Idrisi WEIGHT như trong hộp 2.
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4. Một số đặc điểm của EXTRAPOLATE

Hộp 2: Miêu tả các ước lượng về giá trị nhất quán và quyền số trích hướng dẫn sử dụng Idrisi,
(Eastman, 2001)

“Những quyền số được tính toán dựa trên giá trị trung bình của các giá trị
vector (eigenvector) trong ma trận so sánh cặp. Ta cũng có thể ước
lượng bằng tay như sau: Đầu tiên, điền vào ma trận bằng cách cho mỗi
giá trị trong phần tam giác ma trận bên trên tay phải bằng nửa nghịch
đảo của giá trị tương đương trong phần tam giác dưới. Cộng các giá trị
trong một cột để lấy tổng, rồi tạo ra một ma trận khác bằng cách chia mỗi
giá trị cho tổng này. Mỗi cột trong ma trận này sẽ là một tập quyền số
ước lượng. Lấy trung bình quyền số của hàng ngang. Ta sẽ có được kết
quả tương tự như khi tính bằng giá trị vector chính.
Mục lục nhất quán được tạo ra bằng cách tạo nên một thang điểm dựa
trên quyền số tính được. Điểm được tính bằng một cách đơn giản là
chia quyền số này cho quyền số kia trong cùng phép so sánh. Sau đó ta
ghi lại hiệu của điểm này và điểm ban đầu.
Ma trận nhất quán cho ta thấy mỗi điểm sẽ phải thay đổi ra sao nếu ta
muốn nó hoàn toàn nhất quán với quyền số thích hợp nhất mà ta đạt
được. Nếu Tỉ lệ nhất quán chung lớn hơn 0,1 thì hãy kiểm tra bảng ma
trận này để tìm ra phép so sánh theo cặp có độ phân bố lớn nhất (largest
deviation). Đây sẽ là điểm ít nhất quán nhất. (Nên nhớ là ma trận có thể
có nhiều cách so sánh từng cặp. Ngoài tính điểm trực tiếp để so sánh
biến A với B ra thì còn có các kiểu tính điểm khác tương tự, như A với C,
C với B. Như vậy, sự nhất quán của các điểm có thể kiểm tra được.) Độ
phân bố của điểm ít nhất quán này cho ta thấy được điểm sẽ phải thay
đổi như thế nào để nhất quán được với quyền số thích hợp nhất. Ví dụ,
nếu nó là a – 2, thì sẽ có nghĩa là ta phải giảm đi 2 điểm. Tức là có thể
giảm từ 5 điểm xuống còn 3, hoặc cũng tương tự như thế, từ 1/3 xuống
1/5. Như vậy, mức phân bố nói trên nằm trên một thước đo. Ta cũng
có thể có các điểm thập phân (nếu mức phân bố là +1,8, và weighting
ban đầu là 1/5, thì điểm mới sẽ là 1/(3,2), tức là nâng được vị trí lên 1,8
bậc.
Có lẽ cách tốt nhất để đánh giá lại bất cứ so sánh nào là tính lại điểm
mới mà không tính đến mức phân bố trong mục lục nhất quán. Sau đó ta
so sánh điểm mới này với mức phân bố trong mục lục. Sau đó lại tính
điểm lại. Nếu bạn không hài lòng với mức phân bố của một phép so sánh
nào đó, thì có nghĩa là tất cả những so sánh khác có cùng một biến số
như vậy cũng cần được đánh giá lai. Sau khi ta đã lập được điểm mới, ta
trở về ma trận so sánh theo cặp, thay đổi điểm trong các ô, và nhấn nút
“Calculate Weights” (Tính quyền số ). Bây giờ thì toàn bộ weighting
scheme sẽ được thay đổi và mục lục nhất quán mới sẽ được tạo ra. Cứ
tiếp tục làm như vậy: đánh giá lại từng điểm có mức phân bố cao nhất
cho đến khi tỉ lệ nhất quán giảm xuống còn dưới 0,10. Mặc dù ta có thể
tiếp tục đánh giá lại cho đến khi đạt được độ nhất quán tuyệt đối, nhưng
một khi tỉ lệ này đã xuống dưới 0,10 thì việc này không có nhiều ảnh
hưởng đến weights lắm. Vì vậy, ta có thể dừng lại ở đây.”
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Màn hình 8: Màn hình nhập dữ liệu để ước lượng điều kiện sống trước thay đổi của các nhóm
liên quan bằng phép so sánh theo cặp.

Ta dùng dụng cụ xếp hạng theo cặp bằng cách chọn “Models” (Mô hình), sau đó “Model
Data” (Dữ liệu mô hình), sau đó “Stakeholder Groups” (Các nhóm liên quan) trong hệ
thống thư mục, và cuối cùng là nhấn vào bên phải (Xem màn hình 3). Màn hình biểu thị
cách phân tích, ta sẽ thấy trên màn hình 8.

4.2 Cách tính toán trong EXTRAPOLATE
Cách tính toán cơ bản trong EXTRAPOLATE được giải thích theo một chuỗi đơn giản
như sau: một chính sách tác động đến một khó khăn, khó khăn tác động đến một kết
quả, kết quả tác động đến điều kiện sống của một nhóm liên quan. Biểu đồ mô hình như
sau:

Các chính
sách
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Hạn chế

Kết quả

Các nhóm liên
quan
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Giả dụ ta gọi một nhóm liên quan là “người sản xuất quảng canh”, và so với các nhóm
liên quan khác thì ta cho điều kiện sống của nhóm này 2 điểm (1 là thấp nhất, 10 cao
nhất)

Các chính
sách

Hạn chế

Kết quả

Các nhóm liên
quan
Các hộ
quảng canh

Điều kiện
sống hiện
tại 2/10 (liên
quan đến
các nhóm
khác)

Sau đó, ta xác định một khó khăn, ví dụ như “thiếu kĩ năng và kiến thức”, và ta đánh giá
khó khăn này là rất quan trọng đối với nhóm liên quan này – ta cho nhóm này điểm cao
nhất là 9. Ta tin là việc đào tạo nhóm này sẽ có tác động rất lớn đến họ

9 (hết sức thích đáng)
Các chính
sách

Hạn chế

Thiếu hiểu
biết và kỹ
năng

Kết quả

Các nhóm liên
quan
Các hộ
quảng canh

Điều kiện
sống hiện
tại 2/10 (liên
quan đến
các nhóm
khác)

Sau đó, ta xác định một kết quả, ví dụ “Lượng sản phẩm sữa bán ra tăng”, và đánh giá
kết quả này là rất quan trọng đối với điều kiện sống. Nghĩa là, nếu người sản xuất đa
năng bán được nhiều sản phẩm sữa thì việc này sẽ có tác động rất lớn lên điều kiện
sống. Ta cho mức quan trọng này 4 điểm trên 5 - điểm 5 có lẽ ta nên để dành cho nhóm
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“người sản xuất thâm canh” vì thu nhập từ sản phẩm sữa sẽ chiếm tỉ lệ lớn hơn trong
tổng thu nhập của họ.

