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Вступ
Погіршення якості екосистем і втрату їхніх послуг сьогодні розглядають як одну з найбільших загроз для існування і сталого розвитку суспільства. У звіті ООН Millennium Ecosystem Assessment
(2005) обґрунтовано, що за останні сорок років внаслідок антропогенного втручання деградувало
близько 60 відсотків від потоку послуг, які надають людині екосистеми – основа існування і розвитку цивілізації. Понад 2 мільярди гектарів деградованих та знеліснених земель планети втратили
спроможність приносити людям та іншим видам користь, а їх відновлення сьогодні є одним з глобальних пріоритетів (IUCN, 2015; UN, 2014). Відвернення деградації ландшафтів пов’язане з численними послугами екосистем – покращенням запасів води, зв’язуванням вуглецю, культурним
цінностями та ін. (Marin-Spiotta et al., 2007; Chazdon, 2008; Dodds et al., 2008).
Тому представники науки та практики різних сфер діяльності не можуть ігнорувати ці тенденції.
Вони повинні розробити адекватні концепції та підходи для поглиблення між- і транс- дисциплінарних досліджень, які забезпечать врахування вартості послуг екосистем у всіх сферах економічної діяльності.
Добробут людини і стійкість екосистем повністю взаємозалежні. Ця концепція знайшла визнання в
національних екологічних політиках і законодавстві багатьох країн, але не в Україні.. На міжнародному рівні та у багатьох країнах активізується діяльність щодо широкого кола питань, пов'язаних з
послугами екосистем, включаючи їхню оцінку, визначення потенційних продавців і покупців та механізмів компенсації, формування ринків цих послуг. У широкий обіг в науці та природоохоронній
діяльності увійшли такі терміни як «платежі за послуги екосистем», «екологічний донор», «компенсаційний механізм», «ринки послуг екосистем», «вуглецеві кредити». Опубліковані фундаментальні міжнародні дослідження, присвячені економіці екосистемних послуг(серед них «Оцінка екосистемних послуг на порозі тисячоліття» 2003, 2005; на рівні ЄС впроваджено проект «Економіка
екосистем і біорізноманіття» (TEEB, 2008); значними є напрацювання у цій сфері WWF, Світового
Банку, МСОП та ін.).
Концепція послуг екосистем знайшла визнання в національних екологічних політиках і законодавстві багатьох країн. Зокрема одним із пріоритетних стратегічних завдань екологічної політики
України визначено «проведення до 2015 року інформаційно-просвітницької кампанії щодо цінності екосистемних послуг на прикладі екосистем України, формування до 2015 року та подальше
застосування вартісної оцінки екосистемних послуг». Варто зазначити, що ефективність цієї компанії була доволі низькою, свідченням чого є низький рівень обізнаності з концепцією екосистемних послуг як серед науковців так і практиків у сфері охорони довкілля і використання природних
ресурсів.
Поряд з теоретичними розробками для окремих країн характерні успішні приклади економічної
оцінки і компенсації екосистемних послуг в рамках міжнародних та національних економічних механізмів подолання негативних впливів змін клімату. Ідентифікація та оцінювання послуг екосистем, а відповідно і формування економічного та інституційного механізмів плати за ці послуги є
надзвичайно важливими у цьому контексті. Оскільки створення ринків екосистемних послуг вирішує не лише екологічні а й соціальні проблеми завдяки створенню нових робочих місць та зменшенню бідності.
Внаслідок зростаючого політичного зацікавлення традиційна парадигма лісоресурсної політики
змінюється на парадигму лісової політики, спрямованої на досягнення сталого лісового господарства, що повинно передбачати врахування широкого кола послуг лісових екосистем. Сьогодні на
рівні міжнародної екологічної політики йде пошук удосконалення цієї системи на світових конференціях з проблем охорони довкілля і змін клімату. Водночас у багатьох країнах світу (як на націо3

нальному рівні так і регіональному і навіть місцевому) зацікавлені організації (державні, комерційні, громадські) знаходять вирішення широкого кола питань, пов'язаних з послугами екосистем,
включаючи їх оцінювання, визначення потенційних продавців і покупців і механізмів компенсації,
формування ринків цих послуг.
Врахування впливів на біорізноманіття та послуги екосистем (БПЕ) стає все суттєвішим для світового бізнесу – зростаючі вимоги різних зацікавлених сторін (особливо в контексті Корпоративної
відповідальності, КВ) стимулюють представників бізнесу ідентифікувати, вимірювати, відслідковувати та загалом керувати своїми впливами на послуги екосистем. Катя Ляхтінен та її колеги у 2016
році дослідили шляхи врахування та покращення впливів на БПЕ у світі бізнесу на прикладі лісової промисловості, яка діє в одному з найбільш ризикованих для біорізноманіття секторів (Lähtinen
et al., 2016).
В Україні загрозу для підтримання продуктивності і середовищетвірних функцій лісів, а відповідно і
їхнього потенціалу щодо надання суспільству послуг екосистем, становлять такі чинники як самовільні рубання, фрагментація лісових масивів унаслідок відчуження лісових земель під забудову,
будівництво автодоріг, рекреаційно-відпочинкові зони, неконтрольована заготівля населенням
недеревної лісової продкукції. Неналежним є моніторинг та контроль місцевих органів влади за
дотриманням лісокористувачами вимог екологічного законодавства. Перспективи подальшого розгортання нерегульованої тіньової приватизації лісів, посилення конкуренції між різними формами
лісокористування та конфлікти інтересів можуть створити додатковий прес на лісові екосистеми.
Важливою перепоною для сталого розвитку сектору є невиразне формування мети лісової політики, яка на сьогодні переважно лишень реагує post factum на інші чинники суспільного впливу. Існує
нагальна потреба розробити і запровадити механізм економічної оцінки послуг лісових екосистем, як елементу формування та регулювання процесу прийняття рішень у лісовому господарстві.
Існує нагальна необхідність розроблення як теоретичних положень так практичних рекомендації, спрямованих на поглиблення концептуальних засад економічного оцінювання послуг екосистем та розробка методичного інструментарію формування галузевої політики і системи менеджменту, які покликані забезпечити суспільство умовами існування, критично важливими для його
виживання. Виконання проекту дасть змогу запропонувати економічний та інституційний механізми залучення послуг екосистем у лісовому господарстві, що дозволить усунути недоліки, притаманні чинній системі управління цією галуззю. Результати оцінки екосистемних послуг можуть
бути використані як інформаційна основа для планування земле-користування та природоохоронної діяльності, вироблення політики в інтересах сталого розвитку, розрахунку розмірів екологічної
компенсації та планування розвитку громад.
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Умовні скорочення
ARIES

Використання штучного інтелекту для ПЕ (ARtificial Intelligence for Ecosystem
Services)

ATKIS

Офіційна топографічна картографічна інформаційна система Німеччини (Amtliche
Topographisch-Kartographische Informationssystem)

CICES

Common International Classification of Ecosystem Services (Спільна міжнародна
класифікація послуг екосистем)

ESR
для IA

Огляд послуг екосистем для оцінки впливів (Ecosystem Services Review for Impact
Assessment)

EVT

Набір інструментів для оцінки екосистем (Ecosystem Valuation Toolkit)

FEGS

Кінцеві блага (товари) та послуги екосистем (Final Ecosystem Goods and Services)

InVEST

Інтегрована оцінка послуг та компромісів екосистем (Integrated Valuation of
Ecosystem Services and Tradeoffs)

IUCN

Міжнародне товариство збереження природи (International Union for Nature
Conservation)

LUCI

Індикатор використання та потенціалу земель (Land Utilisation and Capability
Indicator)

MA

Оцінка екосистем на порозі тисячоліття (Millennium Ecosystem Assessment)

MAES

Картографування та оцінка послуг екосистем (Mapping and assessment of ecosystem services)

MIMES

Багаторівневі (врахування різних рівнів масштабу) інтегровані моделі послуг екосистем (Multiscale Integrated Models of Ecosystem Services)

NAIS

Інформаційна система активів природи (Natural Assets Information System)

RESTS

Відбірник інструментів для розрахунку вигід відновлення для послуг екосистем,
(Restoration Ecosystem Service Tool Selector)

ROAM

Методологія оцінки можливостей
Assessment Methodology)

SolVES

Соціальні цінності для послуг екосистем (Social Values for Ecosystem Services)

TESSA

Набір інструментів для місцевої (на конкретних ділянках) оцінки послуг екосистем
(Toolkit for Ecosystem Service Site-based Assessment)

АВВ

Аналіз вигід і витрат (Cost-benefit | Benefit-cost analysis – СBA | BCA)

БКПР
(MCDM)

Багатокритеріальне прийняття рішень (Multiple Criteria Decision Making)

відновлення

(Restoration

Opportunities
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Д(Н)ЛК

Державний (національний) лісовий кадастр

КВ (CR)

Корпоративна відповідальність (Corporate Responsibility)

КСВ
(CSR)

Корпоративна соціальна відповідальність (Corporate Social Responsibility)

МГЕЗК
(IPCC)

Міжурядова група експертів з питань змін клімату (Intergovernmental Panel on
Climate Change)

ОПЛЕ

Оцінка послуг лісових екосистем

ПЕ

Послуга/послуги екосистем, екосистемні послуги

ПЛЕ

Послуга/послуги лісових екосистем

Скорочення подаються переважно українською та англійською. Коли переклад англомовного скорочення був недоцільним – зважаючи на поширену практику його вжитку або кращу читабельність
чи упізнаваність, залишено англомовний варіант з повним перекладом українською та англійською. У всіх інших випадках здійснено адаптацію скорочень на основі україномовного варіанту. Для
деяких скорочень наведено варіанти водночас англійською та українською задля кращої орієнтації
читачів при подальшому ознайомленні з літературою на розглянуту тематику.
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Extended summary
The concept of ecosystem services (ES) has recently been gaining increasing recognition within national
environmental policies and legislation of many countries. The Law of Ukraine “On Main Principles
(Strategy) of National Ecological Policy of Ukraine until 2020” (2011) recognized “implementation of
informational and educational campaign on the value of ecosystem services exemplified by ecosystems
of Ukraine until 2015, elaboration until 2015 and successive use of ecosystem services valuation” as one
of the major priorities of the ecological policy. The law has been barely effective, as can be witnessed by
low conversance with the ES concept among both scientists and practitioners in the nature protection
area, as well as by the absence of proliferation of ecosystem services valuation (ESV) into decisionmaking on economic and nature protection issues.
Factors undermining productivity and ecologically formative functions of forests in Ukraine, and,
consequently – their potential of providing society with ES are unauthorized felling, forest fragmentation
due to conversion of forest lands for construction, building of roads, recreation zones, and uncontrolled
harvesting of non-timber products by people. There is an urgent need in the development and
implementation of the forest ecosystem services economic valuation, as elaborative and regulating
elements of decision-making process within forestry sector.
The ES concept helps to describe the benefits people acquire from nature and natural processes in ways
that can influence policy and governance decisions. The ability of trees, forestlands and forests to
provide a wide range of ES is greatly dependent on their disposition and the ways forest management is
carried out regarding them. The data on characterization, analysis and economic valuation can in various
ways support forest management. Among major scientific problems regarding research on ES is the
investigation of trade-offs within implementation of multi-purpose forestry on the basis of ES bundles.
Resolution to this problem is primarily a scientific concern, yet exploration of international experience is
also of great value.
In the US, along with already established conservation easements mechanism, direct payments and
rapidly developing ES markets have also been coming into use in recent years. Direct payments can be
made to the forest owners from the government, introducing a few buyers, e.g. companies that own
power stations can buy carbon credits from landowners who practice afforestation. Another option that
can be used by large groups of people is the exchange of the ES offsets at the newly created markets –
e.g. Chicago Climate Exchange. These payments and markets cover a great variety of ES – ranging
from protection of watersheds, support conservation of biodiversity and endangered species to carbon
sequestration, protection of wetlands from conversion, as well provision of other benefits.
In 2014, California’s Air Resources Board (CARB) issued the first forest offset credits under California’s
compliance protocol. As of 2015 here have been 366,894 acres in ten forest projects credited within the
CARB system. Voluntary credits for forest projects in the US are also being sold, 58,185 acres of which
are registered with the Verified Carbon Standard. Many of the projects registered for carbon credits have
been developed by conservation organizations, but these are a small fraction of the forestlands they
have conserved over the last few decades. The national, state, and local land trusts had protected 47
million acres at a rate that has accelerated over the years. The land trusts’ campaigns and creativity will
be essential to safeguarding the carbon sink and other ecosystem services on private lands.
Great informational support to the functioning of the forest ecosystem services (FES) market in the US
comes from the United States Department of Agriculture Forest Service (USDA FS) – it provides
description of the major markets, short explanatory brochures, as well as continuously renewed separate
lists of links to publications on different ES (carbon sequestration, watershed services, biodiversity)
http://www.fs.fed.us/ecosystemservices/. The work of the USDA FS in this direction could be an example
7

worth following for the State Forest Resources Agency of Ukraine, since there is no mentioning of the
forest ecosystem services at their official website. In 2008 the Office of Environmental Markets (OEM)
has been created within the USDA to foster the development of ecosystem services markets.
The EU Biodiversity Strategy to 2020 (Target 2, Action 5) (2011) claims that: “Member States […] will
map and assess the state of ecosystems and their services in their national territory by 2014, assess the
economic value of such services, and promote the integration of these values into accounting and
reporting systems at EU and national level by 2020”.
Not every country has ecosystem services markets, and in those that do, the markets may be limited to
regional or provincial level programs. The experience of British Columbia, Canada gives an effective
example of carbon markets functioning at the regional level. The tax on carbon emissions (30$ per ton of
emissions) has been introduced in British Columbia to encourage private entities as well as companies
and industry to cut down greenhouse gasses emissions. The province’s government has also introduced
a norm that obliges state sector entities to reach neutral carbon emissions within their operations on
annual basis. To reach this aim and balance 75000 tons of annual emissions, a number of carbon
projects have been implemented. This includes the “Great Bear Forest Carbon” – the largest project
regarding improving forest governance in Northern America, covering 7 million hectares of (coastal)
pacific temperate rainforests of British Columbia.
The Australian legal system has been one of the first to recognize within its Forest legislation the right for
carbon within forest stands as separate property. Right after registration by the respective authorities the
right for carbon becomes a separate share within the property of land. The holder of the right for carbon
is granted legal and commercial benefits as well as takes risks related to the carbon sequestration within
particular land site.
For many decades Great Britain has been using grant schemes to reward landowner for achievement in
nature protection, which creates highly favorable conditions for introducing ES payment schemes (also –
payments for ecosystem services, PES). One of the greatest examples of the manuals created to
facilitate introduction of the PES schemes is “Payments for Ecosystem Services: A Best Practice Guide”
(https://www.gov.uk/government/publications/payments-for-ecosystem-services-pes-best-practice-guide)
developed by the UK Department for Environment, Food & Rural Affairs. The guide includes descriptions
of types, principles and implementation mechanisms for basic schemes, their potential participants,
opportunities and risks, as well as separate annex with the analysis of 17 examples of introducing
schemes in different parts of Great Britain as well as in other countries.
Research conducted for Great Britain (Louise et al., 2015) allowed viewing forests within the ES concept,
including the issues of listing, characterizing, and evaluating ES, as well as combining the concept with
sustainable forest management based on the UK Forestry Standard. Based on results of the series of
workshops conducted by the Forest Research most important ES have been defined for the policy and
practice regarding trees, forestlands and forests, including services like wood provision, fuel production,
carbon sequestration, mitigation of flood consequences, water quality, health, recreation and
biodiversity.
Considering resemblance of natural conditions and socio-economic peculiarities of post-socialist
economy particularly worth attention are projects regarding valuation and integration of ES into decision
making implemented by WWF in Bulgaria and Romania. The project Development and model
implementation of sectoral policies focused on ecosystem services, (“PoliciES”), currently running in
Bulgaria on a pilot area in Western Stara Planina has the main goal to develop the first Bulgarian
Regional Management Forestry Plan, incorporating PES. The project will use the experience and knowhow of the Norwegian partner to integrate the forest ecosystem services and biodiversity information in a
company's own software solution, providing the opportunity to assess the impact of forestry management
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on ecosystem services and the biodiversity. The main idea with the results of this “PoliciES” project is to
test and prove the process of development of the regional forestry management plans were the ES,
Climate adaptation, and sustainable management of the forest are the core part. This model and field
test of 27 regional forestry plans the Bulgarian Executive Forest Agency should start in 2016/17. It is
recommended to consider this practical experience of forest management planning in Ukraine because
current forest management planning considers a limited range of forest functions, while ignoring a broad
range of ecosystem services.
“Demonstrating and promoting natural values to support decision-making in Romania” project expects
the is aimed at following results: national mapping and biophysical assessment of priority ecosystems
and ecosystem services in accordance with the Mapping and Assessment of Ecosystems and their
Services (MAES) process ongoing at the level of the European Union. It includes institutional
cooperation framework, implementation of decision support system and recommendations for the
National Environment Protection Agency. An integrated environmental information system (SIM) is
currently installed at the level of NEPA. With respect to project results, a two-layer system will be
developed with the external layer allowing for public interrogation of the ecosystem and ES database
and the visualization of maps and data using ATLAS application. The project covers different
ecosystems, including forests, grasslands, agroecosystems, urban ecosystems. From the perspective of
PES concept advancing in Ukraine the platform for ecosystem services mapping and its applicability in
real policy and decision-making processes has a special interest.
Another project managed by WWF entitled “Solidarity and respect for people and nature” is a pilot
project for developing, testing and enacting the „beneficiary pays” principle for ecosystem services in
Romania (SOLIDARON – PES Pay). The outcomes of the project on economic aspects of ecosystems
evaluation will be useful for Ukrainian forestry, specifically on mainstreaming protected areas’ forest and
freshwater values into sectorial policies. The study focused on assessing the accountable contribution of
forest and freshwater ecosystems to different economic sectors by valuing economic costs associated to
their different functions and study to assess the sharing of the management related costs of forest and
freshwater ecosystems among direct users/beneficiaries in protected pilot area.
Based on the initiative of the Belarusian Ministry on Natural Resources and Nature Protection,
Belarusian scientific and research center “Ecologia” together with other scientific organizations have
developed the “Procedures on economic evaluation of ecosystem services” (2012) – a technical code of
established practice, specifying the methods for ES and biodiversity economic valuation in support of
decision-making within environmental sphere to support paid use of natural resources. The estimation of
integrated economic value of ES takes place based on four major ecosystem types: forests, meadows,
natural wetlands, and waters. The methods take into account only basic ES: carbon sequestration,
absorptive capacities of wetlands and carbon retention. Despite official validation in 2013, it wasn’t
possible to obtain any information on facts and results of its practical application.
A good example of how stakeholder cooperation (State Agency “Moldsilva” and local authorities – village
councils) within major forestry sector project allowed achieving positive changes is implementation of a
series of projects regarding afforestation of degraded lands for preventing erosion and sequestering of
carbon in Moldova. One of such projects has been “Soil preservation in Moldova”, implemented within
the Clean Development Mechanism (CDM), and further continued as within “Development of communitylevel forestry in Moldova”. This experience is particularly useful for Ukraine from methodical and
institutional perspectives, since similar project haven’t been successful in Ukraine, despite vast areas of
lands with low productivity requiring afforestation, as well as fully sufficient scientific and industrial
capacities.
Useful materials (including video) also come from the “Development of capacities and cooperation on
payments for ecosystem services” project in respect to its informational and educational support to
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stakeholders with knowledge on ES. The project took place in Central Asia and Azerbaijan (2012 –
2013) and has been implemented by the Regional Environmental Centre for Central Asia (CAREC) with
support from Federal Office for Environment of Switzerland (FOEN) as well as other donors. Another
example from Azerbaijan is an analytical preparation for implementation of the FES evaluation
procedures using TEEB methodology and conducted as an element of the FLEG II program, consisting
of preliminary ES analysis within the forest regions of the country. The studies used analytical scenarios
of “Business-as-usual” (BAU) and “Sustainable ecosystem management” (SEM).
Every ES can be assessed in one or several ways, which is dependent on the direct use value, indirect
use value or non-use value. ES can be assessed in quantitative terms using economic methods (e.g.
direct market valuation, travel cost, contingent valuation). Each method has its advantages and
disadvantages, explored in the report. The choice regarding assessment method has to well considered,
based on the research objectives and characteristics of its object.
The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) «Ecological and Economic Foundations» report
(TEEB, 2010) provides a review of FES and economic valuation methods most appropriate for different
ES (see table. A2.1b Conceptual matrix based on forest ecosystem services, benefits/value types and
valuation approaches). Among documents containing useful information on economic valuation of ES is
the report of the Collaborative Partnership on Forests Advisory group on Finance (2012). Approaches to
the selection of most appropriate tools have been elaborated in scientific publications – e.g. the
Restoration Ecosystem Service Tool Selector (RESTS) offers an adaptive framework for assessment of
forest restoration benefits for ecosystem services, allowing making better decisions in selecting tools
(among 13 selected ones) to fit for different types and stages of assessments (Christin et al., 2016).
The main principles for developing a procedure on PES are continuity and flexibility of payment system,
targeted financing, avoidance of the pervasive stimuli, which sometimes play an unexpected negative
role. The sphere includes four major types of financial relationships: national (state), private, publicprivate, and conservation banking / remuneration schemes. Effective functioning of the market requires
development of the institutional framework for its support. Institutional basis for the introduction of PES
will depend on the scale of the project (temporal and spatial) as well as on the type of particular service
provided.
The most common international ES markets are: carbon markets, wetland mitigation banks, water quality
markets, biodiversity markets. Their differences and current trends of development (including numerous
case studies) analyzed. The process of ES market development includes three stages: conception,
growth, and functioning.
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1. Загальна частина
1.1. Трактування ключових термінів концепції послуг екосистем
Термін "послуги екосистем" був вперше запропонований у 1981 р. Полом та Енні Ерліхами
(Ehrlich P and Ehrlich A, 1981), проте походження концепції сягає кінця 1960-х - початку 1970-х років, коли було звернено увагу на соціальну значимість функцій природи (Helliwell, 1969; King,
1966). Близькі поняття (екологічні, довкільні, природні) послуги) вперше вжив E.F. Schumacher у
праці «Small is Beautiful: Economics as if People Mattered» (1973). Концепція екосистемних послуг
зародилась в науковій літературі у 1970-х роках, а вже у 1980-х роках особливу увагу було акцентовано на соціальній та економічній залежності людини від природних ресурсів та вагомості залучення суспільного інтересу як неодмінного чинника збереження біорізноманіття (de Groot,
1987). Важливими віхами у формуванні систем обліку та оцінки екосистемних послуг були книга
Германа Дейлі "Послуги Природи: соціальна залежність від природних екосистем" (Daily 1997) та
стаття Роберта Костанзи та співавторів в журналі ”Nature” (Costanza et al 1997), у якій зроблено
спробу розрахувати загальну вартість світового природного капітал, як сумарної вартості послуг
усіх екосистем планети Земля. Фінансові показники, оприлюднені у цій публікації, вплинули на
розвиток як науки, так і політики держав в усьому світі. Оцінка вартості послуг дала мінімальну
оцінку в сумі $16-54 трлн щороку (у середньому $33 трлн), тоді як ВНП світової економіки становив
на той час $18 трлн. Автори наголошували, що це занижена оцінка і вона буде зростати з огляду
на поглиблення розуміння природи цих послуг і їхньої динаміки, що підтвердили результати повторної їх оцінки (de Groot et al 2012). В середині 2000-х концепція набула значення в міждисциплінарному науковму контексті і в процесі прийняття рішень на глобальному рівні.
Глобальна ініціатива звітності щодо сталості розвитку (Global Reporting Initiative – GRI) розпочала
розробку нового покоління «Керівних принципів: G4». На початку 2011 року, проведено опитування, спрямовані на зацікавлені в GRI сторони, з метою поліпшення існуючої звітності про сталий
розвиток. До тем, які повинні розглядатися при розробці оновлених Керівних принципів, респондентами було віднесено екосистемні послуги. Це гарантує, що ця тема буде частиною дискусій про
майбутнє звітності стосовно впливів діяльності компаній на послуги екосистем.
Поза тим, неоднозначність визначення ключових понять - таких, як екосистемні процеси, функції,
послуги та вигоди - ускладнює процес розробки і прийняття узгоджених рішень. Для осмисленого
порівняння в часі і просторі потрібні чіткі визначення ключових термінів (Boyd and Banzhaf 2007).
Однак, вченим, як екологам так і економістам, ще не вдалося стандартизувати визначення та
сформувати систему вимірювання екосистемних послуг. Вагомих результатів у цій царині досягли
саме представники трансдисциплінарного наукового напряму – екологічної економіки.
Розглянемо визначення, які використовуються в літературі для характеристики окремих аспектів
екосистемних послуг.
Процеси в екосистемах. Згідно Словника термінів біології, виданому "Elsevier" «процес» визначається як «низка подій, реакцій або операцій, які призводять до досягнення певного результату "
(Tirri et al 1998). Звідси випливає, що процеси в екосистемі це складні взаємодії між біотичними і
абіотичними елементами екосистеми, що охоплюють у широкому сенсі циклічність матерії і потік
енергії (Lyons et al 2005). Хоч це визначення набуло широкого визнання, вчені все ж інтерпретують і класифікують процеси неоднаково. Так Белмфорд і співавтори (Balmford et al 2008) розрізняють "основні екосистемні процеси" (напр. продукування поживних речовин, їхнє розкладання і
кругообіг води), "корисні екосистемні процеси" (напр. продукування біомаси, запилення, біологічний контроль, середовище проживання і асиміляція відходів), і "вигоди" (напр. їжа, прісна вода) .
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Функції екосистем. Де Гроот (1992) (de Groot 1992) визначає функції екосистеми, як "потенціал
природних процесів і компонентів стосовно виробництва товарів і послуг, які задовольняють прямі
або непрямі потреби людини". Отже, функції - це сукупність біофізичних структур і процесів, які
забезпечують послуги (de Groot 2010). Вони можуть стосуватися умов проживання, біологічних
або системних властивостей чи процесів (Costanza et al 1997). Більшість авторів погоджуються,
що товари і послуги створюються екологічними функціями (або процесами) (Costanza et al 1997,
Daily 1997). Переважно термін «екосистемна функція" розглядається скоріше як "можливості", але
часто використовується в більш загальному ставленні до процесів, які проходять в межах екосистеми (такі як кругообіг поживних речовин) (Jax 2005). Часто ці два терміни "екосистемні функції" і
"екосистемні процеси" використовуються як синоніми навіть у межах одного дослідження (напр.
див. Costanza et al 1997) .
Послуги екосистем. Послуги екосистем (або екосистемні послуги) можуть бути визначені як “набір функцій екосистем, які є корисними для людини” (Kremen 2005). Вони є наслідком допоміжних
процесів, які діють в різних часових і просторових масштабах (Farber 2006). Ці загальні визначення
знайшли широке використання, проте класифікації послуг та застосування цієї системи для прийнятті рішень є свідченням низки невизначеностей. Зокрема, існують різні семантичні значення терміну екосистемних послуг, залежно від конкретної мети (Fisher, 2009).
За словами Р.Костанза і Фольке екосистемні послуги "репрезентують отримання людських переваг від екосистемних функцій, прямо чи опосередковано" (Costanza et al 1997). За визначенням
Г. Дейлі (1997) екосистемні послуги (на означення яких він використовує термін "послуги природи")
це - "умови і процеси", а також "життєзабезпечуючі функції". У визначенні документу ООН
Мillenium Ecosystem Assessment (MEA 2003), яке широко використовувалось у міжнародних наукових дослідженнях, підкреслюється тісний зв'язок екосистемних послуг та вигід, які створюються
прямо чи опосередковано екологічними системами для людини. На основі підходу MEA у рамках
міжнародного проекту «Економіка екосистем та біорізноманіття” (ЕЕБ) екосистемні послуги визначають як прямий і непрямий внесок екосистем у добробут людини (TEEB 2010).
Бойд і Банзаф (Boyd and Banzhaf 2007) застосовують альтернативний підхід. За їхнім визначенням, екосистемні послуги - це екологічні компоненти (у тому числі екологічна структура), які безпосередньо споживаються, або використовуються для створення людського благополуччя. Таким
чином, непрямі процеси і функції не вважаються екосистемними послугами, а проміжними екологічними компонентами.
На відміну від визначення вищезгаданого, Фішер і співавтори (2009) припускають, що екосистемні
послуги це "певне використання екосистем (активне чи пасивне) для створення благополуччя людини" (Fisher 2009) . Тому послуги охоплюють організацію, структуру екосистем, а також процеси
та/або функції, якщо вони прямо або опосередковано споживаються людиною.
На погляд Є.В. Мішеніна, Н.В. Олійника екосистемні послуги доцільно визначати як економічні вигоди, які отримують економічні суб’єкти від використання існуючих функцій екосистем, а також таких, що утворюються в результаті генерування, відновлення, підтримки, регулювання екосистемних процесів, які формуються в результаті цілеспрямованої діяльності тих або інших суб’єктів господарювання різних форм власності та рівнів ієрархічного управління (Мішенін, Олійник 2010).
Поряд з цим, згадані автори зазначають, що більшість визначень екосистемних послуг потребують проведення економічної (вартісної) ідентифікації екосистемних послуг.
Послуги ландшафту у порівнянні з послугами екосистем. Інший підхід полягає у визначенні функцій і послуг в масштабі ландшафту для того щоб інтегрувати цю концепцію у вирішенні питань землекористування. Усвідомлення того, що ландшафти забезпечують безліч функцій та існує можливість багатьох видів землекористування, призводить до збільшення дослідницького інтересу до
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питання зв'язків між землекористуванням і функціями ландшафту (Bakkera and Veldkamp 2008),
Perez-Soba et al 2009, Verburg 2009). Таким чином, терміни "функції ландшафту, а також “послуги
ландшафту" стають більш вживаними в науковій літературі (Bastian and Schreiber 1999, de Groot
2010, Willemen et al 2010). Термін "ландшафтні послуги" є менш поширеним. Оскільки "ландшафти" (на відміну від «екосистем») є більш привабливими для неекологічних наукових досліджень і
можуть бути пов'язані з навколишнім середовищем локально, то цей термін переважно використовують як уточнення (а не альтернативу) до екосистемних послуг.
Окрім цього, в деяких статтях використовуються терміни "екологічні" або "зелені" послуги
(Termorshuizen і Opdam 2009). Отже, як видно з вищенаведеного аналізу, терміни “функції ландшафту” і “послуги ландшафту” використовуються як синоніми функцій і послуг екосистем, проте
автори мають різні тлумачення, а серед дослідників даної тематики все ще триває дискусія щодо
змісту термінів.
Вигоди. Вигоди - це те, що впливає на добробут людей (Fisher et al 2009). Добробут визначають,
як безкінечний процес, спрямований у напрямок протилежний до бідності, яка, в свою чергу, визначена як "позбавлення добробуту" (MEA 2005). Ресурси добробуту охоплюють такі чинники, як
естетика, задоволення, різні форми відпочинку, підтримка здоров'я людини, уникнення фізичних
пошкоджень і їжа (Boyd and Banzhaf 2007). Дотримуючись цього визначення, вигоди можна розглядати як зв'язок між благополуччям людини та екосистемою, який з теоретичного погляду можна
економічно оцінити. Вигоди, які люди отримують від екосистем, є похідними від послуг (Fisher et al
2009). Водночас зазначимо, що, як згадувалося вище, у звіті MEA (2003), а також деяких працях
(Costanza et al 1997) послуги та вигоди розглядають як синоніми.
В окремих публікаціях українських авторів (Арестов 2005) пропонують також виділити інвестиції в
екосистемні послуги: "підтримуючі", спрямовані на збереження природного стану природних об'єктів; "відновлюючі", пов'язані з реставрацією, відновленням, реабілітацією деструктивних екосистем; інвестиції в екосистемні послуги, у вузькому розумінні, пов'язані з обмеженням використання
природних ресурсів місцевим населенням та іншими особами, організаціями. Окремо розглядають "поліпшуючі" екологічні інвестиції, пов'язані з технологічним розвитком, та "компенсуючі"
(створення технічних умов, конструкцій і механізмів з метою відшкодування екологічних втрат,
створення технічних об'єктів, що заміщують їхні функції).
Ринки послуг екосистем. Дедалі частіше застосовують у природоохоронній діяльності такий інструмент, як створення ринків послуг екосистем. У третьому і четвертому розділах буде детально
розглянуто принципи і механізми їх функціонування і сучасний стан.
Концептуальні зв'язки між ключовими термінами. Хейнс-Янг і Потшін (Haines-Young and
Potschin 2010) запропонували схематичну основу для оцінки зв'язку екосистеми з благополуччям
людини (рис. 1), яка була використана напр. у проекті "Економіка екосистем та біорізноманіття:
еколого-економічні основи" (TEEB 2010).
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Рис.1.1. Концептуальні взаємозв'язки між екосистемами, збереженням біорізноманіття і добробутом людини (Haines-Young, Potschin 2010).

1.2. Класифікації послуг екосистем
Якщо концепція екосистемних послуг призначена для забезпечення ефективних управлінських
рішень, то послуги повинні бути визначені і класифіковані таким чином, щоб існувала можливість
їх порівнянь і знаходження компромісних варіантів поєднання отримуваних потенційних вигод.
Чимало вчених намагалися побудувати типології екосистемних послуг (Boyd and Banzhaf 2007,
Daily 1999, de Groot 2006). Низка публікацій і проектів стосувалися класифікації і кількісної оцінки
екосистемних послуг з метою інтеграції даної концепції в процес прийняття рішень (Costanza et al
1997, Wilson and Carpenter 1999, Heal 2000, de Groot 2002, MEA 2003, MEA 2005, de Groot 2006,
Fisher et al 2009, de Groot 2010, Rounsevell et al 2010).
Фундаментальну залежність людства від послуг екосистем та їх стан і динаміку системно проаналізовано у звіті “Millennium Ecosystem Assessment” (MEA), підготованому під егідою ООН
міжнародним науковим колективом. В рамках цього дослідження запропоновано класифікацію
послуг екосистем, згідно якої ідентифікують чотири групи послуг екосистем (рис. 1.1):


забезпечувальні (provisioning services) – послуги від продукції, яку надають екосистеми: продовольство, вода, деревина, волокно, паливо, генетичні ресурси, питна
вода;
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Рис. 1.2. . Класифікація послуг екосистем (MEA 2005).






регулювальні (regulating services) – послуги регулюючих екосистемних процесів:
формування клімату, захист від повеней та інших стихійних лих, контроль захворювань, поглинання відходів людської життєдіяльності, очищення води і повітря,
боротьба зі шкідниками;
культурні (cultural services) – вклад екосистем у збагачення культурних, духовних
та естетичних аспектів людського добробуту: емоції від спілкування з природою,
відчуття місцевості, середовище для формування способу життя, звичаїв і традицій;
підтримувальні (supporting services) – послуги, які забезпечують основні екосистемні процеси: формування ґрунту, первинна продуктивність, базові біогеохімічні
процеси (кругообіг поживних речовин, фотосинтез), середовище перебування.