9
Các chính
sách

Hạn chế

Kết quả
4

Thiếu hiểu
biết và kỹ
năng

Các nhóm liên
quan
Các hộ
quảng canh

Tăng lượng
bán của
sản phẩm
từ sữa

Có tác động
quan trọng tới
điều kiện sống

Điều kiên
sống hiện
tại 2/10 (liên
quan đến
các nhóm
khác)

Sau đó, để hoàn thành việc xác định hiện trạng (Xem Hình 2), ta đánh giá ảnh hưởng
của khó khăn “thiếu kiến thức và kĩ năng” lên kết quả “lượng sản phẩm sữa bán ra
tăng”. Nếu khó khăn này được giảm đôi chút, ta cho là điều này sẽ có ảnh hưởng tầm
trung đến kết quả, thì ta cho nó điểm 2 (trên 5). Trong môi trường của chúng ta, ta thấy
có thể có các khó khăn khác nếu giảm đi được thì ảnh hưởng đến sản lượng bán còn
nhiều hơn (ví dụ như thiếu thị trường chẳng hạn).

9
Các chính
sách

Hạn chế

Kết quả
4

2

Thiếu hiểu
biết và kỹ
năng

Tăng lượng
bán của
sản phẩm
từ sữa

Giảm các khó khăn sẽ
mang lại kết quả tốt
hơn
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Bây giờ ta có thể xem xét ảnh hưởng của một chính sách. Giả dụ ta đang kiểm tra ảnh
hưởng của dịch vụ thú y cho cộng đồng vùng sâu vùng xa. Vậy ảnh hưởng của chính
sách này đến khó khăn “thiếu kiến thức và kĩ thuật” là gi? Trong ví dụ của chúng ta, thì
ta có thể nghĩ là điều này sẽ có ảnh hưởng trung bình và tích cực đến khó khăn này, vì
người dân có thể học được rất nhiều từ các bác sỹ thú y về cách chăm sóc vật nuôi và
các vấn đề về quản lí khác, thì ta cho nó điểm 2 (trên 5).

9
Các chính
sách

Hạn chế

Kết quả

2

Cung cấp
dịch vụ thú
ý công ở
các vùng xa

4

2

Thiếu hiểu
biết và kỹ
năng

Tăng lượng
bán của
sản phẩm
từ sữa

Các nhóm liên
quan
Các hộ
quảng canh

Có tác động tích cực
đối với việc giảm khó
khăn

Vậy ước lượng của ta về ảnh hưởng của chính sách này đến nhóm người sản xuất
quảng canh là gi? Ta nhân các giá trị đo ảnh hưởng lên (2 x 2 x 4 = 16), và nhân kết
quả này với giá trị mức quan trọng của khó khăn này đối với nhóm liên quan (16 x 9 =
144), sau đó số này lại được chuẩn hoá lại với các tính toán khác của chính sách này
đến các khó khăn, kết quả, và các nhóm liên quan khác (giá trị này không hiển thị). Cuối
cùng ta ra được giá trị tương đối của điều kiện sống là 4.
9
Các chính
sách

Cung cấp
dịch vụ thú
ý công ở
các vùng
xa

Hạn chế
2

Kết quả
4

2

Thiếu hiểu
biết và kỹ
năng

Tăng lượng
bán của
sản phẩm
từ sữa

Các nhóm liên
quan
Các hộ
quảng canh

Điều kiện
sống mới
4/10

Nhân các chỉ số với
nhau và chuẩn hóa theo
các điều kiện sống
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Từ ví dụ giả định này, ta có thể kết luận là cung cấp dịch vụ thú y ở vùng sâu vùng xa
sẽ có ảnh hưởng rất tích cực đên những người sản xuất quảng canh trong vùng. Nếu
đây là nhóm liên quan mà ta muốn tiếp cận, mà điều kiện sống lại tăng từ 2 đến 4, thì ta
có thể tiếp tục nghiên cứu thêm về chính sách này xem nó có phải là chính sách “giảm
nghèo” không.
Nếu ta muốn phân tích nhiều chính sách, thì ta có thể tính thay đổi về điều kiện sống
của tất cả các nhóm liên quan, tạo nên bởi từng chính sách một. Bằng cách này, các
chính sách có thể hỗ trợ hoặc đối nghịch nhau, tuỳ xem chúng làm tăng lên hay giảm đi
giá trị điều kiện sống. Điều này có nghĩa là một số chính sách có thể làm điều kiện sống
của một số bên liên quan xấu đi trong vài trường hợp.

4.3 SLATE
EXTRAPOLATE có SLATE, một dụng cụ đánh giá điểm mạnh và yếu trong điều kiện
sống của các hộ gia đình và cộng đồng; xem Carney (1998) để biết thêm chi tiết. Khung
mô hình này dựa trên thực tế là mỗi hộ gia đình hay cộng đồng đều có một số vốn để
nâng cao điều kiện sống. Có 5 loại vốn:

• Vốn con người, như khả năng tiếp cận tới y tế.
• Vốn tự nhiên, ví dụ như điều kiện tiếp cận đồng cỏ của xã .
• Vốn cơ sở vật chất, như có điện.
• Vốn xã hội, như những giúp đỡ từ họ hàng và những người quen biết của mình.
• Vốn tài chính, như điều kiện tiếp cận tín dụng.
Trong phần mềm EXTRAPOLATE thì SLATE (Sustainable Livelihoods Asset Evaluation
– Đánh giá tài sản cho điều kiện sống bền vững) có thể sẽ là một dụng cụ hữu ích giúp
người sử dụng hình dung được điều kiện sống của các nhóm liên quan trong phân tích
EXTRAPOLATE. SLATE cho phép người sử dụng đánh giá tỉ lệ các loại vốn trong mỗi
hộ, cộng đồng, hay vùng ta cần xem xét. Dụng cụ có một loạt chỉ số Điều kiện sống mà
người sử dụng có thể dùng để đánh giá các điểm mạnh và yếu của các loại vốn. Bằng
cách này, dụng cụ sẽ hỗ trợ ước lượng giá trị điều kiện sống trong mô hình
EXTRAPOLATE. Nên nhớ là mặc dù ta có thể mở SLATE từ chương trình
EXTRAPOLATE, nhưng cho đến lúc này thì sự kết hợp của hai phần mềm chỉ đến đây.
Hai dụng cụ này có thể được kết hợp chặt chẽ hơn trong phần sau của chương trình.
Ta có thể mở SLATE từ thư mục chính (Màn hình 1). Chương trình nằm thứ 5 trong thư
mục chính bên tay trái màn hình. Mở chương trình này ra thì ta sẽ thấy bản miêu tả các
dự án, là nơi ta có thể xem, nhập, và sửa các thông tin về dự án chứa trong phần mềm.
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Màn hình 9: SLATE: Trang tả dự án