Зазначимо, що більшість забезпечувальних послуг мають ринкову оцінку, хоча й не всі. Решта ж
послуг здебільшого не оцінена ринком. Підтримувальні послуги впливають на добробут людей
опосередковано, уможливлюючи формування потоків забезпечувальних, регулювальних і культурних послуг. Значна частина послуг екосистем не є продуктами споживання чи предметами використання, вони споживаються людьми опосередковано, непрямо, але якість життя людей фундаментально залежить від потоку цих послуг.
Ця робота продовжена у рамках проекту “The Economics of Ecosystem Services” (ТЕЕВ) як на міжнародному, так і на національних рівнях. Інститутом світових ресурсів (World Resources Institute) у
2010 р. розроблено базу даних індикаторів послуг екосистем (Ecosystem Services Indicators
Database – ESID).
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Формування екологічної політики, адекватної викликам сьогодення, та відповідальної економічної
діяльності потребує глибокого розуміння та інтегрування екосистемного підходу в інститути та інструменти. Значна частина публікацій стосується класифікації і кількісної оцінки екосистемних послуг з метою інтеграції цієї концепції в процес прийняття рішень (Gatto et al 2009, Мішенін 2010,
Groot et al 2012, Braat et al 2012, Farley et al 2014, Spash et al 2015, Spash 2016 ).
В екологічній економіці сформувався так званий «екосистемний підхід» до класифікації елементів
природного капіталу. Відповідно до цього підходу, структурними одиницями поновлюваного природного капіталу є екосистеми. Екосистемний підхід – це стратегія комплексного управління земельними, водними і живими ресурсами, яка стимулює їх збереження і стале використання на
справедливій основі. На цій основі оцінюється глобальна вартість відновлюваного природного капіталу. Екосистемні послуги інтерпрепретуються як матеріальні, енергетичні та інформаційні потоки, породжувані запасами природного капіталу, які в поєднанні з фізичним (будівлі, обладнання,
споруди) та людським капіталом забезпечують добробут людства. Класифікація і подальша оцінка
екосистемних послуг можуть бути використані як стратегічний підхід для порівняння продуктивності різних альтернатив менеджменту ландшафту. Цей підхід ґрунтується на здійсненні прямих і непрямих заходів щодо розрахунку вартості забезпечуючих, регулювальних і культурних послугах
екосистем.
За останні роки спостерігається неухильне збільшення числа публікацій з методології ідентифікації та оцінювання вигід, отримуваних від природних екосистем суспільством. Визначення сукупної
вартості різних видів послуг екосистем дає можливість оцінити ефективності функціонування
ландшафту за умов реалізації певних сценаріїв управління ним. Таким чином ми можемо отримати інформаційну основу для прийняття збалансованих господарських рішень у сфері планування
розвитку територій.

1.3. Компроміси і синергізм між екосистемними послугами
Концепція екосистемних послуг допомагає описати переваги, які люди отримують від природи і
природних процесів таким чином, що можуть впливати на політику і прийняття управлінських рішень. Здатність дерев, лісових масивів і лісів забезпечувати широкий спектр екосистемних послуг
у значній мірі залежить від того, де вони знаходяться і яким чином здійснюється ведення господарства щодо них. Дані, що характеризують, аналізують та вартісно оцінюють екосистемні послуги, можуть підтримувати ведення лісового господарства різними способами (Louise et al 2015). До
них належать: демонстрація людських і суспільних товарів і послуг, які забезпечують дерева, лісові масиви і ліси; підтримка пріоритетності діяльності у сфері управління лісовим господарством,
виходячи з результатів лісокористування як можливих варіантів компромісів щодо екосистемних
послуг а також беручи до уваги, чи є конфігурація лісових масивів і управління ними достатньо
надійними для задоволення потенційних змін в майбутньому попиті на послуги екосистем, а також
стійкими до прогнозованих змін клімату.
Однійєю з найважливіших наукових проблем дослідження послуг екосистем є пошук компромісних
рішень (trade-off) щодо формування багатоцільового лісокористування на осові їх поєднання
(bundles of ecosystem services).

16

2. Екологічні й економічні основи оцінювання послуг
лісових екосистем
У багатьох країнах (як промислово розвинених, так і країнах, що розвиваються), за останні роки
все активніше виконуються проекти, спрямовані на оцінювання екосистемних послуг певних територій, заповідних екосистем, ландшафтів, зокрема лісових та аграрних ландшафтів. Реалізації
таких проектів свою чергою сприяє удосконалення теорії та методології оцінювання екосистемних
послуг та удосконаленню механізмів оплати таких послуг. Як приклад можна навести проект
"ARIES" (Artificial Intelligence for Ecosystem Services – Штучний інтелект для послуг екосистем), виконаний університетом Вермонту (США) у 2007-2010 рр. з метою створення "інтелектуальної" бази
даних про просторову структуру ландшафту, як основу оцінювання екосистемних послуг із застосуванням цих підходів на практиці в місцевості Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон, на Мадагаскарі
та у Мексиці. У Східній Європі за сприяння WWF такі проекти впродовж останніх років почали виконуватись у Болгарії і Румунії.

2.1. Послуги лісових екоситем та їхні особливості
Окремі екосистеми і біосфера загалом забезпечують різноманіттям товарів і послуг. Існування і
добробут людини залежать від екосистемних послуг. Неможливо перелічити ті цінні продукти і
послуги, які нам надають екосистеми. Високо ціняться естетичні та культурні аспекти природних
екосистем – мальовничі ландшафти, рекреаційні можливості та ін. Значно меншою мірою приймається до уваги те, наскільки існування людини і її економіка залежать від природних екосистем з
точки зору різних біологічних та фізико-хімічних процесів. У своїй роботі “Послуги природи: суспільна залежність від природних екосистем” відомий американський економіст-еколог Г. Дейлі як
приклад екосистемних послуг описує очищення води й атмосферного повітря, регулювання опадів
і посух, формування і збереження ґрунту, збереження біорізноманіття та ін. (Daily 1997).
Усі наведені вище послуги часто об’єднують терміном “екосистемні послуги”. Визначення екосистемних послуг значною мірою залишається дискусійним. У документах міжнародних організацій
подається просте формулювання: “екосистемні послуги – це ті вигоди, які люди отримують від
екосистем”. Іншими словами, це послуги природних екосистем, які включають: забезпечуючі, регулюючі, культурні та підтримуючі послуги.
Екосистемні послуги включають: забезпечуючі послуги, тобто блага, які дають екосистеми (наприклад, продукти харчування, прісна вода, деревина, генетичні ресурси, біохімічні сполуки та ін.);
регулюючі послуги, тобто вигоди, які отримують внаслідок регулювання екосистемних процесів
(наприклад, регулювання клімату, регулювання водного режиму, очищення води та ін.); культурні
послуги, тобто нематеріальні вигоди, які люди отримують від екосистем (духовні та релігійні, естетичні, освітні послуги, рекреація та екотуризм, культурна спадщина та ін.); а також підтримуючі
послуги, необхідні для збереження і функціонування всіх інших екосистемних послуг (наприклад,
ґрунтоутворення, кругообіг поживних речовин, фотосинтез, кругообіг води) (MEA 2005).
Зокрема, лісові екосистеми потрібно розуміти як еколого-економіко-соціальні системи, які надають
суспільству матеріальні і нематеріальні блага. Всі екосистемні послуги лісів можна згрупувати таким чином:
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Рис. 2.1. Класифікація екосистемних послуг лісів (Коваль та ін 2002).
Механізм екосистемних послуг лісових екосистем полягає у взаємодії лісу з атмосферою, водою,
ґрунтом та в підтримці їхніх якісних і кількісних параметрів на оптимальному екологічному рівні.
Під екологічними послугами лісових екосистем розуміють рекреаційну (оздоровчу) цінність лісових
масивів, захист ґрунтів від ерозії, підвищення урожайності сільськогосподарських культур, збереження біорізноманіття, регулювання водостоку, продукування кисню, поглинання двоокису вуглецю та ін. Лісові біогеоценози впливають на оточуюче середовище як біологічна система, виділяючи в зовнішнє середовище речовину та енергію в процесі фотосинтезу, дихання, транспірації та ін.
Крім того, лісові фітоценози - це фізичні тіла, які займають певне місце і мають масу із специфічними для неї властивостями. Вони відбивають і поглинають сонячну радіацію, затримують частину
атмосферних опадів, конденсують водяну пару, затримують пил, переводять поверхневий стік у
внутріґрунтовий та ін.
Отже, посилаючись на вищенаведене, можна зробити висновок, що такі екосистемні послуги лісів,
як гідрологічні та поглинання двоокису вуглецю є регулюючими послугами, тоді як екологічна послуга лісів зі збереження біорізноманіття належить до забезпечуючих послуг.
Останнім часом особливу увагу науковців всього світу привертають такі послуги лісових екосистем
як гідрологічні послуги (водоохоронні та водорегулюючі), послуги зі збереження біорізноманіття та
послуги, пов’язані з поглинанням двоокису вуглецю, оскільки ці послуги можуть знижуватися, а то
й взагалі можуть бути втраченими (у випадку вирубування чи деградації лісів), що своєю чергою
призведе до екологічних небезпек і додаткових витрат для суспільства на місцевому рівні, наприклад, зумовить повені та зсуви, та на глобальному рівні – кліматичні зміни.
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2.1.1. Гідрологічні послуги лісових екосистем
Особливої уваги заслуговують гідрологічні послуги лісів, адже вода є основним ресурсом, якість
якого важлива як для людей, так і для всієї природи, це з однієї сторони, а з іншої – вода може
спричинити невідворотні наслідки, які тягнуть за собою величезні матеріальні витрати і навіть
втрати людського життя.
Ліси, які розміщені біля вододілів, підтримують як місцеві екологічні умови, так і екологічні умови
тих територій, які знаходяться нижче по течії. Зокрема, екосистеми лісів забезпечують суспільство
чотирма видами вигід, пов’язаних з водою, а саме:


Регулювання якості води. Ліси можуть забезпечувати населення і підприємства високоякісними водними запасами з низьким вмістом шкідливих речовин. Бенефіціантами цієї послуги
є місцеве населення і населення, що проживає нижче по течії, а також фірми, виробники
харчової і лікеро-горілчаної продукції. З метою збереження якості води найкращі можливості для використання ринково-орієнтованих інструментів мають бути зосереджені на вододілах, які забезпечують цією послугою відносно велику кількість населення.



Регулювання водного потоку. Лісові насадження можуть регулювати рівень поверхневих і
ґрунтових вод різними способами. Наприклад, повені і зсуви значною мірою пов’язані із
знелісненням, будівництвом доріг та іншими видами впливу людини. В Австралії втрата лісового покриву призводить до засолення водних ресурсів та сільськогосподарських угідь. Зі
зменшенням кількості дерев, які утримують воду, рівень води піднімається, виносячи солі
та мінерали на поверхню. Існує багато потенційних бенефіціантів цієї послуги – це фермери, сільськогосподарські ринки, власники продуктових фабрик, платники податків, страхові
компанії та ціла низка урядових установ. Найкращі можливості для використання ринковоорієнтованих інструментів для збереження чи відновлення цієї послуги зосереджені на вододілах, де постійна чи катастрофічна шкода призводить до більшості економічних втрат.



Забезпечення водою. Хоча ліси загалом за рік знижують рівень водного потоку, в деяких
випадках вони можуть підвищити мінімальний рівень водного потоку під час посухи. Бенефіціантами цієї послуги є меліоратори, комунальні підприємства, що постачають воду, виробляють електроенергію і потужні промислові водокористувачі, що потребують відповідного забезпечення водою під час посух. Найкращі можливості для використання ринковоорієнтованих інструментів для досягнення і збереження цієї послуги мають бути зосереджені в регіонах зі щорічними сезонними посухами чи частими посухами, коли потреби у
водних ресурсах дорівнюють чи перевищують їх наявність.



Водна продуктивність. Умови і якість рибальства часто залежать від стану вододілу. Наприклад, приватний і комерційний вилов риби, такої як Чинук (вид лосося) в Британській Колумбії (Канада), може значною мірою залежати від якості води. Бенефіціантами цієї послуги
лісів є приватні та промислові рибалки, управління рибного господарства та туристична індустрія. Найкращі можливості для використання ринково-орієнтованих інструментів є на
вододілах із високою цінністю рибальства (Johnson 2000).

2.1.2. Послуги зі збереження біорізноманіття
У Конвенції про біорізноманіття, яка була відкрита для підписання на Саміті Землі в Ріо-деЖанейро в 1992 р., термін “біорізноманіття” визначається як “різноманітність живих організмів з
усіх джерел, включаючи, зокрема, наземні, морські та інші водні екосистеми й екологічні комплек19

си, частиною яких вони є; це поняття включає у себе різноманітність у рамках виду, між видами і
різноманітність екосистем ( http: //www.cbd.int.)
Послуги зі збереження біорізноманіття полягають у збереженні екосистем, видів рослин, тварин,
генетичного різноманіття.
Ліси забезпечують умови для існування одних із найбагатших за біорізноманіттям екосистем на
Землі, а також забезпечують умови існування для 90 % видів, яким загрожує небезпека. Біорізноманіття відіграє важливу роль у практичному житті людства, наприклад, забезпечуючи сировину
для ліків та рослинних екстрактів.
Якщо тенденції не зміняться, велика кількість ссавців та птахів постане перед загрозою зникнення
вже у найближчому майбутньому. Основною причиною зникнення видів є втрата середовища існування, яке наступає після надмірного використання (тобто такого, що перевищує природне відновлення), заселення екзотичними видами, контроль за хижаками. Втрата біологічного різноманіття в
тропічних лісах розраховується втратою приблизно від 5 до 15 % загальних світових видів між
1990 та 2020 роками (Pagiola 2002).

2.1.3. Послуги, пов’язані з поглинанням двоокису вуглецю
На сьогоднішній день здатність лісу поглинати велику кількість вуглекислого газу має неоціненне
значення, адже з роками викиди в атмосферу вуглецю внаслідок спалювання викопного палива
зростають, що може призвести до посилення так званого парникового ефекту. За допомогою лісів,
котрі через фотосинтез забирають вуглець з атмосферного вуглекислого газу, можна контролювати рівень СО2 в атмосфері.
Заснована на лісах ізоляція карбону базується на двох підходах: абсорбування в нові рослини та
уникнення вивільнення з існуючих рослин.
Перший підхід включає будь-яку діяльність, пов’язану із вирощуванням дерев (наприклад, насадження лісів, відновлення лісів та ін.) чи збільшення врожаю на існуючих лісонасадженнях (наприклад, вдосконалення лісового господарства). Він також передбачає заміну застарілих видів палива
на стало продуковану біомасу з метою вивільнення карбону при виробництві енергії.
Другий підхід включає в себе запобігання чи зменшення вирубок лісів і зміну землекористування
чи зменшення шкоди для існуючих лісів. Сюди включається як пряма консервація лісів, так і непрямі методи, такі як підвищення виробничої ефективності систем сільського господарства, які
використовують методи очищення ґрунту вогнем, чи вдосконалення результативності паливної
деревини. Обидва методи зменшують навантаження на існуючі ліси. Вдосконалення лісозаготівельної діяльності і запобігання лісовим пожежам є іншими прикладами дій, спрямованих на захист існуючих накопичень карбону (Pagiola 2002)
В принципі, розвивати ринки послуг лісів з поглинання двоокису вуглецю мало б бути простіше, ніж
ринки послуг із захисту вододілів чи збереження біорізноманіття. Однією з причин цього є те, що
цінність поглинання двоокису вуглецю є однаковою всюди. Тонна накопиченого карбону в одному
місці має таке ж значення, як і в будь-якому іншому місці. Вимірювання поглинання карбону в рослинній біомасі також легше, ніж пошук зв’язків між змінами в землекористуванні та гідрологічними
функціями чи біологічними різноманіттям. Це означає, що легше вираховувати збільшення чи
зменшення накопичень карбону та, відповідно, легше здійснювати моніторинг і торгівлю. І врешті,
підрахунок витрат на поглинання лісами двоокису вуглецю дозволяє припустити, що цей метод
контролю за зміною клімату є суттєво дешевим, ніж інші.
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2.2. Загальні підходи до оцінки економічної вартості послуг лісових
екосистем
Необхідною частиною забезпечення людського існування є прийняття рішення щодо використання
різних екосистемних послуг лісових екосистем. Рішення про використання однієї послуги за рахунок інших часто базується на порівнянні вигід і витрат від їх використання. Багато вигід, пов’язаних
з використанням екосистемних послуг, визначається як прибуток або дохід. Витрати, з іншого боку,
часто включають зниження рівня інших екологічних послуг, ринкову вартість яких визначити нелегко. Вартість цих неринкових екосистемних послуг рідко визначають для прийняття рішення про
використання екологічних послуг.
Економісти розробили різні технології оцінки економічної вартості неринкових екосистемних послуг лісів, наприклад, гідрологічних послуг, а економісти, представники екологічної економіки, виділяють три методи оцінки економічної вартості різних екологічних послуг (Costanza 1997).
Оцінка економічної вартості екосистемних послуг лісів є попередньою умовою для вибору оптимального рішення щодо раціонального лісокористування, захисту, а також збереження лісів. Вона
забезпечує набір інструментів для прийняття рішення на основі отриманої інформації.
Оцінка економічної вартості екосистемних послуг лісів дає інформацію про те, наскільки лісові
екосистеми впливають на економічну діяльність і суспільство загалом. Вона допомагає зрозуміти
вигоди і наслідки втручання, яке впливає на лісові екосистеми. Вона також допомагає досягнути
порівнянності послуг лісових екосистем із запланованими результатами інвестиційних проектів і
тому дозволяє належним чином включити в економічні розрахунки вартість довкілля.
Оцінка економічної вартості екосистемних послуг лісів повинна також показати, як будуть розподілені затрати та вигоди від зміни лісових екосистем, хто отримає вигоди, а хто буде мати витрати.
Ця оцінка може показати, як досягнути фінансової стійкості охорони лісів і раціонального лісокористування.
При проведенні оцінки екосистемних послуг лісів необхідно прийняти до уваги такі факти:


важливу роль має масштаб впливу. Оцінки невеликих ділянок лісу часто не враховують
цінність лісових екосистем в масштабах значних лісових площ. Однак, чим більший масштаб дослідження, тим важче визначити економічну вартість екосистемних послуг лісів;



результати оцінки економічної вартості екосистемних послуг лісів дійсні лише для одного
конкретного району і не можуть бути поширені на інші;



цінність економічної вартості екосистемних послуг лісів може з часом змінюватися, тому
періодично необхідно проводити їх переогляд і оцінку;



результати оцінки повинні бути широко розповсюдженими.

Оцінка економічної вартості екосистемних послуг лісів – це виграш споживача. Вона визначається
як різниця між максимальною сумою, яку окремий споживач готовий заплатити за екологічні послуги, і сумою, яку фактично платять. Теорія базується на тому факті, що деякі споживачі готові заплатити за екосистемні послуги лісів більше, ніж інші. Таким чином, коли всі споживачі будуть платити однакову ціну, деякі споживачі заплатять менше, ніж вони готові заплатити. Отже, оскільки ці
споживачі платять менше за екосистемні послуги лісів за максимальний розмір, який вони готові
заплатити, то вони отримують вигоду від зростання їхнього добробуту відносно тієї ціни, яку вони
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за це заплатили. Виграш споживача загалом у суспільстві визначається як сума виграшу споживача всіх індивідуумів.
На рис. 2.2. зображено теорію виграшу споживача для екосистемних послуг лісів. Крива попиту (D)
визначається кількістю послуг, які сукупно вимагають споживачі за окрему ціну. При високих цінах
невелика кількість споживачів готові отримати ці послуги, відповідно попит знижується. З падінням
ціни більша кількість споживачів готова заплатити за ці послуги і отримувати їх, таким чином зростає кількість попиту.

Ціна

S0

S1

D

0

q0

q1

Кількість

Рис.2.2. Виграш споживача на ринку екосистемних послуг лісів (Pagiola 2004)
У той час, як попит пов’язаний з існуванням будь-яких екосистемних послуг лісів, визначення попиту деякою мірою може бути ускладненим, оскільки більшість суспільних благ доступні для кожного. Наприклад, краса лісових пейзажів доступна кожному безкоштовно. Але ж неможливо або
занадто дорого не допускати людей до вигід від екосистемних послуг лісів, якщо вони не платять.
Відтак ринки не існують і послуги лісів залишаються неоціненими. Крива попиту показує зміну кількості споживачів при зміні ціни. Якщо ціну і зміни кількості споживачів важко помітити, то відповідно і важко визначити попит. Припустимо, що попит на послуги лісових екосистем є визначеним.
Крива пропозиції (S0) на рис.1 представляє кількість екосистемних послуг, доступних при особливих умовах. Висота кривої попиту (D) при будь-якій кількості показує максимальну величину готовності суспільства платити за граничне збільшення в кількості екосистемних послуг лісів. Виграш
споживача, пов’язаний зі зміною граничної кількості, це різниця між висотою кривої попиту і ціною,
яка в даному випадку рівна нулю. Виграш споживача при кількості q0, це сума виграшів споживача
при граничній зміні кількості від 0 до q0. Отже, це площа під кривою попиту між значеннями кількості екосистемних послуг від 0 до q0.
Припустимо, що певна природоохоронна діяльність (наприклад, заліснення території) збільшує
кількість послуг, які доступні кожному. Такий проект відновлення водного потоку збільшує кількість
екосистемних послуг лісів, пов’язаних із природним потоком. Крива пропозиції (S1) представляє цю
нову кількість послуг (q1). Виграш споживача від реалізації проекту відновлення водного потоку є
різницею між виграшем споживача до реалізації проекту відновлення та виграшем споживача після реалізації проекту відновлення. Замальована площа на рис. 1 відображає цю вартість.
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2.3. Методи економічної оцінки вартості послуг лісових екосистем
Незважаючи на те, що концепція економічної вартості не обов’язково базується на грошовому виразі, економісти часто оцінюють грошову вартість екосистемних послуг лісів. Деякі науковці стверджують, що це не можна зробити, оскільки екосистеми і види мають право на існування незалежно
від того, чи використовуються вони суспільством (Goulder and Kennedy 1997). Оцінка економічної
вартості екосистемних послуг залежить від повного розуміння цих послуг, хоча дуже складно знати і дослідити всі послуги екосистем, а також передбачити, як ці послуги можуть змінитися внаслідок впливу діяльності людини. Брак цієї інформації часто призводить до недооцінки цих благ.
Оцінку економічної вартості послуг екосистем визначають за допомогою методів оцінки. Існує чотири підходи до оцінки економічної вартості екосистемних послуг: 1) метод прямого ринкового оцінювання; 2) методи непрямого ринкового оцінювання; 3) метод умовного оцінювання; 4) метод
групової оцінки. Метод прямого ринкового оцінювання – це визначення вартості екосистемних послуг (товарів) на основі реальної ціни на ринку. В основному застосовують для оцінки товарів
(тобто забезпечуючи послуг екосистем) та культурних послуг (наприклад, рекреація). Методи непрямого ринкового оцінювання застосовуються в умовах відсутності ринків на певні товари та послуги екосистем.
В економіці екосистемні послуги лісів мають вартість, якщо вони покращують добробут суспільства. Це свідчить, що послуги самі по собі цінності не мають, точніше, їхня вартість визначається
лише в контексті покращення добробуту суспільства. Економічна концепція вартості, однак, не
передбачає, що здатність екосистем додавати багатство в грошовому виразі є лише показником
того, наскільки використовуються послуги лісових екосистем. Багато людей отримують задоволення лише від існування послуг, а не від їхнього споживання, мовиться, наприклад, про туризм та
рекреацію. Інші люди оцінюють екосистемні послуги навіть тоді, коли вони не користуються ними і
можуть ніколи навіть не планувати їх використовувати прямо. Отже, не грошова оцінка послуг є
частиною економічної вартості екосистемних послуг лісових екосистем.
Економісти класифікують вартості, пов’язані з використанням послуг лісових екосистем, за двома
категоріями – використання і пасивного використання, пізніше відоме як вартість невикористання
(Freeman 1979). Вартість використання походить від прямого використання екосистемних послуг
лісів. Вартість прямого використання поділяють на вартість виснажливого використання (напр.,
заготівля продуктів харчування, заготівля деревини, медичних продуктів і полювання на тварин та
споживання їх) та вартість невиснажливого використання (напр., туризм, рекреація, можливість
насолоджуватися лісовими пейзажами) (Pagiola 2004). Іншим видом вартості використання є непряме використання послуг, наприклад, здатність лісових екосистем поглинати двоокис вуглецю і
тим самим контролювати кліматичні зміни (Pearce and Warford 1993).
Вартість пасивного використання не пов’язана з фізичними впливами екосистемних послуг лісів на
добробут окремих людей. Існує багато доказів того, що люди оцінюють окремі екосистемні послуги
лісів навіть тоді, коли ніколи не планують використати або відчути їх (Randall, 1991). Люди можуть
оцінювати природні екосистеми навіть у тому випадку, коли їх робить щасливими лише їх існування. Вони можуть цінити види, які знаходяться під загрозою зникнення, тому що вірять, що ці
види мають право на існування, незалежно від того, чи використовує їх суспільство. Ця вартість
пасивного використання називається вартістю існування. Вартість спадщини є також вартістю пасивного використання. Вона виникає з розуміння цінності лісових екосистем, внутрішньо притаманної їм, і зобов’язань суспільства зберегти для наступних поколінь те, що воно саме отримало в
спадок (Загвойська 2006). Вартість можливого використання, пов’язане з підтриманням можливостей використання теперішнім або майбутнім поколіннями. Наприклад, вартість біорізноманіття
тропічних лісів, які знаходяться під охороною, можливість використання окремих генетичних видів
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для майбутніх сільськогосподарських та фармацевтичних товарів. Виділяють ще вартість споживання іншими, яка відображає те, що окремі люди цінують суспільні блага за те, що вони надають
послуги іншим людям, тобто окремі члени суспільства отримують вигоду від самого лише знання
про те, що суспільне благо може приносити задоволення іншим членам суспільства (Callan and
Thomas,1996). Підводячи підсумок, можна структурно зобразити подану інформацію на рис. 2.3.
Економічна вартість екосистемних послуг

Вартість використання

Вартість невикористання
(вартість пасивного використання)

Вартість прямого використання

Вартість непрямого використання

Вартість мож- Вартість
ливого вико- існування
ристання

Вартість
спадщини

Вартість
споживання
іншими

- вартість виснажливого
використання
- вартість невиснажливого
використання

Рис. 2.3. Класифікація вартостей, пов’язаних із використанням послуг лісових екосистем.
Незважаючи на те, що концепція економічної вартості не обов’язково базується на грошовому виразі, економісти часто оцінюють грошову вартість екосистемних послуг лісів. Деякі науковці стверджують, що цього не можна зробити, оскільки екосистеми і види мають право на існування незалежно від того, чи використовуються вони суспільством (Goulder and Kennedy 1997) .
Протилежним аргументом є те, що неможливість оцінити грошову вартість екосистемних послуг
лісівможе в результаті бути причиною їхнього виснаження або навіть втрати (Costanza et al 1997).
Наприклад, результатом неможливості визначення економічної вартості середовища існування
дикої природи, вартості гідрологічних та інших послуг лісових екосистем може призвести до «акценту» на лісозаготівлі – з чітко вираженою економічною вартістю – на шкоду неоціненим екосистемним послугам лісів.
Оцінку економічної вартості послуг екосистем визначають за допомогою методів оцінки. Існує чотири підходи до оцінки економічної вартості екосистемних послуг: 1) метод прямого ринкового оцінювання; 2) методи непрямого ринкового оцінювання; 3) метод умовного оцінювання; 4) метод
групової оцінки.
Метод прямого ринкового оцінювання – це визначення вартості екосистемних послуг (товарів)
на основі реальної ціни на ринку. В основному застосовують для оцінки товарів (тобто забезпечуючи послуги екосистем) та культурні послуги (наприклад, рекреація).
Методи непрямого ринкового оцінювання застосовуються в умовах відсутності ринків на певні
товари та послуги екосистем. Існують такі методи оцінки, які застосовуються для визначення готовності платити чи готовності прийняти компенсацію за отримання чи втрату даної послуги:
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Метод запобіжних витрат (Avoided Cost (AC)): деякі послуги екосистем допомагають суспільству уникнути витрат, які б воно могло понести у випадку відсутності даних послуг. Наприклад, боротьба з повенями.



Метод альтернативної вартості чи вартості заміни (Replacement Cost (RC)):
деякі послуги екосистем можуть бути заміненими системами, штучно створеними людиною. Наприклад, природна переробка відходів болотистими місцевостями, яка може бути (частково) замінена дорогими штучними системами
очищення.



Метод факторного доходу (Factor Income (FI)): багато послуг екосистем збільшують доходи. Наприклад, природне покращення якості води збільшує комерційну вигоду рибальства водночас збільшуючи доходи рибалок.



Метод витрат на подорож (Travel Cost (TC)): використання деяких послуг екосистем потребує подорожування. Затрати на подорож можуть відображати вартість даної послуги. Наприклад, вартість території відпочинку, яка приваблює
окремих відвідувачів, може бути відображеною в коштах, які вони готові витратити на подорож до цієї території.



Метод гедоніcтичного ціноутворення (Hedonic Pricing (HP)): вартість послуг
екосистем може бути відображена в ціні, яку індивідууми готові заплатити за
пов’язані з ними блага. Наприклад, вартість на житло біля парку зазвичай є більшою, ніж за ідентичне житло біля менш привабливих пейзажів.



Метод умовного оцінювання (Contingent Valuation (CV)). Вартість послуг екосистем може бути визначеною за допомогою побудови гіпотетичного сценарію
на основі результатів анкетного опитування респондентів. Наприклад, можна
попросити респондентів виразити свою готовність заплатити за покращення
якості води в річці чи озері для того, щоб вони могли насолоджуватися плаванням чи рибальством.



Метод групового оцінювання (Group Valuation (GV)). Останній підхід до оцінки економічної вартості екосистемних послуг передбачає створення експертної
групи (Wilson, Howarth 2002).

Методи оцінки економічної вартості використовуються залежно від виду екосистемної послуги, яка
досліджується. Однак різні методи можуть використовуватися в різних дослідженнях, а окремий
метод вже обирається залежно від особливостей та цілей дослідження (табл.4.1) (De Groot et al
2002).
Таблиця 2.1
Взаємозв’язок між послугами, вартістю та методами оцінки економічної вартості

Послуги екосистем

Вартість використання

Загальноприйняті методи

Методи, які можливо використовувати

Регулювальні послуги
Регулювання
повітря

якості Вартість непрямого викори- AC
стання

RC, FI, CV, GV
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Регулювання клімату
Попередження
ного лиха

Вартість непрямого викори- AC
стання

стихій- Вартість непрямого викори- AC, RC, CV
стання

RC, FI, CV, GV
FI, HP, GV

Регулювання
потоку

водного Вартість непрямого викори- FI, AC, DM
стання

RC, HP, GV

Регулювання
води

якості Вартість непрямого викори- DM, RC
стання

AC,
FI,
HP,CV, GV

TC,

Утримання ґрунтів

Вартість непрямого викори- AC, RC
стання

FI, HP, CV, GV

Формування ґрунтів

Вартість непрямого викори- AC
стання

RC, FI, CV, GV

Переробка відходів

Вартість непрямого викори- RC, CV
стання

AC, FI, HP, GV

Біологічний контроль

Вартість непрямого викори- RC, FI, DM
стання

AC, CV, GV

RC, GV

Продукти харчування

Вартість прямого виснаж- DM, FI, CV
ливого використання, вартість можливого використання

RC, GV

Сировина

Вартість прямого виснаж- DM, FI, CV
ливого використання, вартість можливого використання

AC, RC, CV, GV

Генетичні ресурси

Вартість прямого виснаж- DM, FI
ливого використання, вартість можливого використання

AC, RC, CV, GV

Медичні ресурси

Вартість прямого виснаж- DM, FI
ливого використання, вартість можливого використання

Естетичні цінності

Вартість прямого невисна- HP
жливого використання, вартість існування

RC, TC, CV, GV

Рекреація

Вартість прямого невисна- DM, CV, FI, TC, RC

Забезпечуючі послуги

Культурні послуги
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жливого використання, вар- HP
тість існування
Культурні цінності
Духовні
цінності

та

Вартість прямого невисна- CV
жливого використання

історичні Вартість прямого невисна- CV
жливого використання, вартість існування

Наукові та освітні пос- Вартість прямого невисна- DM
луги
жливого використання

DM, FI, TC, HP,
GV
TC, HP, GV

FI, TC, CV, GV

Примітка: Загальноприйняті методи – це методи, які часто використовуються в літературі. Методи
можливого використання – це методи, які не часто використовуються, але потенційно могли б.
Позначення:
DM - direct market – метод прямого ринкового оцінювання;
AC - avoided cost – метод запобіжних затрат;
RC - replacement cost – метод альтернативної вартості;
FI - factor income – метод факторного доходу;
TC - travel cost – метод витрат на подорож;
HP - hedonic pricing – метод гедонічного ціноутворення;
CV - contingent valuation – метод умовного оцінювання;
GV - group valuation – метод групової оцінки.
Оцінка економічної вартості екосистемних послуг залежить від повноти розуміння цих послуг, хоч
дуже складно знати і дослідити всі послуги екосистем, а також передбачити, як саме ці послуги
можуть змінитися внаслідок впливу діяльності людини. Брак цієї інформації часто призводить до
недооцінки цих благ.
Кожну послугу екосистем можна оцінити одним чи декількома способами залежно від вартості
прямого використання, вартості непрямого використання чи вартості невикористання. Послуги
екосистем своєю чергою можуть бути оцінені кількісно, використовуючи економічні методи, такі як
метод прямого ринкового оцінювання, метод затрат на подорож чи метод умовного оцінювання.
Кожен метод має свої переваги та недоліки. Вибір методу для дослідження має бути ретельно
обміркованим, базуючись на цілях дослідження та характеристиці його об’єкта.
Наприклад, Марія Aная-Ромеро та її колеги (Anaya-Romero et al., 2016) провели дослідження репрезентативних ПЛЕ в Середземномор’ї (Андалузія, Південна Іспанія) за період з 1956 по 2007
роки, застосовуючи та водночас аналізуючи різноманітні інструменти оцінки. Регіон є вартим уваги, зважаючи на багатство ПЕ, які втім стикаються з численними загрозами та впливами – знеліснення, пожежі, інтенсифікація сільського господарства та промисловий розвиток. Для дослідження
впливу змін в землекористуванні науковці проаналізували три основні на їхню думку ПЛЕ: збері27