Nhấn vào phần “Current Project Indicators” (Các chỉ số dự án hiện tại) trên thư mục bên
tay trái, màn hình hiện lên (màn hình 10) có thể được dùng để thêm, sửa, thay xoá các
chỉ số về các loại vốn có liên quan đến dự án. SLATE có chứa cả một ‘thư viện’ các chỉ
số này, và ta có thể mở nó ra bằng cách nhấn phím “List of asset indicators” (Danh sách
chỉ số vốn). Đối với mỗi chỉ số, ta phải xác định xem đó là chỉ số của loại vốn gì (Con
người, cơ sở vật chất, tự nhiên, xã hội, hay tài chính). Ngoài ta, ta còn có thể lập ra một
quyền số mặc định đo mức quan trọng tương đối (từ 1 đến 10) của một chỉ số so với
các chỉ số khác đánh giá cùng một loại vốn. Ví dụ, khi đánh giá vốn con người thì ta có
thể cho là tỉ lệ tử vong trẻ em quan trọng hơn tỉ lệ hoàn thành tiểu học. Vì vậy, ta có thể
cho chỉ số đầu tiên là 8 điểm, còn thứ hai là 4. (Lưu ý quyền số mặc định là chỉ số trong
thư viện ở trong một đánh giá tài sản cụ thể). Đối với mỗi chỉ số được chọn, ta cần đánh
giá xếp hạng ảnh hưởng của nó đối với mỗi hộ hay cộng đồng. Đánh giá này là dựa vào
thang điểm từ -5 đến +5. Điểm -5 nghĩa là ảnh hưởng rất xấu đến điều kiện sống của hộ
hoặc cộng đồng, trong khi +5 là rất tốt. Một chỉ số có thể tích cực trong một trường hợp
nhưng lại tiêu cực trong trường hợp khác, nhưng ta có thể xử lý được điều này.
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Màn hình 10: SLATE: Trang điều kiện sống của dự án, cho thấy các chỉ số, quyền số, và đánh
giá xếp hạng của dự án

Cả quyền số và đánh giá xếp hạng có thể được rút ra từ bất cứ cách đánh giá nào, ví
dụ như Đánh giá nông thôn có sự tham gia của quần chúng (Participatory Rural
Appraisal - PRA), hoặc từ các nghiên cứu trước.
Một khi ta đã nhập được chỉ số, quyền số và đánh giá xếp hạng thích hợp vào thông tin
của dự án, nút “assets pentagon” (ngũ giác vốn) có thể được sử dụng để tạo ra một ngũ
giác biểu thị tỉ lệ của các vốn sống trong hộ hoặc nhóm hộ cần xem xét (Màn hình 11).
Trong ví dụ sau, vốn vật chất và tự nhiên là khá mạnh, nhưng vốn con người thì hơi
yếu.
Thư viện chỉ số vốn có thể được mở ra bằng nút “List of asset indicators”. Từ đay, ta có
thể thêm, xoá, và sửa các loại vốn, và thay đổi các quyền số mặc định.
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Màn hình 11: Ngũ giác vốn SLATE

Ta cũng có thể lọc các chỉ số trong thư viện hoặc trong danh sách dự án hiện tại, trong
ví dụ loại vốn, và nguồn chỉ số. Ta có thể mở bộ lọc chỉ số này bằng cách nhấn phím có
vòng tròn đỏ trong Màn hình 10. Màn hình 12 thì cho ta xem kết quả lọc tất cả các yếu
tố, chỉ giữ lại những yếu tố liên quan đến vốn con người. Lưu ý là điều kiện lọc hiện tại
hiển thị ở phần dưới màn hình, và ta có thể tắt hiển thị này bằng cách nhấn nút “x” bên
trái nó.
Một số người sử dụng cho là SLATE là một dụng cụ hữu ích giúp họ hình dung ra điều
kiện sống của các nhóm liên quan. SLATE cho phép ta phân tích riêng cho các loại vốn
khác nhau. Ví dụ như nếu ta có thể xác định được các chỉ số thích hợp thì ta có thể
kiểm tra được ảnh hưởng của chính sách đến các vốn tự nhiên quan trọng trong gia
đình bằng cách dùng phần mềm EXTRAPOLATE.
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Màn hình 12: Lọc thư viện chỉ số vốn trong SLATE: vốn con người

4.4 PRIMAS
Mối liên quan giữa EXTRAPOLATE và PRIMAS sẽ được hoàn thành vào
cuối năm 2005.

PRIMAS (Bản đồ các biện pháp giảm nghèo trong hệ thống nông nghiệp) là một dụng
cụ dựa trên hệ thống CD-ROM để tạo ra một loạt các bản đồ định vị những người chăn
nuôi thiếu nguồn trợ lực, và các lớp dữ liệu về các nguồn tài nguyên thiên nhiên tương
ứng, về khí hậu, giao tiếp, và thị trường cho các hệ thống khác nhau. Mục đích của
dụng cụ này rất đơn giả: sau khi ta đã tìm hiểu được vấn đề và nhu cầu của những
người dân chăn nuôi nghèo thì ta có thể tuỳ đó mà áp dụng các lựa chọn khoa học kĩ
thuật khác nhau vào hệ thống sản xuất đang nghiên cứu. Mỗi kĩ thuật này có thể được
dùng để giải quyết một khó khăn nhất định, hoặc mở ra những cơ hội mới cho người
chăn nuôi. Dụng cụ PRIMAS cho ta lọc các kĩ thuật bằng cách ghép chức năng của kĩ
thuật này với đặc tính của những nhóm liên quan trong khu vực (miễn là ta có thể làm
việc này một cách hợp lí khi dùng dữ liệu địa lý.)
Cách sử dụng PRIMAS đã được phát triển ở Kenya và có chứa các thông tin địa lý liên
quan đến khí hậu, thời tiết, đất đai, lương thực, đường xá, thị trường, thành phố, các
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loài vật nuôi đáng chú ý, mật độ dân số và vật nuôi, và các rủi ro bênh tật hoặc sâu
bệnh (Thornton et al., 2005). PRIMAS bao gồm một bảng dữ liệu nhỏ liệt kê các biện
pháp can thiệp vào hệ thống nông thôn và sản xuất sữa. Các biện pháp này được tóm
tắt theo một định dạng chung miêu tả biên pháp can thiệp đã tạo nên định dạng đó, hay
biện pháp đã được áp dụng ở đâu. PRIMAS cho phép người sử dụng xem tất cả các
lớp dữ liệu bằng cách dùng một “map explorer ”. Người sử dụng có thể thực hiện một
tập hợp các lớp,là kết hợp của các lớp dữ liệu không gian khác nhau. Người sử dụng
cũng có thể thực hiện làm một số lớp đơn giản trong đó các điểm hay quyền số có thể
được gán cho xác suất của một giá trị cụ thể nào đó cùng với biến không gian nào đó.
Việc tạo quyền số có thể rất hữu ích trong việc đánh giá các biến ví dụ như mức độ liên
kết thị trường cho các nhóm mục tiêu khi khoảng cách từ các thị trường tới các con
đường giao thông giảm xuống
Ta có một ví dụ đơn giản về phân bố Pennisetum purpureum (Cỏ Napier). Để vạch ra
phân bố này trong PRIMAS, ta cần một số thông tin miêu tả những khu vực loại cỏ này
mọc nhiều. Ta dùng thông tin trong KARI (1992) và miêu tả những khu vực này theo 3
khó khăn: độ cao giữa 1500 và 2000 m trên mực nước biển, lượng mưa thừa 750 mm
mỗi năm, và độ pH lớn hơn 4 (tất nhiên là các khó khăn này có thể được miêu tả kĩ
lưỡng hơn nhất nhiều bằng dựa trên phân tích đa biến dùng phân tích tách biệt
(discriminant analysis) hoặc phân tích hồi quy logistic. Hình 4 cho ta thấy kết quả khi
chạy 3 khó khăn này. Phần được tô đậm là phần có cả 3 khó khăn về độ cao, độ pH
đất, và lượng mưa hàng năm, còn phần bảng thì tóm tắt diện tích vùng, dân số, số vật
nuôi, số người chăn nuôi nghèo (Thornton et al., 2002). Trong ví dụ này thì vùng P.
purpureum có khoảng 33% dân số Kenya, nhưng chỉ chiếm ít hơn 3% diện tích của
nước.
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Hình 4:

Kenya và địa bàn các quận, phần tô đậm là vùng của Pennisetum purpureum (cỏ
Napier)

Vùng tô đậm:
Dân số,
Người nghèo
Số gia súc,
Diện tích,

7.27 triệu (32% so với cả nước)
4.37 triệu (33% so với cả nước)
893 triệu (9% so với cả nước)
150 nghìn km2 (3% so với cả nước)

Bắc
0

km 100

PRIMAS được kết hợp với EXTRAPOLATE, mục đích của công việc này xuất phát từ ý
tưởng là các lớp dữ liệu không gian GIS có thể sử dụng để xác định các đặc tính của
các yếu tố trong EXTRAPOLATE. Nó bao gồm việc xác định và lượng hoá các nhóm
liên quan khác nhau và xác định các hạn chế và số người bị ảnh hưởng. Đối với một số
nhóm liên quan và hạn chế nhất định, việc sử dụng và vẽ thành các bản đồ các thông
tin mà PRIMAS có thể cung cấp là cần thiết; ví dụ, các nhóm liên quan có thể xác định
bằng khoảng cách tới thị trường; và các hạn chế là các điều kiện sinh thái nông nghiệp.
Từ đó, ta có thể xây dựng một tập hợp thư viện thông tin chung mà có thể tiếp cận bởi
mỗi công cụ thích hợp, và các đầu vào của thư viện có một tập hợp các đặc điểm mặc
định về không gian và/hoặc phi không gian. Người sử dụng có thể thay đổi các đặc
điểm mặc định. Bảng 3 cho thấy một vài ví dụ cơ bản về các thư viện khác nhau với
PRIMAS và EXTRAPOLATE: các chính sách (xây dựng các cơ sở liên quan đến chính
sách), công nghệ (các cơ sở về công nghệ), các hạn chế, kết quả và các bên liên quan,
tất cả các thông tin này có thể có gắn với các đặc điểm về không gian
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Hầu hết các quá trình áp dụng và đánh giá ảnh hưởng của chính sách có thể kết hợp
các yếu tố về không gian và phi không gian (non-spatial). Ví dụ, khả năng áp dụng chăn
nuôi một bò cải tiến ở hộ chăn nuôi nhỏ ở Kenya là hàm của một loạt các yếu tố về
không gian (đặc điểm sinh thái nông nghiệp, rủi ro về bệnh ruồi bò, khoảng cach tới
trung tâm thành phố) vá các yếu tố phi không gian (trình độ học vấn của chủ hộ, dân
tộc, giai đoạn sống, v.v..). Tương tự như vậy, các động của chính sách cung cấp dịch
vụ thú y cũng sẽ phụ thuộc vào một loạt các yếu tố tương tự. Điều này cho thấy tầm
quan trọng của việc phân tích các yếu tố không gian và phi không gian trong các phân
tích. Trong mô hình EXTRAPOLATE, việc xem xét các yếu tố không gian hợp lý và các
lớp có thể bằng cách lượng hoá các phạm vi ảnh hưởng của chính sách, đặc biệt trong
việc xác định số hộ nghèo có thể bị ảnh hưởng từ chính sách.
PRIMAS có thể tiếp cận trong EXTRAPOLATE từ thực đơn “Model data”. Bộ hướng
dẫn sử dụng đầy đủ có trong CD-ROM (Thornton et al., 2004a), với các bài trình bày ở
dạng PowerPoint để minh hoạ cách sử dụng công cụ này (Thornton và các cộng sự,
2004b).
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Bảng 3:

Các yếu tố trong PRIMAS và EXTRAPOLATE, với các ví dụ liên quan và không liên
quan đến địa lý

Yêú tố

Ví dụ

Tính chất ví dụ
Địa lý

Chính sách

Không địa lý

Trợ cấp cho dịch vụ
thú y

Chỗ của người cung cấp
dịch vụ thú y

Bản chất và mức độ của trợ
cấp

Trợ cấp phân bón

Độ thích ứng với sinh thái
của mùa màng.

Mức độ trợ cấp
Cách đóng gói hợp lý

Điều kiện tiếp cận thị trường
Độ tiện lợi trong vận chuyển
và ứng dụng
Khó khăn

Kết quả

Bệnh dịch vật nuôi

Vùng có nguy cơ bệnh dịch
cao VÀ
Vùng có mật độ vật nuôi cao

Khả năng quản lý
Điều kiện tiếp cận nguồn tài
nguyên

Thiếu truyền thống
chăn nuôi

Bản đồ về mức độ bao phủ
đến các bộ tộc và mật độ
dân tộc thiểu số.

Các ảnh hưởng từ bên
ngoài tác động đến các hộ

Độ đảm bảo lương
thực cho gia đình
tăng.