гання вуглецю, захист від ерозії ґрунтів та забезпечення коркового дуба на основі інтеграції численних поширених та нових методологій та підходів – наприклад, підхід cоціально-екологічних
систем було використано для концептуалізації об’єктів дослідження (Glaser, 2008), для оцінки рослинності застосовано метод МГЕЗК (Muñoz-Rojas et al., 2011; IPCC, 2014).
У доповіді «Екологічні та економічні основоположні показники» («Ecological and Economic
Foundations» (TEEB, 2010) представлений огляд послуг лісу і методів вартісної оцінки, найбільш
придатних для різних екосистемних послуг (таблиця A2.1b Conceptual matrix based on forest
ecosystem services, benefits/value types and valuation approaches). Одним із документів, що містять
корисну інформацію про вартісне оцінювання послуг лісових екосистем, є опублікована в 2012
році доповідь Консультативної групи з питань фінансування Спільного партнерства щодо лісів.
Інформація про прийнятні підходи, особливо в контексті умов, сформованих в Європі, також міститься в звіті «Стартові наради» Групи експертів процесу «Ліси Європи», яке відбулося у червні
2012 року. Хоча оцінка є корисною для того, щоб сторони могли надати пропозиції, для успішного
функціонування механізму ППЕ досконалий метод вартісної оцінки не є обов'язковою передумовою.
Вартісна оцінка може використовуватися для визначення того, скільки готовий платити покупець, а
також для розробки механізму платежу, але головне, щоб усі сторони погодилися з розмірами
плати, а не з тим, що її можна повністю обґрунтувати науковим методом. Наприклад, в лісогосподарському секторі розміри плати іноді встановлюються, виходячи з прибутку, втраченого внаслідок відміни певних рубок і продажів деревини, тобто на основі методу, який може бути ефективним, навіть якщо визначити «справжню» вартість дуже складно. В кінцевому рахунку, не настільки
важливо, з яких цифр почнуть перемовини учасники різних схем ППЕ, їм необхідно досягти компромісу, прийнявши до уваги такі фактори, як вплив, який чиниться на інші екосистеми та їхню стійкість.
Захарій Крістін та його колеги розробили адаптивні рамкові умови RESTS (Restoration Ecosystem
Service Tool Selector, Відбірник інструментів для розрахунку вигід відновлення для послуг екосистем), що дозволяють приймати кращі рішення у відборі інструментів при роботі з лісовідновленням
та послугами екосистем ( Christin et al., 2016). У відбірнику наявні описи тринадцяти інструментів
оцінки екосистем (табл 2.1).
Незважаючи на труднощі, обмеження і проблеми оцінки економічної вартості екосистемних послуг,
реальна вартість екосистемних послуг часто перевищує економічну оцінку при використанні, через
це захист цих послуг повинен бути однією із найважливіших обов’язків політичних діячів і суспільства загалом.
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Таблиця. 2.1. Перелік та описи інструментів оцінювання ПЕ (адаптовано за Christin et al. 2016, c.6)
Скорочення

Назва інструменту (або Розробник
пояснення – за наявності)

Опис та посилання

ARIES

Використання
штучного Баскський центр
інтелекту для ПЕ (Artificial зі змін клімату
Intelligence for Ecosystem
Services)

Рамкові умови для інтеграції багатьох парадигм моделювання в контексті просторового моделювання та оцінки ПЕ. Підтримує інформацію, засновану на штучному інтелекті та вибір моделей шляхом семантичного моделювання для розрахунку потоків ПЕ від екосистем до
користувачів. Villa et al.
2014, http://aries.integratedmodelling.org/).

Co$ting Na- Розраховуючи
ture
(Co$ting Nature)

EcoMetrix

EcoMetrix

природу Королівський ко- Інструмент картографування та моделювання багатьох ПЕ з викориследж Лондона та танням глобальних даних. Розраховує ПЕ як альтернативні вартості
AmbioTEK
(наприклад, витрати, яких можна було б уникнути, якби послуги постачались
з
неприродних
замінників).
Mulligan
2015,
http://www.policysupport.org/costingnature).
Група пошуку рі- Польовий інструмент, розроблений для використання на конкретних
шень
Ecometrix територіях. В основному призначений для того, аби показувати вплив
та Parametrix
діяльності людей (наприклад, розробка сценаріїв відновлення) на ПЕ
(Ecometrix Solutions Group 2013,
htсиtp://www.ecometrixsolutions.com/ecometrix.html).

EnSym

Платформа моделювання Штат
Вікторія,
систем довкілля (Environ- Австралія
mental Systems Modelling
Platform)

Платформа для моделювання систем довкілля для дослідників, що
прагнуть використовувати процесуальні моделі. Розроблена, аби надавати інформацію про те, як та куди інвестувати для досягнення максимальних екологічних результатів Ha et al. 2010,
https://ensym.dse.vic.gov.au/cms/).

Університет штату Інформаційний інструмент, що використовує ГІС. Застосовується для
Орегон
(Oregon планування та оцінок на основі сценаріїв. Дозволяє моделювати учState University)
асть багатьох сторін для представлення рішень людей в симуляціях
щодо ландшафтів (Guzy et al. 2008, http://envision.bioe.orst.edu/ ).

Envision

Envision

ESR for IA

Огляд послуг екосистем World
для оцінки впливів (Eco-

Resources Метод для вивчення впливів на та залежностей від ПЕ проектів в рамках процесів оцінки суспільних та довкільних впливів. Пропонує заходи
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для зменшення впливів проекту на вигоди від ПЕ та для керування
операційними залежностями від екосистем (Landsberg et al. 2011,
http://www.wri.org/publication/

system Services Review for Institute
Impact Assessment)

ecosystem-services-review-impact-assessment).
EVT

Набір інструментів для Earth Economics
оцінки екосистем (Ecosystem Valuation Toolkit)

InVEST

Інтегрована оцінка послуг Natural
та компромісів екосистем Project
(Integrated Valuation of
Ecosystem Services and
Tradeoffs)

LUCI

Індикатор використання та Університет Вікпотенціалу (спроможності) торії Веллінгтону
земель (Land Utilisation
and

Забезпечує грошові оцінки для природних активів в рамках різноманітних модулів. Містить дослідницьку бібліотеку, пошукову базу даних
вартостей ПЕ та веб-інструмент SERVES для оцінки вартостей ПЕ.
Earth Economics, 2015, http://esvaluation.org/

Capital Просторове картографування та моделювання багатьох ПЕ. Містить
розмаїтий набір забезпечуючих, регулятивних та культурних послуг
земельних та водних середовищ. Моделі переважно надають результати в біофізичних величинах, до яких вже можна застосувати оцінювання (Sharp et al. 2014, http://www.naturalcapitalproject.org/).

Capability Indicator)

Дозволяє досліджувати спроможність ландшафту забезпечувати різноманіття ПЕ. Порівнює ПЕ, що забезпечуються існуючим користуванням ландшафту з його потенційною спроможністю. У моделі ця інформація використовується для визначення площ, де зміни чи підтримка
існуючих умов може бути найбільш корисною (Jackson et al. 2013,
http://www.lucitools.org/).

MIMES

Багаторівневі (врахування Affordable Futures
різних рівнів масштабу)
інтегровані моделі послуг
екосистем

Платформа моделювання причинно-наслідкових взаємозв’язків між
екосистемами та економікою. Дозволяє створювати карти рішень/політик та спостерігати, як ці рішення впливають на економіку та
екосистеми (Boumans et al. 2015, http://www.afordablefutures.

(Multiscale Integrated

com/orientation-to-what-we-do/services/mimes).

Models of Ecosystem Services)
NAIS

Інформаційна
активів природи

система Група просторової
інформатики
(Spatial
InforNatural Assets Information
mation Group)

Інтегрована база оцінювання та формування звітності. База даних
інтегрована з інструментами просторового моделювання для характеристики екосистем та потоків послуг на певному ландшафті (Troy and
Wilson 2006, http://www.sig-gis.
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System

com/services/ecosystem-services/).

SolVES

Соціальні цінності для Геологічна служ- Інструмент просторового картографування та моделювання переважпослуг екосистем (Social ба США (US Geo- но спрямований на оцінку культурних ПЕ через використання публічValues
for
Ecosystem logical Survey)
ного ГІС із залученням зацікавлених сторін (Sherrouse et al. 2011,
Services)
http://solves.cr.usgs.gov/).

Ок TESSA

Інструмент місцевої оцінки Bird.life Iternational
екосистем
(Toolkit
for
Ecosystem Service Sitebased

Процес, що використовує технологічні схеми для опису користі від ПЕ
для суспільства в рамках дійсних умов, а також альтернативних сценаріїв (Peh et al. 2013,
http://tessa.tools/).

Assessment)
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3. Інструменти політики щодо інтеграції
послуг
екосистем
у
систему
менеджменту
лісового
господарства: міжнародний досвід і проблеми його
адаптації
Чітка та достовірна інформація є необхідною для прийняття рішень щодо доречності певних політик та заходів, вибору сценаріїв, подолання різного роду перепон. Важливим моментом є вибір
найбільш доречних для конкретного контексту інструментів (які можуть забезпечити відповідну інформацію та подати її у найкращій формі) – особливо на фоні зростаючої їх кількості, а також вимог до різноманітності рішень, які доводиться приймати аналітикам та керівникам на різних рівнях
управління (Christin et al., 2016).
Можливість інтеграції знань про екосистемні послуги, тобто процесів їх ідентифікації та оцінювання в управлінські рішення, схематично зображено на рис.3. 1.

Застосування екосистемного підходу
на різних рівнях управління

Кругообіг знань
щодо екосистемних послуг

Ідентифікація та оцінка
екосистемних
послуг

Оцінювання вартості
екосистемних послуг

Рис. 3.1. Інтеграція процесу ідентифікації та оцінювання екосистемних послуг в управлінські рішення.

3.1. Досвід країн Північної Америки
У США ідея ринків екосистемних послуг лісів дістала розвиток внаслідок успішного впровадження
урядових програм стимулювання природоохоронної діяльності землевласників, зокрема лісовласників. Програма охорони сільськогосподарських угідь (The Agricultural Conservation Program – ACP),
запроваджена у США в 1936 р., була однією із перших державних програм, що стимулювали створення посадок дерев на приватних землях, частково фінансуючи лісопосадкові роботи – до 75 відсотків загальних витрат на створення рослинного покриву (дерев, луків) поміж еродованих сільськогосподарських угідь.

Заснована у 1985 р. і чинна досі Програма збереження природних територій (The Conservation Reserve
Program – CRP) зобов'язує відшкодувати землевласнику до 50 відсотків від витрат за створення ділянок
постійного рослинного покриву (трав'яного або з деревної рослинності) і компенсує рентні платежі за ці
ділянки впродовж 10 років від їх створення.
Прийнята у Конгресі у 1973 р., Програма лісових стимулів (the Forest Incentives Program – FIP) була
першою спробою часткового (спільного із землевласником) фінансування із наголошенням на підвищенні продуктивності насаджень. Програму було спрямовано на непромислових приватних лісовласників, які ведуть лісове господарство задля отримання деревної продукції. Виплати програми FIP зазвичай покривають 50 відсотків витрат на лісовідновлення та лісогосподарські заходи,
спрямовані на підвищення продуктивності насаджень. За період з 1974 до 1992 року середні витрати становили 138 дол. на гектар лісу. В окремі роки фонди цієї програми досягали 10-15 млн дол.
на рік (Zhang 2002) .
У США, окрім поширеного механізму укладення добровільних угод щодо охорони земель (conservation easements), набули застосування прямі виплати і швидко розвиваються ринки екосистемних
послуг лісів. Прикладом державної схеми фінансування можуть бути державні програми США щодо збереження болотистих земель, які передбачають надання урядом коштів фермерам для ведення ними менеджменту земель в такий спосіб, який би знизив ерозію ґрунтів. Якщо у деяких
сферах компенсаційні механізми все ще перебувають у зародковому стані, то різні виплати пов'язані із охороною боліт, вже у 2004 р. перевищили 1 млрд дол. Прямі виплати можуть здійснюватись
землевласникам від уряду кількома покупцями, такими як компанії – власники електростанцій для
придбання вуглецевих кредитів від землевласників, які займаються лісорозведенням. Альтернативний варіант: великі групи людей можуть обміняти кредити на екосистемні послуги новостворених
ринків, такі як кредити на збереження боліт чи вуглецеві кредити на спеціальних біржах, таких як
Chicago Climate Exchange. Ці виплати та ринки охоплюють широкий спектр послуг екосистем – від
охорони вододілів, підтримання біорізноманіття та зникаючих видів до депонування вуглецю, охорони боліт від перетворень та забезпечення інших вигід. США не підписали Кіотського протоколу, однак, у межах регіональних ініціатив окремих штатів так звані вуглецеві ринки інтенсивно розвиваються. Багато міжнародних приватних банків почали трактувати заходи з охорони довкілля чи компенсаційні виплати як одну із вимог під час надання позик (Соловій 2010).
У період між 2005 і 2007 роками землевласники у США отримали платежі за послуги лісових екосистем в обсязі щонайменше 1,9 млрд дол в рік. З них $365 мільйонів доларів з державного бюджету (19%), напр., таких природоохоронних програм як Conservation Reserve Program і понад 1.5
млрд дол з неурядових джерел (81%), включаючи платежі за пом’якшення негативних впливів на
водно-болотні угіддя, платежі в рамках добровільних угод про охорону (conservation easements) та
вуглецеві компенсаційні платежі (carbon offsets). Ця оцінка відображає нижню межу фінансового
відшкодування та екосистемних послуг лісів землевласникам, оскільки не враховує податкові пільги (Mercer and Cooley, 2011).
Природоохоронними організаціями у США розроблено чимало із зареєстрованих проектів вуглецевих кредитів, але відносно невелика частина лісових земель охороняється в їхніх рамках. У той
час, коли загальнонаціональні, на рівні штатів та місцеві земельні трасти охороняють понад 47
мільйонів акрів, ця площа зростає прискореними темпами впродовж багатьох років (Chang 2010).
Природоохоронна організація TNC, наприклад, охороняє понад 5 млн га земель у США та ще
40 млн га за межами США (Cubbage et al, 2006). Водночас вважають, що перебування 316 мільйонів акрів лісу на землях публічної власності є чи не найнадійнішою стратегією захисту лісів (Price
2015 ).
Окрім механізму укладення угод щодо охорони земель (conservation easements) в США набули застосування прямі виплати і швидко розвиваються ринки екосистемних послуг лісів. Прямі виплати
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можуть здійснюватись землевласникам від уряду кількома покупцями, такими як компанії-власники
електростанцій для придбання вуглецевих кредитів від землевласників, які займаються лісорозведенням. Альтернативний варіант: великі групи людей можуть обміняти кредити на послуги новостворених ринків, такі як кредити на збереження боліт чи вуглецеві кредити на спеціальних біржах,
таких як Chicago Climate Exchange. Ці виплати та ринки охоплюють широкий спектр послуг екосистем – від охорони вододілів, підтримання біорізноманіття та зникаючих видів до депонування вуглецю, охорони боліт від перетворень та забезпечення інших вигід. У деяких сферах вони все ще у зародковому стані, але різні виплати, пов'язані із охороною боліт, перевищили 1 млрд дол.
У 2014 році Рада Ресурсів Повітря Каліфорнії (CARB) надала перші компенсаційні кредити за Каліфорнійським протоколом відповідності. Вони були видані племені Юрок у Північній Каліфорнії,
яке працювало впродовж декількох років з приватною фірмою щодо інвентаризації, моделювання і
реєстрації вуглецевих кредитів. У рамках системи CARB кредитується десять лісових проектів з
площею лісів 366,9 тис. акрів. Добровільні кредити також продаються для лісових проектів в США,
зокрема, за стандартом Verified Carbon Standard 58,2 тис акрів лісових земель. Загалом майже
півмільйона акрів охоплено дією вуглецевих проектів у США, ця площа мала б суттєво зростати,
щоб компенсувати темпи втрати лісових земель (Price 2015).
У 1995 році в штаті Каліфорнія з метою охорони видів, що знаходяться під загрозою зникнення, була створена природоохоронна банківська схема. Для отримання дозволу на продаж видоохоронних
компенсаційних кредитів відповідні установи повинні взяти на себе зобов'язання щодо збереження
високоякісних середовищ існування. Крім того, має бути підписано угоду про екологічний сервітут,
що обмежує в правовому порядку використання відповідних земель. Для оплати витрат на управління районом і його обслуговування зазвичай створюється постійний фонд управління цільовим
капіталом. Кредити можуть продаватися для компенсації державних інфраструктурних проектів і
приватних будівельних проектів. Від початку впровадження цієї політики в Каліфорнії було створено
понад 100 природоохоронних банків. Щорічний обсяг операцій на цьому ринку в США становить,
згідно з оцінками, 200 млн дол. США (TEEB 2010 p.,158).
Значну інформаційну підтримку функціонуванню та функціонуванню ринку послуг лісових екосистем
у США надає Лісова Служба Департаменту сільського господарства (USDA FS), надаючи опис основних ринків, короткі пояснюючі брошури, а також оновлюючи посилання до списків публікацій у
розрізі окремих екосистемних послуг (зв’язування вуглецю, послуги водних басейнів, біорізноманіття) - http://www.fs.fed.us/ecosystemservices/ . Діяльність USDA FS у цьому напрямі могла б бутии
прикладом для наслідування для Агентства Лісових Ресурсів, адже офіційна сторінка Агентства не
містить жодної згадки про послуги лісових екосистем. У 2008 році у структурі Департаменту сільського господарства створено новий відділ - Офіс довкільних ринків (Office of Environmental Markets http://www.fs.fed.us/ecosystemservices/OEM/index.shtml , який покликаний каталізувати розвиток ринків послуг екосистем (OEM).
Ринки вуглецю мають свої особливості в Канаді, де вони залежать від особливостей законодавства провінцій. З 2008 року в Британській Колумбії запроваджено податок на викиди вуглецю (нейтральний щодо рівня доходу). Податок запроваджено з метою заохочення приватних осіб, компаній
і промисловості до скорочення викидів парникових газів і зафіксовано на рівні $ 30 за тонну викидів. Уряд провінції не узаконив ринку викидів за винятком податку на викиди вуглецю. Однак, запроваджено норму, що операції структур державного сектора мають мати нейтральний рівень емісії вуглецю на щорічній основі. У результаті, провінційний уряд взяв на себе зобов'язання скоротити викиди вуглецю операцій державного сектора, а також задля задоволення вимог т.зв. кліматичної нейтральності створити механізм торгівлі вуглецевими кредитами в межах провінції Британська
Колумбія. Для досягнення вуглецевої нейтральності державного сектора було здійснено низку вуглецевих проектів, щоб допомогти збалансувати 750 тис. тонн в рік у провінції. Приватна компанія
Offsetters відіграла ключову роль в проектуванні і розробці найбільш значних вуглецевих проектів,
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зокрематих, які безпосередньо пов'язані з лісами і лісовою продукцією. Найбільш помітним серед
них є проект Great Bear Forest Carbon: (найбільший проект покращене управління лісами в Північній Америці, який охоплює 7 мільйонів гектарів прибережних помірних тропічних лісів Британської
Колумбії) та проект Darkwoods Forest Carbon, який охоплює 55 тис. га земель у внутрішній частині
Британської Колумбії.

3.2. Досвід країн ЄС
Європейська стратегія щодо Біорізноманіття до 2020 року (Ціль 2, Захід 5) передбачає, що країничлени ЄС повинні скласти карти та оцінити стан екосистем та їхніх послуг до 2014 р., а також здійснити економічну оцінку ПЕ та пропагувати їх інтеграцію в системи моніторингу та звітності на рівні
ЄС до 2020 р. Зокрема, це вимагає розробки національних систем моніторингу та конкретних індикаторів (Grunewald et al., 2015; Jäppinen and Heliölä, 2015). Такі системи потрібно пов’язати з моніторингом біорізноманіття, а також визначенням прогресу щодо сталості та добробуту на національному рівні.
Країна пройшла тривалу еволюцію підтримки приватного лісового господарства. З 1919 р. гранти
надавали за понад двадцятьма різними схемами (Miller, 1997). Узагальнення цього процесу дає
підставу виділити такі їхні основні форми:
-

-

гранти на створення лісонасаджень та догляд за ними. Ці гранти, поширені в усій Західній Європі, у Великобританії спрямовані на надання переваги широколистяним породам, щоби збільшити частку й урізноманітнити спектр цих порід з метою підвищення
естетичної цінності ландшафтів;
гранти на догляд лісу на ранніх стадіях. Зазвичай, їх надають разом із грантами на садіння лісу (у Великобританії 70 % коштів видають після висаджування лісових культур,
30 % – після того, як вони досягнуть п'ятирічного віку);
гранти на покращання стану лісових насаджень надають на фінансування лісівничих
заходів для поліпшення якості деревини;
гранти на заліснення сільськогосподарських земель виділяють з метою компенсації
втрат доходу фермерам.

Схеми надання грантів систематично оновлюються. У 1988 р. разом із рішенням уряду про вилучення лісового господарства із системи оподаткування доходу було запроваджено розширену систему надання грантів Woodland Grant Scheme (WGS), "призначену для того, щоб заохотити багатоцільове використання лісів". Цю схему було переглянуто і доповнено у 1994 р. як "Farm Woodland
Premium Scheme (FWPS)", яка пізніше впроваджена в ЄС.
З метою заохочення лісорозведення в Англії було запропоновано так звану "систему пропозицій".
Будь-хто, сподіваючись на фінансове сприяння, згідно з грантом WGS, може запропонувати лісівничі заходи для отримання подальшого гранту (сума є конфіденційною, у межах 600-1800 £ на га).
Пропозиції пізніше зіставляються і підтримка надається на основі вагомості пропозицій, величини
можливих витрат і прибутковості.Успіх цієї форми фінансування у державних лісах зумовив заснування ще трьох аналогічних фондів у різних регіонах. Наприклад, фонд Grampian Forest Challenge
мав на меті заохотити фермерів на північному сході Шотландії до створення і формування продуктивних лісів, щоб урізноманітнити землекористування сільських територій і збільшити постачання
деревини для промисловості.
Дослідження, виконані у Великобританії (Louise et al 2015 ), дозволили розглянути ліси в рамках
концепції екосистемних послуг, їхнього опису, оцінювання, а також поєднання зі сталим веденням
лісового господарства на основі Лісового стандарту Великобританії. За результатом серії семінарів, що проводились організацією Forest Research впродовж 2011 року, визначені пріоритетні еко35

системні послуги для розробки політики і практики щодо дерев, лісових масивів і лісів, таких як
деревина і виробництво палива, зв'язування вуглецю, пом'якшення наслідків повеней, якість води,
здоров'я і рекреація та біорізноманіття.

Значними є напрацювання державних природоохоронних відомств Великобританії. Зокрема одним
із кращих взірців інструктивних матеріалів, розроблених задля сприяння впровадженню схем плати
за послуги екосистем є довідник «Плата за послуги екосистем: довідник кращих практик»
(Payments for Ecosystem Services: A Best Practice Guide), розроблений Відділом довкілля, продовольства і відносин щодо сільських територій Уряду Великобританії (Department for Environment,
Food & Rural Affairs). Довідник містить стислий і дуже чіткий опис типів, принципів і механізмів дії
основних схем, можливих їх учасників, можливостей та ризиків, пов’язаних із запровадженням
схем плати за послуги екосистем а також як окремий документ - додаток з детальним аналізом 17
прикладів впровадження схем як у різних частинах Великобританії, так і інших країнах.

Особливе зацікавлення викликають проекти, повязані з оцінюванням й інтеграцією послуг екосистеми у процеси прийняття рішень, які ініційовані та виконуються за участю WWF в Болгарії і Румунії. Зокрема в Болгарії виконується проект «Розробка та впровадження моделы секторальної політики, орієнтованоъ на екосистемні послуги» (PoliciES). Робота над проектом на пілотній території Західна Стара-Планина - має на меті розробку першого плану лісовпорядкування на рівні регіонального управління з урахуванням плати за послуги екосистем. Проект використовує досвід і ноухау норвезького партнера щодо інтеграції послуг лісових екосистем і біорізноманіття на основі програмних рішень компанії, надаючи можливість оцінити вплив екосистемних послуг та біорізноманіття на ведення лісового господарства. Основна ідея щодо очікуваних результатів проекту "PoliciES" полягає у прагненні довести, що у процесі розробки регіональних планів лісовпорядкування
ключовим їх елементом мають стати екосистемні послуги, рішення щодо адаптації до зміни клімату та стале управління лісами. Апробацію цієї моделі та розвиток 27 регіональних планів ведення
лісового господарства Лісове Агентство Болгарії виконає впродовж 2016-17 років. Рекомендується
розглянути цей практичний досвід планування ведення лісового господарства в Україні, оскільки
поточне планування ведення лісового господарства бере до уваги обмежене коло функцій лісів,
ігноруючи при цьому широкий спектр екосистемних послуг.
Очікувані результати проекту «Демонстрація і просування природних цінностей для підтримки
прийняття рішень в Румунії" – це здійснення національної картографічної і біофізичної оцінки пріоритетних екосистем і екосистемних послуг відповідно до вимог процесу картографування і оцінки
екосистем та їхніх послуг (МАЕС), який триває на рівні Європейського Союзу. Проект включає в
себе рамки інституційного співробітництва, впровадження системи підтримки прийняття рішень і
рекомендацій для Національного агентства з охорони навколишнього середовища (NEPA). Інтегрована система екологічної інформації (SIM) в даний час запроваджена на рівні NEPA з урахуванням результатів проекту. Система дозволяє брати до уваги результати публічного опитування щодо екосистем і бази даних послуг екосистем, візуалізацію карт і даних за допомогою програми
ATLAS. Проект охоплює різні екосистеми, включаючи ліси, луки, агроекосистеми, міські екосистеми. З точки зору перспективи просування концепції ПЕС в Україні платформа для картування екосистемних послуг та її застосування в процесі прийняття політичних рішень має особливий інтерес.
Інший проект WWF під назвою «Солідарність і повага до людей і природи - пілотний проект для
розробки, тестування і введення в дію принципу щодо екосистемних послуг "вигодонабувач платить" в Румунії (SOLIDARON-PES Pay). Це дослідження було зосереджено на оцінці внеску лісових
і прісноводних екосистем до різних секторів економіки шляхом оцінки економічних витрат, пов'яза36

них з їхніми різними функціями і розподілом витрат на управління лісовими і прісноводними екосистемами серед безпосередніх користувачів/бенефіціарів на пілотній природоохоронній території.
Результати проекту стосовно економічних аспектів оцінювання екосистем будуть корисними для
вивчення можливості використання в галузі лісового господарства України, зокрема, це питання
оцінки економічної вартості лісових і водних екосистем в межах природоохоронних територій та
інтеграція цієї оцінки в галузеву політику.

3.3. Досвід країн Східної Європи і Північної Азії
У Білорусії з ініціативи Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища БілНДЦ «Экологія» спільно з іншими науковими організаціями у 2012 році розробив «Порядок проведення вартісної оцінки екосистемних послуг» - т.зв. технічний кодекс усталеної практики (технічний кодекс), який визначає методику вартісної оцінки екосистемних послуг та економічної цінності
біорізноманіття для прийняття управлінських рішень в екологічній сфері та з метою розвитку платного природокористування. Робота виконана в рамках реалізації Національної стратегії щодо збереження та стійкості використання біологічної різноманітності на 2011-2020 рр (Затв. Пост. Радміну
РБ No 1707 від 19 листопада 2010 року) і мала на меті адаптацію національного та зарубіжного
досвіду вартісної оцінки екосистемних послуг, середовищетвірних функцій, а також економічної
цінності біологічного різноманіття і сприяння його широкому застосуванню в Білорусі.
Вартісна оцінка екосистемних послуг і визначення вартісної цінності біологічного різноманіття запропоновано застосовувати у сфері користування екологічними системами і біологічними ресурсами тваринного і рослинного світу для обґрунтування альтернативних варіантів їх використання,
вдосконалення інструментів економічного механізму охорони навколишнього середовища і природокористування. Кодекс призначений для державних органів та інших організацій, що здійснюють
діяльність в галузі природокористування й охорони навколишнього середовища. Для цілей цього
технічного кодексу визначено чотири типи екологічних систем залежно від виду земель. Для виділення окремих біотопів використовуються матеріали земле- та лісовпорядкування, картографічні
матеріали, аеро- і космічні фотознімки, дані державних кадастрів природних ресурсів. Розрахунок
інтегральної вартісної оцінки екосистемних послуг проводиться за чотирма основними типами природних екологічних систем: лісовою, лучною, природно-болотною і водною. Для територій, де зустрічаються різні типи екологічних систем або поєднання їхніх елементів (наприклад, ліс, що росте
на болоті, й ін.), оцінка проводиться для кожної екологічної системи і підсумовується. Незважаючи
не те, що методика офіційно затверджена у 2013 році, нам не вдалось знайти інформації про факти та результативність її застосування на практиці.
Проект «Збереження ґрунтів в Молдові», який здійснюється в рамках проекту механізму чистого
розвитку (МЧР), передбачає проведення заходів лісонасадження та лісовідновлення на 20 290 га
державних або общинних сільськогосподарських земель, які зазнали деградації. Реалізація цього
проекту дозволить здійснити капіталовкладення, які раніше не були можливі, зважаючи на обмеженість фінансового та ресурсного потенціалу державного лісового агентства і місцевих рад. Ці
кошти будуть використовуватися для запобігання ерозії ґрунту, а також для відновлення земель,
які зазнали деградації, і місця існування знаходяться під загрозою зникнення видів флори і фауни,
сприяючи тим самим збереженню біорізноманіття. Ділянки, де будуть посаджені нові ліси, будуть
також служити джерелом паливної деревини, лісоматеріалів і недеревної продукції для задоволення потреб сільських громад, а також додаткових соціальних благ, як-от створення на місцях
нових робочих місць в секторі лісорозведення. Проект передбачає 20-річний період кредитування,
при цьому очікується, що загальний термін здійснення проекту становитиме 60 років. Витрати на
здійснення проекту впродовж перших 11 років (2002-2012 роки) склали, згідно з оцінками, 18,74
млн дол. США. Ці витрати були покриті агентством «Молдсілва », яке створило нові насадження і
здійснювало догляд за існуючими насадженнями надержавних землях. Що стосується громадських
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земель, то нові ліси були повернуті сільрадам відповідно до довгострокових договорів. У 2012 році
згідно з умовами Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (РКЗК ООН)
було оголошено про перші вуглецеві кредити, які були генеровані в рамках проекту «Збереження
ґрунтів в Молдові». На ринок надійшло 851 911 тимчасових сертифікованих скорочень викидів
(ТССВ: одне ТССВ еквівалентно одній метричній тонні двоокису вуглецю) - найбільша кількість
вуглецевих кредитів, яке було генеровано по лінії проекту в сфері лісовідновлення в країнах, які
приєднались. Проект було названо «прекрасним прикладом того, як співпраця між різними зацікавленими сторонами в рамках великомасштабного проекту в секторі лісового господарства дозволила досягти позитивних зрушень » (Worldbank 2012). З урахуванням успіху цього проекту розроблено ще один проект «Розвиток лісового господарства на рівні громад в Молдові », який передбачає заліснення 8 157 га еродованих і непродуктивних сільськогосподарських земель. У здійсненні
цього проекту, який було розпочато в 2006 році, беруть участь агентство «Молдсілва» і 265 громад. Передбачається, що загальний обсяг інвестицій за період 2006-2035 років складе 21,7 млн
дол. США. (http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGSUKL1216031019.22/view)
З 2009 року Регіональним екологічним центром Центральної Азії (РЕЦЦА) здійснюється програма
впровадження схем ШЕУ в Центральній Азії завдяки істотній підтримці Швейцарського Федерального відомства з охорони навколишнього середовища (FOEN), а також низці інших донорів і партнерів. У цьому регіоні екосистеми, пов'язані з водними ресурсами, надають численні вигоди для
проживаючого населення, включаючи якість і кількість води, і користуються все більшим попитом
при розширенні економік на місцевому, національному, регіональному і глобальному рівнях. В даний час цінність (вартість) багатьох з цих екосистемних послуг занижена, або їхня цінність не демонструється і не охоплена економічними планами розвитку. Тому існує зростаюча потреба в інструментах, які дозволять інтегрувати цінність екосистем в процесі прийняття рішень з допомогою
економічних стимулів. Одним із таких, випробуваних в регіоні інструментів, заснованому на економічних стимулах, є плата за екосистемні послуги. З цією метою, зокрема, реалізовано проект «Розвиток потенціалу та налагодження співпраці з платежів за екосистемні послуги (ППЕ) в Центральній Азії й Азербайджані (січень 2012 - червень 2013).
За програмою TEEB в Азербайджані проведено дослідження (як частина програми ФЛЕГ II ), яке
передбачало попередній аналіз екосистемних послуг, що надаються в лісових районах країни. Ліси
в Азербайджані надають широкий спектр екосистемних послуг. У більшості сільських районів деревне паливо є основним джерелом енергії. Крім того, лісові басейни річок є єдиним джерелом
питної води для всього населення в Азербайджані, яке живе в гірських районах. Крім того, лісові
гірські райони є кращими зонами відпочинку для туристів в Азербайджані. Для аналізу екосистемних послуг лісів були використані аналітичні підходи "Бізнес як зазвичай" (BAU) і «Сталого управління екосистемами» (SEM). Застосування підходу BAU зі звичним використанням природних ресурсів дає лише короткострокові вигоди. При цьому типі управління деякі зацікавлені сторони можуть максимізувати свої вигоди для короткострокових періодів, в результаті чого завдаються значні збитки екосистем і, отже, це негативно позначається на фінансових і соціальних умовах інших
зацікавлених сторін. За умови підходу SEM економічні вигоди максимальні за рахунок планового і
комплексного використання природних ресурсів. У той час, як економічні вигоди деяких зацікавлених сторін в рамках SEM можуть бути зведені до мінімуму для короткострокових періодів, впродовж тривалих періодів часу, економічні ж вигоди для всіх типів зацікавлених сторін збільшені і є
стійкими. В рамках проекту здійснено аналіз альтернативних політик, зокрема і їхній вплив на біорізноманіття, та екосистемних послуг. Аналіз виявив переваги практики SEM впродовж тривалих
періодів часу. Це дослідження також визначило ключові елементи для проведення повного дослідження ТЕЕБ, включаючи дорожню карту, а також перелік важливих заходів, які повиннібули б допомогти виконанню такого дослідження.
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У Республіці Казахстан в 2012-2013 рр. економічна оцінка екосистемних послуг Каркаралінского
національного парку проведена в рамках реалізації Проекту ГЕФ/ПРООН «Планування збереження біологічного різноманіття на національному рівні для підтримки реалізації Стратегічного плану
КБР на 2011-2020 рр.». Згідно з результатами оцінки, економічна вартість екосистемних послуг
Каркаралінского ДНВП, обраних для оцінки в рамках даного дослідження, склала 86 371 тис. дол.,
в тому числі забезпечують послуги 1744 тис. дол., регулюють послуги - 77568 тис. дол., культурні
послуги - 7058 тис. дол. Результати економічної оцінки екосистемних послуг ООПТ стали інформаційною основою для вирішення широкого спектру управлінських завдань - визначення частки природоохоронних територій в складі ВВП Казахстану, напрямок розвитку територій, що охороняються, визначення режимів природокористування, фінансування природоохоронних територій та своєчасного вжиття заходів щодо збереження біорізноманіття екосистем.
У Киргизії в рамках проекту в районі озера Іссик-Куль, який почав здійснюватися в 2006 році під
керівництвом Регіонального Екологічного Центру Центральної Азії (РЕЦЦА), основна увага приділяється розробці п'яти різних схем ППЕ. Один із експериментальних проектів спрямований на
вдосконалення практики землекористування в районі водостоку в басейні річки Чон-Аксу і реконструкцію водопровідної мережі міста Темір. Мета проекту полягає в зміні практики водо- і землекористування на основі застосування екосистемного підходу. Завдання полягає в забезпеченні людей
чистою питною водою шляхом поліпшення умов стокоутворення у верхній частині водозбірного
басейну. Продавцем екосистемної послуги в рамках цього проекту є ліс, розташований в районі
стокоутворення в басейні річки Чон-Аксу. Федерація водокористувачів та населення оплачують
додаткові витрати лісогосподарського підприємства, зумовлені застосуванням екосистемного підходу в практиці ведення лісового і пасовищного господарства.