Các vùng có nguy cơ về sinh
thái nông nghiệp
VÀ
Các vùng có tỉ lệ nghèo đói
cao

Nguồn vốn của các hộ và
các kế sinh nhai

Các vùng có tỉ lệ nghèo đói
cao VÀ
Các vùng thành thị và nông
thôn gần hệ thống chế biến
sữa

Điều kiện sức khoẻ của mỗi
hộ

Tiêu thụ sữa tăng

Điều kiện tiếp cận nguồn tài
nguyên

Điều kiện tiếp cận các thông
tin về dinh dưỡng
Thời điểm trong vòng sống
của gia đình

Các nhóm liên
quan

Người chăn nuôi

Bản đồ hệ thống chăn nuôi
TRỪ
Bản đồ vùng trồng trọt

Nguồn vốn của các hộ và
các kế sinh nhai
Điều kiện tiếp cận nguồn tài
nguyên

Lao động làm thuê

Vùng có mật độ nông dân
không có đất cao

Nguồn vốn của các hộ và
các kế sinh nhai
Điều kiện tiếp cận nguồn tài
nguyên

Khoa học kĩ
thuật
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Văc-xin cho cúm
East Coast Fever
(ECF)

Vùng tác động (có thể có
một hàm số của vùng có
nguy cơ ECF cao và cơ sở

Cơ chế phân phát hiệu quả
Giá cả hợp lý
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vật chất cần thiết?)
Cắt và chuyển giao
cỏ Napier

Thích ứng với sinh thái nông
thôn

Nguyện vọng của gia đình
Thái độ của gia đình

Nguồn lao động dồi dào
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5. VÍ DỤ: SỬ DỤNG LACTOPEROXIDASE Ở KENYA
Cơ sở hạ tầng ở phần lớn các vùng nông thôn ở Kenya thường là thiếu và yếu kém.
Đường xá tồi tàn, điện thiếu, dẫn đến việc bảo quản sữa kém. Vì vậy phần lớn các vùng
sản xuất sữa nếu không thu hoạch sữa triệt để thì cũng bị lỗ vì để sữa hỏng. (Theo báo
cáo SDP, 2004). Để khắc phục những khó khăn này, một số hộ đã phải dùng đến
những biện pháp không an toàn như dùng các chất bảo quản hiđrô – perôxit (hydrogen
peroxide) và các loại kháng sinh, để lợi nhuận khỏi mất đi do sữa hỏng.
Kĩ thuật bảo quản sữa tôt nhất là làm lạnh, nhưng trong điều kiện đường xá tồi tàn, điện
thiếu, hàng rào thuế quan cao, qui mô sản xuất nhỏ, thì ta phải xem xét các kỹ thuật
khác. Một cách như thế là sử dụng hệ thống Lactoperoxidase (LPS). Ban Chuyên Gia
về Chất phụ gia trong thực phẩm và hộ đồng Codex Alimentarius (Food Additives and
the Codex Alimentarius Commission) của cả FAO và WHO đều cho phép sử dụng LPS
trên qui mô địa phương và khu vực, nhưng không cho xuất khẩu. Một số nước như
Trung Quốc đã chọn cách tiếp cận từ hai phía: một mặt cho phép sử dụng LPS trong
nước, mặt khác cấm sử dụng nó cho sữa và các sản phẩm từ sữa trong thương mại
quốc tế.
LPS là kĩ thuật bảo quản sữa lý tưởng cho nông dân sản xuất nhỏ khi mà điều kiện tiếp
cận thị trường kém. Ta có thể sử dụng LPS một cách khéo léo để bảo quản sữa trong
giai đoạn gấp trong mùa mưa, vì sữa khi vận chuyển đến nhà máy chế biến và khi bảo
quản qua đêm có thể bị chậm lại (xếp hàng dài).
Đội sản xuất sữa của ILRI nhận ra rằng các nông dân ở quận Bomet và Nyandarua mất
mát rất nhiều sau khi thu hoạch sữa vì đường xá quá tổi tàn. Giá bảo quản lạnh thì mất
từ 1,10 KSh đến 1,30 KSh một lít trong các nhà máy làm lạnh qui mô lớn (có sức chứa
tối đa lớn hơn 20.000 lít mỗi ngày), và 1,80 KSh một lít ở các nhà máy qui mô nhỏ (có
sức chứa tối đa khoảng 1200 lit mỗi ngày). Tiền điện chiếm đến 30% chi phí bảo quản
lạnh. Làm lạnh trên qui mô nhỏ thì lại đi kèm nhiều vấn đề khác: Đầu tiên là giá sữa đã
được làm lạnh cũng không tăng lên, mặc dù làm lạnh tăng chi phí cho người sản xuất
rất nhiều. Thứ hai là những máy làm lạnh cỡ nhỏ thường không được trang bị đầy đủ
(như không có máy phát điện), làm cho sữa thường xuyên bị hỏng. Dùng LPS trong các
quận này tốn mất 1,02 KSh đến 1,09 KSh một lít, có nghĩa là để tiết kiệm thì kĩ thuật này
có thể được thay thể bằng một máy làm lạnh nhỏ và dùng không hết công suất. Tuy
LPS có khả năng giúp nông dân sản xuất sữa lãi nhiều hơn do biết cách bảo quản và
bán sữa để qua đêm, nhưng khả năng này lại bị giới hạn bởi năng suất thấp của gia súc
trong mùa khô và vấn đề về tiếp thị trong ngành sản xuất sữa, ví dụ như trả chậm, và
giá bán ra thấp. Ta cũng nên chú ý đến vấn đề giới tính khi thúc đẩy kĩ thuật LPS, vì sử
dụng kĩ thuật này có thể làm cho việc quản lí lợi nhuận từ sữa chuyển từ phụ nữ sang
đàn ông. Tuy LPS khả dĩ hơn các phương pháp sử dụng các hoá chất độc hại khác,
nhưng ta vẫn phải cố gắng giảm chi phí và làm kĩ thuật này được sử dụng rộng rãi hơn.
(ILRI, 2005).
Ta nhận thấy LPS sẽ là một ví dụ hay để áp dụng PRIMAS-EXTRAPOLATE ở Kenya.
Trong phần tiếp theo, ta thu thập các yếu tố khác nhau của “mô hình” qua các cuộc thảo
luận với nhân viên dự án ILRI. Trong các nghiên cứu khác thì các yếu tố này được nhặt
ra từ các hội thảo có sự tham gia của các bên liên quan, cho nên kết quả có thể sẽ chắc
chắn hơn ví dụ sau đây. Tuy nhiên, nó cũng minh hoạ quá trình trên khá tốt.
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Bảng 4 cho ta thấy các yếu tố khác nhau trong mô hình: các bên liên quan, khó khăn,
kết quả, và chính sách. 11 nhóm liên quan mỗi nhóm được cho một giá trị về điều kiện
sống từ 1 – 9. Các khó khăn của các bên liên quan này được xác định trong bảng 4 và
bao gồm cả điều kiện tiếp cận kĩ thuật bảo quản, tiếp cận thị trường sữa, các vấn đề
liên quan đến máy làm lạnh, một số bộ phận không đụng đến do sản lượng sữa thay đổi
theo mùa. Kết quả góp phần ảnh hưởng vào điều kiện sống của các nhóm liên quan là
lượng tiêu thụ sữa tăng, lượng sữa bán ra tăng, dinh dưỡng cho gia đình tăng, phụ nữ
tiếp cận nguồn tiền mặt dễ dàng hơn, và lãi suất tăng. Ta xem xét 2 chính sách sau:
khuyến khích sử dụng LPS trong địa phương và việc hợp pháp hoá LPS trong xuất
khẩu. (Bảng 4)
Bảng 4:

Các yếu tố mô hình ví dụ về LPS

Điều kiện
sống

Khó khăn

5

C01 Điều kiện tiếp
cận kĩ thuật bảo
quản

O01 Tiêu thụ sữa
của hộ

P01 Khuyến khích
sử dụng LPS trong
địa phương

B02 Nhà máy qui mô
lớn

9

C02 Điều kiện tiếp
cận thị trường sữa

O02 Lượng sữa
bán ra

P02 Hợp pháp hoá
LPS trong xuất
khẩu

B03 Nhà máy qui mô
nhỏ

6

C03 Hệ thống điện
và làm lạnh

O03 Dinh dưõng
gia đình

B04 Nhà máy chế
biến sữa

9

C04 Thuế điện cao

O04 Điều kiện tiếp
cận nguồn tiền mặt
của phụ nữ

2

C05 Kinh tế của
quy mô khi sử
dụng hệ thống làm
lạnh

O05 Lãi

B06 Phụ nữ trong hộ
sản xuất

1

C06 Lượng cung
cấp sữa theo mùa
(không dùng hết
sức chứa)

B07 Hộ tiêu thụ

3

C07 Các chất bảo
quản sữa có hại

B08 Người vận
chuyển thuê

7

B09 Nhà phân phối

8

B10 Nhà bán lẻ tại
chỗ

4

B11 Nhà bán lẻ linh
động

2

Các bên liên quan

B01 Đại lý bán sữa

B05 Hộ sản xuất sữa

Kết quả

Chính sách

Nhà máy qui mô lớn có sức chứa 20,000 l một ngày
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Sau khi đã xác định các yếu tố của mô hình, ta phải điền vào ma trận. Các nhóm liên
quan có điều kiện sống trước khi thay đổi, là kết quả của các điều kiện hiện tại. Mục
đích của việc chạy mô hình là để đánh giá ảnh hưởng của các chính sách đã được xác
định lên điều kiện sống của các nhóm liên quan, nếu như các chính sách này có được
áp dụng. Để làm được việc này thì ta phải xác đinh 4 mối liên quan. Đâu tiên, ta phải
tính điểm cho tầm quan trọng của các khó khăn đối với các nhóm liên quan; không phải
khó khăn nào cũng quan trọng với tất cả các nhóm, và các khó khăn cũng không quan
trọng bằng nhau. Thứ hai là ta phải đánh giá được mức quan trọng của mỗi kết quả đối
với điều kiện sống của các nhóm liên quan; đối với mỗi thay đổi kết quả thì điều kiện
sống sẽ bị ảnh hưởng mạnh đến thế nào? Thứ ba là ảnh hưởng của chính sách lên khó
khăn cần phải đựơc tính điểm; liệu ảnh hưởng này có giảm được khó khăn, hay lại
càng làm tăng nó lên? Thứ tư là ảnh hưởng của mỗi khó khăn được giảm lên kết quả
phải được xác định. Các điểm số của ví dụ LPS này có trong bảng 5, 6, 7, và 8 dưới
đây. Các bảng này hợp vào nhau thì được các dữ liệu cần thiết để xác định mô hình
EXTRAPOLATE.
Màn hình 13 cho thấy trung bình các ảnh hưởng của kết quả đối với các nhóm liên quan
trong ví dụ LPS. Màn hình 14 cho thấy tóm tắt ảnh hưởng trung bình của 2 chính sách,
“Khuyến khích sử dụng LPS trên địa phương” và “Hợp pháp hoá LPS khi xuất khẩu” đối
với 7 khó khăn. Như đã chỉ rõ trong bảng 8, ta thấy được các ảnh hưởng to lớn đối với
2 khó khăn là “Điều kiện tiếp cận kĩ thuật bảo quản sữa” và “Điều kiện tiếp cận thị
trường sữa”, và không có ảnh hưởng gì đối với khó khăn về “Hệ thống điện và làm
lạnh” và “Thuế điện cao”.
Kết quả “chạy” mô hình này được biểu thị trong màn hình 15. Kết quả này cho thấy điều
kiện sống của các 11 nhóm liên quan trước so với sau khi có 2 chính sách này. Kết quả
cho thấy là các hộ tiêu thụ bị ảnh hưởng xấu một chút do thay đổi chính sách này. Điều
này là do khả năng có các chất độc hại trong sữa tăng lên (một số chất được cho là
lactoperoxidase, nhưng thực ra lại là chất khác. Và trong mô hình này thì lợi do bổ sung
dinh dưỡng từ sữa không bù được cái hai trên. Do vậy, ta nên xem xét các vấn đề y tế
cùng lúc với việc khuyến khích LPS. Tuy nhiên, ngoài người tiêu thụ ra thì tất cả các
nhóm liên quan khác đều được hưởng lợi từ chính sách này, đặc biệt là phụ nữ trong
các hộ sản xuất sữa, người bán lẻ linh động, và các nhà phân phối. Trong số các nhóm
có thể hưởng nhiều lợi nhất về điều kiện sống, thì hộ sản xuất, phụ nữ trong hộ sản
xuất, và người bán lẻ linh động có điều kiện sống thấp nhất trước khi có thay đổi chính
sách. Vì vậy, chính sách này có thể được coi là chính sách giảm nghèo. Vì ảnh hưởng
của hai chính sách này lên các khó khăn là khá giống nhau (Bảng 8), nên ta không tính
tích phân (differential?) của các ảnh hưởng và hai chính sách này hỗ trợ cho nhau.
Trong các ví dụ phức tạp hơn thì không phải lúc nào cũng như thế này, mà thường thì
hai chính sách phải bù trừ cho nhau.
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Bảng 5:

Ví dụ LPS: Mức quan trọng của các khó khăn đối với các bên liên quan.

Mức quan trọng của
các khó khăn với
các bên liên quan

B01 Đại lý
bán sữa

C01 Điều kiện tiếp
cận kĩ thuật bảo quản

9

1

C02 Điều kiện tiếp
cận thị trường sữa

9

C03 Hệ thống điện
và làm lạnh

B04 Nhà
máy chế
biến sữa

B05 Hộ sản
xuất sữa

1

1

7

8

3

2

5

5

8

9

4

2

2

1

0

C04 Thuế điện cao

2

9

9

4

C05 Kinh tế quy mô
khi sử dụng hệ thống
làm lạnh

1

2

6

C06 Lượng cung cấp
sữa theo mùa (không
sử dụng hết sức
chứa)

5

4

C07 Các chất độc hại
trong sữa

4

4
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B02 Nhà
B03 Nhà
máy qui mô máy qui mô
lớn
nhỏ

B06 Hộ sản
B07 Hộ tiêu B08 Người
xuất sữa,
thụ
vận chuyển
phụ nữ

B09 Nhà
phân phối

B10 Người
bán lẻ tại
chỗ

B11 Mobile
retailers

4

8

6

7

0

4

9

9

9

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

8

8

9

8

9

8

7

9

4

6

2

2

9

0

2

1

1
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Bảng 6:

Ví dụ LPS: ảnh hưởng của kết quả lên các nhóm liên quan.