3.4. Досвід країн інших частин світу
Узгоджені цілі і політику щодо майбутнього як державних, так і приватних лісів Австралії відображено у "Положенні про національну лісову політику" (1999), ґрунтованому на Національній стратегії
збереження природи Австралії, яку розробив уряд країни (1983) та у Національній лісовій стратегії,
створеній Радою з лісового господарства Австралії. У згаданому документі у розділі "Бачення" наголошено на голістичному підході до управління лісами для блага всього суспільства, використанні
лісових ресурсів на принципах сталого розвитку і з урахуванням інтересів громад. Щодо приватних
лісів зазначено, що управління ними здійснюють екологічно сталими методами і у тісній співпраці з
державними лісовими менеджерами задля внеску до природоохоронних та комерційних функцій
лісів. Законодавча система Австралії однією з перших оформила як окремо існуючу власність права на вуглець лісонасаджень в рамках лісового законодавства. Відразу після реєстрації
відповідними органами право на вуглець стає окремою пайовою часткою володіння на землю.
Власник права на вуглець отримує правові та комерційні вигоди та приймає на себе ризики, пов'язані з депонуванням вуглецю стосовно конкретної ділянки землі.
До країн, відомих успішним впровадженням схем плати за послуги екосистем, поряд з Коста-Рікою
належить Мексика. В країні діє Національна програма плати за послуги екосистем, яка передбачає
скликання національних зборів власників земельних ділянок, визначення прийнятних зон, в межах
яких діють 5-річні контракти на гідрологічні послуги і послуги з біорізноманіття. Місцеві схеми ППЕ
передбачають контакти тривалістю 5-15 років, однак, без визначених зон дії схем передбачене
поєднання коштів з різних джерел, включаючи кошти, надані Національними зборами. Фонд Біорізноманіття Карнегі здійснює довгострокове фінансування збереження екосистем лісів з глобально
значимим біорізноманіттям і передбачає виплати для землевласників. Мексиканський лісовий
фонд формують внески водокористувачів, кошти Федерального щорічного бюджету, платежі від
реальних користувачів послуг (водопостачання, міста, туризм, приватні користувачі послуг екосистем), кошти з міжнародних фондів (Глобальний Екологічний Фонд).
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4. Ринки екосистемних послуг лісів: підходи, сучасний
стан і процес формування
4.1. Ринкові підходи до торгівлі екосистемними послугами лісів.
За допомогою ринкового механізму екосистемних послуг лісів можна запобігати виснажливому
лісокористуванню, впливати на менеджмент власників лісів, надаючи їм фінансову компенсацію за
збереження і розвиток екосистемних послуг. Зацікавленим сторонам (держава, підприємство чи
громадянин) вигідно внести певну, порівняно невисоку плату заради покращення власного добробуту, або суттєвого підвищення прибутків, пов’язаних із якістю екологічних умов.
Залежно від характеру пристосування, ліси і їхні екосистеми відрізняються. Тому і ринкові механізми змінюються залежно від їхнього специфічного екологічного, соціального або політичного значення. Залежно від рівня впливу держави можна виділити основні ринкові підходи: приватні угоди,
відкриті схеми торгівлі і державні схеми фінансування (рис. 4.1).
Перший ринковий підхід включає приватні угоди, зазвичай, це закриті угоди між тими, хто отримує вигоди від екосистемних послуг лісу, і тими, хто відповідає за них. Сюди включаються такі угоди, як добровільна сертифікація і екомаркування, а також прямі схеми фінансування між бенефіціантами екосистемних послуг лісу та лісовласниками, які відповідають за ці послуги.
Типи ринкових підходів

Приватні угоди

Відкриті схеми
торгівлі

Державні схеми
фінансування

Рис. 4.1. Основні типи ринкових підходів до торгівлі послугами лісових екосистем (Powell et al
2002).
Так, наприклад, у Франції, компанія Perrier-Vittel, котра продає розлиту у пляшки воду, запровадила плату землевласникам, які знаходяться вище за течією, стимулюючи запровадження ними екологічного менеджменту на цих територіях. Цим вищезгадана компанія гарантує якість поставленої
нею на ринок води.
Другий ринковий підхід включає відкриті схеми торгівлі і використовується тоді, коли уряд визначає предмет екологічної послуги, яка продаватиметься, і встановлює правила створення попиту.
Найбільш визначним прикладом відкритої торгівлі є національний і міжнародний ринок торгівлі вуглецем. Запроваджена в Кіотському протоколі у 1997 році торгівля вуглецем розвинулась до основного механізму досягнення місцевих і міжнародних цілей зменшення викидів.
Третій ринковий підхід включає державні схеми фінансування, і використовується в тому випадку, коли уряд створює фонд для реалізації програми охорони лісових екосистем і безпосередньо
40

перераховує в нього кошти. Цей підхід передбачає також непрямі субсидії і прямі платежі лісовласникам.
Деякі науковці вважають, що в цій сфері можна виділити чотири основних видів фінансових взаємин: державні схеми, приватні схеми, державно-приватні схеми і природоохоронні банківські/компенсаційні схеми. Наприклад, ще у 1998 році через повінь на річці Янцзи, а також з метою
зниження ерозії ґрунту знеліснення, уряд Китаю заснував Фонд компенсації лісових вигід, який фінансується державою і приватним сектором бенефіціантів.
Варто зауважити, що сума коштів, яку вносить держава, частіше визначається під впливом політичних або бюджетних чинників, а не на основі економічної оцінки отриманих екологічних вигід.

4.2. Процес формування ринків послуг лісових екосистем
Процес розвитку ринку екосистемних послуг лісів складається з трьох стадій: зародження ринку,
його становлення і саме функціонування (рис.4.2).
Розвиток ринку
Зростає розуміння наслідків

Зародження

Cтановлення

впливу довкілля, від яких залежить
благополуччя зацікавлених осіб, та
можливостей економічної вигоди від
вирішення цих екологічних проблем.
Визнання цього спонукає до визначення
тих, хто відповідає за надання лісових
послуг, і тих, хто отримує від них вигоду.
Оцінюються права власності.

Визначається специфіка екологічних
послуг лісу і закладається основа для
нарахування плати за них. Де
необхідно, законодавство змінюється,
щоб дозволити або створити попит.
Розробляються
базові
правила
ведення переговорів.

Керуючі ринком установи визначені.
Допоміжні послуги, такі як моніторинг,
сертифікація та аудит організовані.
Укладаються угоди, предметом яких є
екологічні послуги лісів.

Рис. 4.2. Стадії розвитку ринків екосистемних послуг лісів (Powell et al 2002).
На першій стадії визначається сутність екологічної послуги лісу та коло сторін (інституцій, осіб),
зацікавлених в отриманні цієї послуги. Також доноситься до відома зацікавлених осіб інформація
41

про проблеми і можливості їх вирішення. Отож, формується готовність платити за захист від проблем і створюється підґрунтя для бажання зацікавлених осіб вступити в переговори.
На другій стадії визначається структура ринку. Складаються інструкції, які визначають вид послуги,
містять права і обов’язки зацікавлених сторін, а також забезпечують нормативно-правову основу
для договірних платежів.
Ринок починає існувати та повноцінно діяти на останній стадії. Відбуваються трансакції і кошти
переміщуються між зацікавленими сторонами. Укладаються угоди про оплату екосистемних послуг
лісів, які опираються на стандарти обліку, а також механізми моніторингу та екологічної сертифікації.
Дуже часто в реальному житті в цей процес втручаються і взаємодіють між собою на різних рівнях і
стадіях багато зацікавлених сторін. До того ж, цей процес може прогресувати і затримуватись на
окремих стадіях.
Аналіз досвіду багатьох країн показує, що розвиток нових ринків, які додають економічної цінності
лісам, є складним процесом. Під час укладання угод мають бути чітко визначені зацікавлені сторони, а також їхні ролі. Ці угоди мають укладатися на основі переговорів і опиратися на правила,
контракти і методи перевірки. При дослідженні розвитку нових ринків екосистемних послуг лісів
перед новаторами постають багато питань, основними з яких є:
Які екосистемні послуги надають ліси?
Важливим кроком у розвитку ринку екосистемних послуг лісів є визначення екологічних умов, які
надають суспільству прямі й очевидні вигоди. Застосування кращих методів лісового менеджменту
може покращити кількість, якість або цілісність тих екосистемних послуг лісу, які існують і надаються, або сприяти наданню нових послуг. Розвиток ринку може прискоритись, якщо суспільство зрозуміє і визнає, що екосистемні послуги лісу стають недостатніми, а через це і більш цінними.
Яка економічна цінність екосистемних послуг лісу?
Для того, щоб заохотити бенефіціантів до готовності платити за специфічні екосистемні послуги
лісів, потрібно, щоб вони зрозуміли цінність цих послуг для їхнього добробуту. Зацікавлення може
бути прямим, наприклад, забезпечення чистою питною водою, або непрямим, наприклад, скорочення замулювання річки, що сприятиме підвищенню ефективності гідроелектростанції, призведе
до дешевшого і регулярного постачання електроенергії.
Існує багато методів визначення економічної оцінки екосистемних послуг лісу. Одним із таких методів є метод, який базується на анкетному опитуванні бенефіціантів про їхню готовність платити
за екосистемні послуги лісу, або про готовність отримати компенсацію за їх втрату.
Які права та обов'язки зацікавлених сторін?
Права власності особливо важливі. Суспільства відрізняються між собою залежно від того, як вони
розглядають законні та загальноприйняті права зацікавлених сторін щодо лісів. Ці права власності
часто є ненадійними, можуть перекриватися й оспорюватися, вони рідко містять перелік екосистемних послуг лісу. Якщо права на екосистемні послуги лісу попередньо не розподілені, то розвиток
ринку буде тягти за собою їх розподіл або роз’яснення.
Хто є потенційними покупцями і продавцями?
Використання ринкових інструментів з метою захисту і розширення екосистемних послуг лісу було
б неможливим без продавців, здатних надавати ці послуги, і покупців, здатних платити за них. Піс42

ля визначення прав власності, наступне питання полягає в тому, чи має бажання ця особа продавати. Важливим також є питання про існування фондів, достатніх для фінансування регулярного
постачання послуг. Крім того, бенефіціанти можуть не бажати оплачувати послуги, наприклад, чисту воду, оскільки вважатимуть, що це їхнє повне природнє право, і воно належить їм безплатно.
Чи можна екосистемні послуги лісу визначити і виміряти?
Для того, щоб можна було укладати угоди, послуги мають бути чітко визначеними. Послуга може
бути визначена в термінах як специфічний товар, або просто на основі прийнятої оцінки землі. Наприклад, кредити вуглецю можуть використовуватись для збалансування емісії або кредити біорізноманіття можуть використовуватись для збалансування розвитку. Гідрологічні послуги можуть
бути визначені в термінах індикаторів якості води або надійності потоку води. Залежно від якості,
кількості та унікальності послуги лісової екосистеми, може бути важко правильно визначити товар і
рівень оплати.
Які додаткові послуги потрібні для успішного функціонування ринків екосистемних послуг лісів?
У багатьох випадках існує потреба у створенні нових установ, як приватних, так і державних, для
спрощення системи розрахунків за екосистемні послуги лісів. Також ринки потребують функціонування структур фінансування, перевірки, моніторингу, обліку та сертифікації. Інші необхідні структури забезпечують консалтингові послуги з питань довкілля. Через ризики, які має кожен новостворений ринок, страхові компанії і банки можуть відігравати важливу роль, підтримуючи надійність
угод.
Хто отримує вигоду?
Розподіл вигід від створення ринку екосистемних послуг лісів є важливим питанням. У випадку,
якщо ринки негативно впливатимуть на певні групи зацікавлених осіб, ці особи матимуть бажання
підірвати життєздатність того чи іншого ринку. З огляду на те, хто ці групи, яку вони мають владу,
може існувати ризик несправедливого розподілу вигід, що своєю чергою може призвести до занепаду ринку.
Інституційний аспект формування ринку екосистемних послуг лісів
У той час, коли у світі існує багато інноваційних угод і контрактів, торгівля екологічними послугами
лісів залишається справою, яка знаходиться на стадії зародження. Суспільство лише починає знаходити потенційні шляхи, якими ринки зможуть допомогти захистити екосистемні послуги лісів і
покращити благополуччя. Інноваційні інвестиції і програми повинні підтримуватися всіма сторонами – лісовласниками, які прагнуть отримати компенсацію, приватними інвесторами, котрі прагнуть
знизити витрати і ризики, суспільними групами, які зацікавлені в гарантуванні довготривалої пропозиції екосистемних послу глісів, і урядами, котрі зацікавлені в існуванні суспільних благ. Переслідування цієї мети вимагає отримання знань про ринкові підходи, формування спеціальних установ і
укладення угод.
Для того, щоб ефективно і справедливо функціонували всі ринки, потребують спеціальних інститутів, які б здійснювали допоміжні послуги, такі як загальні аудиторські перевірки. Зацікавлені особи
можуть адаптувати деякі інститути, які уже функціонують в інших сферах суспільного життя, але
зрозуміло, що потрібно буде створювати інститути спеціально для ринків екосистемних послуг лісів. В основі ринкового розвитку лежать три інститути: методологія оцінки, права власності і реєстри та сертифікація.
Права власності і реєстри. Цінність прав власності значною мірою залежить від існування формальних і об’єднаних реєстрів. Запис прав власності в реєстрах єдиним державним органом є важли43

вим для зниження операційних ризиків. Реєстр містить персоніфіковані нумеровані записи науково
підтверджених і виміряних екосистемних послуг лісів. Крім гарантування прав власності, реєстр
може засвідчити перед потенційними покупцями, що вимірювання і моніторинг проводились науковими методами. Формуючи записи своїх досягнень і встановлюючи номенклатуру таких послуг,
власники лісів будуть більш зацікавлені в одержанні доходу від цих послуг і менше залежати від
прибутку з деревини.
Сертифікація – добровільна процедура, яка передбачає залучення незалежної третьої сторони
для оцінки роботи, за допомогою відповідних критеріїв. Лісова управлінська рада (FSC) не лише
заснувала міжнародну систему сертифікації лісового менеджменту, використовуючи соціальні,
екологічні та економічні критерії, але й привертає все більшу увагу до питання сертифікації послуг лісових екосистем. Свідченням цього є нещодавні зміни (доповнення) до національного стандарту лісового менеджменту в Україні та низка пілотних проектів з вивчення можливостей сертифікації послуг лісових екосистем, виконаних FSC у низці країн (https://ic.fsc.org/en/our-impact/programareas/ecosystemservices ).