B01 Đại lý
bán sữa

B02 Nhà
máy qui
mô lớn

B03 Nhà
máy qui
mô nhỏ

B04 Nhà
máy chế
biến sữa

B05 Hộ
sản xuất
sữa

B06 Hộ
sản xuất
sữa, phụ
nữ

B07 Hộ
tiêu thụ

B08 Người
vận
chuyển

B09 Nhà
phân phối

B10 Người
bán lẻ tại
chỗ

B11
Mobile
retailers

O01 Lượng tiêu thụ
sữa

2

1

1

3

5

5

5

1

3

2

5

O02 Lượng sữa bán
ra

4

2

3

3

5

5

0

4

5

2

5

O03 Dinh dưỡng
cho gia đình

0

0

0

0

1

2

5

0

0

0

1

O04 Điều kiện tiếp
cận nguồn tiền mặt
của phụ nữ

1

1

1

0

3

5

0

0

0

1

0

O05 Lợi nhuận của
hộ

5

5

5

4

5

5

0

5

5

4

5

Ảnh hưởng của kết
quả lên các nhóm
liên quan

42

5. Ví dụ: Sử dụng Lactoperoxidase ở Kenya

Bảng 7:

Ví dụ LPS: ảnh hưởng của khó khăn lên kết quả.

Ảnh hưởng của khó khăn lên kết quả

O01 Lượng sữa tiêu
thụ

O02
Lượng sữa bán ra

O03 Dinh dưỡng của
gia đình

O04
Điều kiện tiếp cận
nguồn tiền mặt của phụ
nữ

O05 Lợi nhuận

C01 Điều kiện tiếp cận kĩ thuật bảo quản

2

3

1

-4

2

C02 Điều kiện tiếp cận thị trường sữa

1

5

2

1

3

C03 Hệ thống điện và làm lạnh

1

2

1

-3

2

C04 Thuế điện cao

1

1

0

-1

1

C05 Kinh tế quy mô khi sử dụng hệ thống
làm lạnh

1

3

0

-2

2

C06 Lượng cung cấp sữa theo mùa (không
sử dụng hết sức chứa)

2

2

1

0

3

C07 Các chất độc hại trong sữa

-2

-2

-5

0

-2
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Bảng 8:

Ví dụ LPS: ảnh hưởng của chính sách lên khó khăn

Tác động của các chính
sách đối với các khó
khăn

C01 Điều kiện tiếp
cận kĩ thuật bảo
quản

C02 Điều
kiện tiếp cận C03 Hệ thống
thị trường điện và làm lạnh
sữa

C04 Thuế điện
cao

C06 Lượng
C05 Kinh tế quy
cung cấp sữa
mô khi sử dụng
theo mùa
hệ thống làm
(không sử dụng
lạnh
hết sức chứa)

C07 Các chất độc
hại trong sữa

P01 Khuyến khích sử dụng
LPS trên địa phương

4

4

0

0

2

2

3

P02 Hợp pháp hoá LPS
trong xuất khẩu

5

5

0

0

3

3

4
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Màn hình 13: Bảng tóm tắt dữ liệu trong EXTRAPOLATE: cho thấy ảnh hưởng trung bình của kết
quả lên các nhóm liên quan.

Màn hình 14: Bảng tóm tắt dữ liệu trong EXTRAPOLATE: cho thấy trung bình ảnh hưởng của các
chính sách lên khó khăn.
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Sau khi đã thiết lập ảnh hưởng định lượng của việc áp dụng hai chính sách này, dụng
cụ PRIMAS sẽ được sử dụng để xác định xem khu vực nào của Kenya có thể sử dụng
kĩ thuật LPS được. Sau khi tham khảo phần giới thiệu LPS trong “Dairy Toolbox”. Ta sử
dụng PRIMAS để xác định tất cả các vùng trong Kenya có 3 tính chất sau:
1. “Divisions” (là đơn vị hành chính thứ ba trong nước) có lượng sữa còn thừa (tức là
lưởng sản xuất – tiêu thụ) lớn hơn 10 triệu lít (thống kê của bộ năm 1997).
2. “Divisions” có số gia súc cung cấp sữa cao, lớn hơn 10.000 (cũng từ thống kê bộ
năm 1997).
3. Khu vực phải cách đường ít nhất 5 km (khoảng cách Ơ-clit).
Màn hình 15: Kết quả phân tích: cho thấy thay đổi tương đối trong điều kiện sống trước và sau
khi áp dụng hai chính sách khuyến khích LPS.

Nói cách khác là đây là các khu vực ở Kenya có sản lượng sữa sản xuất ra cao hơn
lượng tiêu thụ rất nhiều: có nhiều bò sản xuất sữa nhưng vùng lại nằm xa đường xá và
thị trường.
Kết quả chạy PRIMAS cho các tính chất này (các lớp khác nhau có thể trồng lắp đơn
giản theo kiểu rõ ràng) được biểu thị ở màn hình 16. Lớp dữ liệu thông tin cho ta thấy là
khu vực ta quan tâm (được tô màu đỏ) rộng 12000 km2, chiếm khoảng 0,2% diện tích
cả nước, có khoảng 172000 người (chiếm 0,8% dân số cả nước), trong đó 83.000
người (0,6% cả nước) được liệt vào những người chăn nuôi nghèo tài nguyên. Màn
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hình 17 cho ta thấy bản đồ đã phóng to của khu vực này, có biên giới các quận và tên
quận đè lên. Điều này có nghĩa là có những nơi có thể áp dụng LPS, như các quận
Nyeri, Nyandarua, Kericho, Nakuru, Narok, Bomet, Nandi, Uasin Gishu, và Muranga.

Màn hình 16: Vùng khuyến khích sử dụng kĩ thuật LPS dựa trên các chỉ số về gia súc cho sữa,
lượng sữa thừa, và khoảng cách đến đường (xem bài viết để lấy thêm chi tiết).

Màn hình 17: Các quận có liên quan đến khu vực khuyến khích dung kĩ thuật LPS trong màn
hình 16
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Nếu ta nới lỏng các chỉ tiêu này một chút sao cho nó bao gồm khoảng 50% Divisions có
lượng sữa thừa cao nhất (thừa khoảng 2 triệu lít), khoảng 50% Divisions có nhiều gia
súc cho sữa nhất (hơn 6000 gia súc), và các khu vức cách đường ít nhất 5km, thì khu
vực khuyến khích kĩ thuật này lên đến 22.500 km2, chứa 267.000 người, làm tăng diện
tích khu vực lên đang kể ở Quận Narok. (Màn hình 18).
Màn hình 18: Khu vực khuyến khích kĩ thuật LPS dựa trên các chỉ số liên quan đến 50% cao nhất
của các Divisions về số gia súc cho sữa, lượng sữa thừa, và khoảng cách đến
đường (xem bài viết để biết thêm chi tiết)

Ta có thể dùng các kết quả này để xác đinh các vùng thử nghiệm kĩ thuật LPS, tuy là có
thể có nhiều khó khăn khi sử dụng kĩ thuật này, và cũng có nhiều lí do tại sao một số
nơi không thể áp dụng kĩ thuật này được. Tuy nhiên, phân tích tổng hợp PRIMASEXTRAPOLATE có ủng hộ nhìn nhận là LPS có thể là một dụng cụ thiết thực trong một
số khu vực. Kết quả cho thấy là ảnh hưởng của kĩ thuật này cũng có tính giảm nghèo.
Ngoài ra, mô hình được thiết lập ở đây không chứng minh là phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng
xấu vì các thuận lợi chuyển sang đàn ông. Chẳng những thế mà phụ nữ còn có thể có
được một số thuận lợi xã hội có được do áp dụng chính sách khuyến khích LPS. Kết
quả cũng cho thấy là ta nên lưu ý các vấn đề về sức khoẻ con người, để phòng chống
các chất bảo quản độc hại không phải là LPS.
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6. SỰ PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
EXTRAPOLATE hiện đang được áp dụng trong một số trường hợp và đương nhiên vẫn
đang được chỉnh sửa và hoàn chỉnh. Chương trình có thể có thêm chức năng phân tích
tích độ cảm ứng, (tức là mô hình sẽ thay đổi nhiều đến mức nào nếu có một thay đổi
nhỏ trong thang điểm), và khả năng kết hợp các nhóm liên quan lớn hơn trong phân
tích. Hiện tại thì EXTRAPOLATE mới sử dụng hộ gia đình hoặc cộng đồng làm đơn vị
phân tích. Ví dụ cho các nhóm liên quan lớn hơn có thể là chính phủ (ví dụ như một số
thay đổi trong chính sách không thực hiện được vì một số lí do chính trị), là các hợp tác
xã mà lợi cho nhóm phải được tính khác đi, là các nước khác, nếu ra nói đến thương
mại quốc tế.
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7. THUẬT NGỮ
Các từ sau đây cần được định nghĩa lại để làm rõ bài viết. Các từ được tô đậm được
dùng trong chú thích.

Vốn

Trong khung điều kiện sống của UNDP đầu những năm 1990, một hộ gia đình có
5 loại vốn: con người, tự nhiên, vật chất, xã hội, và tài chính. Cách hoạt động của
một gia đình tuỳ thuộc nhiều vào vốn của gia đình đó.

Khó khăn

Điều cản trở một bên liên quan đạt đựơc kết quả tích cực: “ít mưa” có thể là một
khó khăn trong 1 trường hợp nếu sản lượng thấp hơn vì nó. Tuy nhiên, trong
trường hợp vụ mùa có nhiều tính chống hạn hơn, hoặc công tác thuỷ lợi tốt hơn,
thì it mưa chưa chắc đã phải là khó khăn, mà ta có thể lờ nó đi.

Đơn vị

Đơn vị phân tích mô hình EXTRAPOLATE là cách xác định và đo kết quả và
điều kiện sống của các nhóm liên quan. Đơn vị có thể là các loại vốn, thu nhập,
bảo đảm thực phẩm chẳng hạn.

Yếu tố

Là các phần làm nên một mô hình trong EXTRAPOLATE; đây là các khó khăn
cơ bản, các bên liên quan, kết quả, và chính sách làm nên mô hình

Trước (Ex
ante)

Miêu tả tình huống trước khi có một sự kiện (như áp dụng một chính sách, thực
hiện một nghiên cức, v.v.)

Sau (Ex post)

Miêu tả tình huống sau khi có một sự kiện (như áp dụng một chính sách, thực
hiện một nghiên cức, v.v.).

EXTRAPOLATE

Phần mềm cho phép người sử dụng kiểm tra qua các ảnh hưởng của các chính
sách lên các bên liên quan. EXTRAPOLATE có liên quan đên PRIMAS và
SLATE, là 2 phần mềm riêng biệt nhưng góp phần làm cho EXTRAPOLATE hoàn
thiện hơn.

Ảnh hưởng

Tác động trực tiếp của một việc lên việc kia. Đối với các yếu tố mô hình, thì tác
động trực tiếp của một thay đổi trong kết quả lên điều kiện sống của bên liên
quan.

Điều kiện sống

Cách các thành viên trong gia đình thoả mãn nhu cầu về dinh dưỡng, kinh tế, xã
hội và văn hoá.

Mô hình

Một loạt các yếu tố và các mối tương quan giữa chúng. Miêu tả một tình huống,
có thể “chạy” mô hình để kiểm tra các kết quả quan trọng - ở đây là ảnh hưởng
của các thay đổi chính sách lên các nhóm liên quan khác nhau.

Kết quả

Có thể tính được, và ảnh hưởng (tích cực hoặc tiêu cực) đến điều kiện sống của
một hoặc nhiều nhóm liên quan (tuỳ theo đơn vị đang được phân tích).

So sánh theo
cặp

Một phương pháp xếp hạng nhiều mục trong một danh sách có tính nhất quán,
bằng cách so sánh liên tục từng đôi một trong danh sách (xem phần 4.1)

Chính sách

Một thay đổi được tác động ở tầm cao hơn hộ gia đình (cộng đồng, hoặc chính
phủ quốc gia chẳng hạn). Thay đổi này co thể có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến các
khó khăn của hộ gia đinh.
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7. Thuật ngữ

PRIMAS

Một phần phần mềm cho phép người sử dụng vạch ra các kết hợp khác nhau của
các tầng địa lý. Được tạo nên riêng biệt khoỉ EXTRAPOLATE nhưng có thể được
mở trong EXTRAPOLATE để loạt ra các khó khăn và các bên liên quan có thể
phần nào xác định được về địa lý.

Mức quan
trọng

Là mối liên quan giữa khó khăn và bên liên quan, và độ ảnh hưởng của mỗi khó
khăn lên bên liên quan đó.

SLATE

Một phần phần mềm cho phép người sử dụng miêu tả vốn hộ gia đình tiếp cận
được để xác định các điểm mạnh và yếu. Được tạo nên riêng biệt khoỉ
EXTRAPOLATE nhưng có thể được mở trong EXTRAPOLATE để loạt ra các điều
kiện sống của các bên liên quan.

Bên liên quan

Các nhóm ngưòi khác nhau có liên quan trực tiếp hệ thống đang được phân tích
và có thể bị/được ảnh hưởng bởi các thay đổi chính sách.

Điều kiện sống

Tình trạng của các nhóm liên quan so với nhau về mặt đơn vị phân tích, như về
thu nhập hoặc mức đói nghèo.
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