4.3. Сучасний стан ринків послуг лісових екосистем
Визначення вартості послуг екосистем підсилює функціонування ринків, на яких вони продаються,
тому що воно передбачає прозорий механізм не лише для прийнятного механізму оплати на місці,
а також і в сталому менеджменті екосистем. За два минулі десятиліття плата за різні види послуг
екосистем виникла як одне з інноваційних рішень менеджменту екосистем.
Найпоширенішими ринками послуг екосистем на міжнародному рівні сьогодні є: вуглецеві ринки
(carbon markets), ринки з охорони боліт (wetland mitigation banks), ринки покращення якості води
(water quality markets), ринки покращення постачання (кількості) води (water quantity markets), ринки біорізноманіття (biodiversity markets).
Американський уряд витрачає щорічно в рамках різних програм понад 1,7 млрд доларів на стимулювання фермерів бережливо відноситися до землі. Плата за вигоди, які надає Делаверський вододіл у Нью-Йорку, широко відома, але є й інші успішні приклади того, як різні політичні рішення
зумовили ефективні результати.
У Латинській Америці, особливо в Коста-Ріці і Мексиці, різні суб’єкти, такі як групи користувачів питної води, комунальні служби водопостачання та інші державні установи, зініціювали і втілили в
життя такі політичні рішення, які не тягнуть за собою фактично жодних затрат.
Міжнародна організація з охорони природи захищає 81 000 га тропічних лісів в Гайані за допомогою концесії збереження, яка вартує 1,25 доларів за гектар на рік. Фонд дикої природи в Кенії забезпечує коридори переміщення на приватизованій землі через орендні договори збереження,
згідно з якими платить 4 долари за акр в рік (Ferraro and Kiss 2002). У багатьох випадках фінансові
інструменти, такі як субсидії, використовують для компенсації за надані екологічні послуги.
У Бразилії в середньому кожна сім’я використовує 300 га лісу, їхнє перебування в лісі гарантує його збереження, а латекс добувається в такий спосіб, що лісова структура фактично залишається
неушкодженою. У Сальвадорі проект Кави і Біорізноманіття, використаний Всесвітньою програмою
охорони НПС, і Світовий Банк передбачав спільні дії: збереження біорізноманіття і покращення
умов вирощування кави на плантаціях. За допомогою сертифікації і створюючи нішу на міжнародному ринку, торгівля кавою «дружньою до біорізноманіття» була досить успішною.
Існує багато випадків, де регулюючі функції заболочених місцевостей чи лісових екосистем були
визначені кількісно і переведені у вартісний вимір, що дозволило ринку торгівлі цими послугами
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ефективно оперувати, або створило умови для функціонування ринку, хоча не досить ефективного.
У дослідженні, яке проводилося в Камбалі (східна Африка) Емертоном і Босом, переробка стічних
вод, яка коштувала 2 млн дол. в рік, здійснювалася на болотних місцевостях Наківубо в м. Уганда
(столиця Кампала) шляхом відновлення ґрунту, забрудненого органічними відходами, за допомогою грибів (збудників білої гнилі), що не вимагало ніяких затрат. З точки зору вигід, економічні функції, такі як ланцюги живлення, відновлення ґрунту за допомогою грибів, та ґрунтові води, були оцінені і виражені в грошовому еквіваленті за допомогою методів оцінки. Ринок може бути створений
з метою отримання цих вигід для забезпечення стратегії сталого розвитку.
Існує багато прикладів того, що ринкові інструменти використовуються для досягнення цілей сталого розвитку, задовольняючи інтереси різних зацікавлених сторін. Приклади ринків екосистемних
послуг екосистем включають від збереження водорегулюючих функцій до регулювання клімату.
Географічне поширення є широким – від Північної і Південної Америки до різних частин Європи,
Африки, Китаю, Малайзії і Південно-Східної Азії. Кожен випадок має унікальну особливість як приклад для вивчення.
Так, наприклад, у провінції Ель Оро, Еквадор, успішно реалізований проект по використанню платежів за екосистемні послуги лісів для фінансування збереження якості води в басейні р. РіоАренилас. Споживачем цієї послуги є гребля Тахуінської ГЕС, продуктивність якої значно знизилася через підвищення рівня намулу у воді і засмічення гідротехнічних споруд. Дослідження показали, що причина збільшення концентрації твердого осаду полягає в посиленні ерозії через інтенсивне вирубування лісів у верхів’ї річки. Відповідно, одержані кошти спрямовуються на лісовідновлення.
У Домініканській республіці проект PROCARYN передбачає запровадження платежів за екосистемні послуги лісів з метою збереження водних ресурсів країни за технічної і фінансової підтримки
Німецьким агентством розвитку. На даний час для фінансування природоохоронних заходів залучені кошти національної Корпорації по електроенергетиці, котра сама запропонувала виділяти цільові засоби на реалізацію протиерозійних заходів в басейні річки Північний Як. Надалі планується, що проект буде самоокупним за рахунок залучення в роботу іригаційних компаній та підприємств, що займаються виробництвом питної води.
Ще одним із прикладів успішного функціонування ринків екосистемних послуг лісів є проект, в основі якого лежить значна державна підтримка – Програма плати за екосистемні послуги Уряду Коста-Ріки. Рішенням влади було створено фінансовий механізм компенсації лісовласникам за проведення природоохоронних заходів на своїх землях. Цей механізм відрізняється чітко розробленою
правовою базою – “лісовий кодекс” Коста-Ріки містить визначення екосистемних послуг і список
заходів, які попадають під отримання плати. Розподіл плати здійснюється через спеціально створений цільовий екологічний фонд – Національний фонд фінансування лісів (FONAFIFO). Окрім
державних коштів та іноземних грантів кошти надходять і від приватних підприємств, які готові
платити за екологічні послуги, насамперед, за чисту воду.
Перші продажів квот компенсації викидів вуглецю у проектах в лісовому господарстві відбулись ще
в 1990 році. За останні два десятиліття різноманітні ринки у цій галузі пройшли масштабний розвиток. Сьогодні, незважаючи на обмеженість регуляторних рамок як рушійних сил, цей розвиток призвів до створення деяких засадничих інфраструктур - правових та політичних рамок, стандартів
подання та реалізації проектів, методології та експертних ресурсів. Оскільки значну частину цієї
інфраструктури було розроблено в умовах зародження добровільного вуглецевого ринку, для забезпечення його повноцінного становлення необхідна більш чітка нормативна визначеність.
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Впродовж понад 20 років реалізовано понад 200 вуглецевих проектів у лісовому господарстві,
спрямованих на пом'якшення наслідків зміни клімату, з більш ніж 20,8 млн т двоокису вуглецю
(MtCO2), стали об’єктом трансакцій у цих проектах (Hamilton, et al 2009). Дерева поглинають вуглець і виділяють кисень. Висаджування дерев і забезпечення того, що ліси не вирубуються, означає, що вуглець утримується в ландшафті , а не розсіюється в атмосфері. Цей простий фундаментальний факт динамічних змін залишається аргументом для інвесторів, розробників проектів і землевласників, які беруть участь у лісових вуглецевих проекта та інших практиках, пов’язаних із додатковим зв’язуванням вуглецю внаслідок змін у землекористуванні.
Дослідження, виконані такими міжнародними організаціями, як Forest Trends’ Ecosystem
Marketplace та Katoomba Group, у співпраці з Bio-Logical Capita (Investing in Forest Carbon, 2011)
засвідчили, що інвестування у вуглецеві проекти має численні проблеми, які виступають як перешкоди для його подальшого розвитку. До ключових ризиків, зацікавлені сторони, опитування яких
провели згадані організації, віднесли:
(1) невизначеність щодо урегульованості ринків в питанні вуглецю саме лісових екосистем (тобто,
чи буде він об’єктом трансакцій), яка негативно позначилася на попиті,
(2) відсутність ясності з правових питань, пов'язаних із розробкою проекту, та угод щодо трансакцій,
(3) відсутність затверджених методик для вимірювання обсягів вуглецю в лісах для торгівлі на
добровільному ринку.
Крім того, вуглецеві проекти у лісовому господарстві потребують значних коштів на етапі, попередньому до реалізації проекту, які пов’язані з вимірюванням обсягу вуглецю і розробленням
планів ведення лісового господарства. Ці кошти потрібно вкласти, ще не маючи точної оцінки потенційних доходів від реалізації проекту.
Загалом ці проблеми призвели до відсутності певності щодо очікуваної прибутковості, часових горизонтів і ризиків. Інвестори прогнозують як нові можливості, так і ризики в даний час, коли правила створюються національними механізмами обліку вуглецю, нові стандарти та методології все
ще у процесі розвитку, а управління такими проектами все ще залишається новою галуззю практики .
Незважаючи на усю цю невизначеність, інвестиції у вуглецеві проекти в лісовому господарстві тривають, оскільки стратегії пом'якшення ризиків покращуються і критерії відбору проектів стають
більш надійними. Так інвестори мають можливість брати участь у розвитку вуглецевих ринків шляхом участі у розробленні та узгодженні стандартів, правил і використанні кращого досвіду передової практики. Окрім приватних інвестицій суттєвими є інвестиції з боку багатосторонніх міжнародних угод та з державного сектору у багатьох країнах, особливо пов'язані з механізмом REDD
(Reducing Emissions from Deforestation and Degradation- скорочення викидів в результаті знеліснення і деградації). Залишається відкритим питанням, чи надалі ключовими інвесторами залишаться
благодійні фонди та спеціальні фонди державного сектору, чи приватний сектор буде більш активно і широко задіяний.
Особливої уваги заслуговує ідея механізму фінансування, який пропонував би інвесторам відповідні заохочення, аби взяти на себе ризики фінансування на початковій стадії вуглецевих проектів у
лісовому господарстві. Це дозволило б їм отримати свою частку у майбутніх доходах, оскільки вуглець в лісових екосистемах «дозріває» як окремий об’єкт інвестування інвестицій і прогнозується
зниження ризиків у найближчі роки.
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У міру формування чіткіших стандартів та зростання інституційного потенціалу, торгівля лісовими
вуглецевими кредитами може стати більш стабільним елементом регуляторної політики, а відповідні ринки можуть перейти з розряду виникаючих в усталені.

4.4. Розвиток ринків екосистемних послуг лісів як інструмент лісової
політики щодо зменшення незаконних заготівель деревини та деградації
лісів.
Незаконні лісозаготівлі – широко розповсюджена проблема в усьому світі, що стосується країн, які
вирощують, експортують та імпортують деревину. Незаконну лісозаготівлю можна визначити як
вирубку, транспортування, купівлю чи продаж деревини з порушенням національного законодавства.
Незаконне вирубування лісів має негативний як екологічний, так і соціальний, економічний та політичний вплив. З огляду на те, як проводиться незаконна лісозаготівля та на якій території, залежить її негативний екологічний вплив. Якщо незаконну лісозаготівлю можна охарактеризувати як
великомасштабну деструктивну вирубку лісу, то потенційно це може призвести до перетворення
лісу в поле, зникнення певних видів рослин (наприклад, дерев), і в деяких випадках, зникнення
популяції тварин, які залежать від умов даної території. Якщо незаконна лісозаготівля проводиться
на охоронюваних територіях, важливі біологічні ресурси (наприклад, рідкісні види рослин та тварин) можуть опинитися під загрозою зникнення. Якщо незаконна лісозаготівля проводиться в гірській місцевості, це може призвести до стихійного лиха (паводків, зсувів та ін.), оскільки без лісового
покриву вода не втримується ґрунтом і стікає в долини, в той час як більш густий ліс затримував би
частину дощової чи талої води в горах, і вона не потрапляла б до річок.
Незаконна лісозаготівля може мати й економічні наслідки для країн, в яких вона відбувається. В
деяких країнах обсяг незаконно добутої деревини більший, ніж загальний обсяг офіційно добутої
деревини. Надалі незаконна заготівля деревини і торгівля нею, пов’язана з іншою незаконною діяльністю, наприклад, корупцією, ухиленням від сплати податків, відмиванням отриманих внаслідок
цього доходів. Так, наприклад, незаконна заготівля лісу може свідчити про слабкість правоохоронних органів і про поширення корупції. Поширення незаконної лісозаготівлі в країні може знижувати
її інвестиційну привабливість. Такіі фактори можуть відштовхувати довгострокові інвестиції в ці
країни і можуть збільшувати витрати інвесторів, які вже інвестували в цю країну. Однією з ознак
незаконної лісозаготівлі є вирубка дерев без повідомлення про це державних органів. Без таких
повідомлень уряд не може визначити розміру податків, які мали би справлятись із добутої деревини, що позначається на доходах бюджету держави. Наприклад, підраховано, що в Індонезії щорічно від незаконної лісозаготівлі країна втрачає 3 млрд дол. США, що становить більше ніж 45% від
загального обсягу експорту легально добутої деревини та пиломатеріалів (CRS Report 2008).
Незаконна заготівля деревини може заторкувати інтереси і місцевих громад. Місцеві громади залежать від недеревних продуктів лісу (ягоди, гриби, трави). Знищуючи лісові масиви, незаконна
лісозаготівля шкодить розвитку мисливства та рибальства.
Через латентний характер незаконних лісозаготівель важко отримати достовірні дані про них та
визначити їхні обсяги в багатьох країнах світу. Використовуючи дані державних звітів, судових
справ, показів свідків, супутникових знімків та інших джерел, можна виділити три країни, в яких незаконна заготівля лісу здійснюється в найбільшому обсязі. За даними доповіді в Конгресі США від
9 червня 2008 року, це Росія, Індонезія та Бразилія. Дещо в менших кількостях це відбувається і в
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інших країнах, наприклад, Ліберії, Малайзії, Танзанії, Болівії, Габоні, Камеруні, Лаосі, Камбоджі,
Таїланді, Туреччині, Гані та ін. ( Auer et al 2008).
Деякі країни сприяють незаконній заготівлі деревини, імпортуючи незаконно заготовлену деревину.
Наприклад, Китай є головним імпортером деревини Габону, Камеруну, Мозамбіка та Екваторіальної Гвінеї. Значний обсяг імпортованої Китаєм незаконно заготовленої деревини використовується
у виробництві продукції, яка далі реекспортується в США (Testimony 2005) . Європейський Союз
теж звинувачують в імпортуванні незаконно заготовленої деревини. Так, згідно з даними Всесвітнього Фонду Дикої Природи, країни ЄС витрачають 3 млрд фунтів стерлінгів в рік на закупівлю незаконно заготовленої деревини, в основному з басейну річки Амазонки, країн Прибалтики, басейну
річки Конго, Східної Африки, Індонезії, Росії та України (WWF 2005).
В Україні, на жаль, незаконна лісозаготівля є однією із важливих проблем лісового господарства.
Переважно це самовільні рубки, коли люди, не маючи відношення до лісового господарства, самостійно рубають і вивозять ліс. Інші незаконні лісозаготівлі здійснюють працівники лісового господарства з порушенням відповідних регламентуючих норм і вимог, наприклад, поза межами ділянки,
в більшій кількості, ніж зазначено в документах, та не у відповідний час. Часто причинами незаконних рубок є нестача коштів (особливо населення гірських районів), безробіття, тобто соціальні фактори. Якщо вважати, що це не лише крадіжка, але й продаж деревини за підробленими документами та заниженими цінами, а також ухилення від сплати податків, то така незаконна діяльність
обходиться державі в мільйони гривень.
Приватна та державна політика постачання лісоматеріалів все частіше вимагає доказів законності
походження деревини. Сюди входять заходи, такі як закон Лейсі з поправками в США, який впроваджує заборону на незаконну торгівлю рослинами та продуктами з них, а також деревами з природних чи вирощених лісів. В ЄС законодавчі акти спрямовані на зниження можливості поставок
незаконно заготовленої деревини та лісоматеріалів на європейський ринок. Така політика часто
проявляється в обов’язковості закупівлі лісоматеріалів виключно із сертифікованих джерел як доказ законної та відповідальної лісової практики. Також створено програму SFI, спрямовану на підтримку діяльності міжнародних експертів, які спільно працюють для розв’язання проблеми незаконної лісозаготівлі. Сюди відноситься Forest Trends, міжнародна неприбуткова організація, діяльність
якої спрямована на поширення інформації про цінність лісів для суспільства, про сталий менеджмент лісів та їх збереження, а також просування ринків екосистемних послуг лісів.
Деградація лісів є результатом багатьох прямих причин, деякі з них природні, але погіршені людиною, наприклад, зміна клімату. Найбільш істотною причиною деградації лісів є нестале ведення
лісового господарства, включаючи надмірне використання деревних та недеревних ресурсів лісу.
Іншими причинами деградації лісів є розвиток інфраструктури (будівництво доріг, розширення міст,
а також неправильно спланована рекреаційна діяльність, як результат – надмірне навантаження
на рекреаційні зони) та забруднення довкілля.
Також існують економічні фактори, які впливають на зменшення лісистості і деградацію лісів, наприклад, неефективно побудована податкова система чи система надання субсидій та пільг. Часто
заходи, які підвищують прибутковість лісозаготівельної діяльності (зміна ставок амортизації, будівництво доріг біля лісових зон чи містобудівні буми) також викликають зростання темпів зменшення
лісистості та деградацію лісів. Та не лише економічне зростання в суспільстві призводить до деградації лісів. На жаль, малозабезпечене населення, щоб покращити своє матеріальне становище,
теж знищує ліси, тим самим створюючи «замкнене коло», оскільки деградація лісів в кінцевому
результаті погіршує його добробут (Nasi et al 2002).
З незаконною лісозаготівлею та деградацією лісів потрібно боротися на всіх рівнях в державі та за
її межами. Але часто прямих методів боротьби замало або вони недостатньо ефективні, в такому
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випадку досягти бажаного можна непрямими методами, впливаючи на свідомість суспільства та
заохочуючи матеріально. Одним із механізмів, який би стримував незаконні лісозаготівлі та заохочував суспільство до збереження і охорони лісів, є ринок екосистемних послуг лісів.
Суть ринку екосистемних послуг лісів полягає у взаємовідносинах між власниками лісів та бенефіціантами екосистемних послуг лісів. Зовнішні бенефіціанти повинні заплатити, якщо вони хочуть
зберегти ліс, і тим самим забезпечити собі подальше користування його екологічними послугами. А
лісовласники, зі свого боку, не вирубують ліси, а навпаки охороняють і дбають про їхній здоровий
стан. Адже, якщо лісовласники не мають жодного стимулу враховувати екосистемні послуги лісів в
процесі здійснення лісогосподарської діяльності, це означає, що в кінцевому результаті вони будуть втрачені. Якщо платити місцевим лісовласникам, які в іншому випадку припинили б забезпечувати існування екосистемних послуг лісів, тобто тим, хто мають великі альтернативні втрати через збереження лісу, то вигоду отримають обидві сторони: і лісовласник, і зовнішній бенефіціант
екосистемних послуг лісів.
Сьогодні найбільшого поширення набули ринки таких послуг лісових екосистем, як гідрологічні послуги (якість питної води, регулювання рівня водного потоку, зниження відкладення осаду в меліоративних каналах та ін.), а також збереження біорізноманіття та поглинання двоокису вуглецю.
Ринки екосистемних послуг лісів існують в багатьох країнах, наприклад, в США, Франції, Швейцарії, Австралії, Китаї, Бразилії, Коста-Ріці та ін.
Широко поширені в екологічному праві багатьох країн адміністративні покарання (штрафи) щодо
землекористувачів створюють стимули для приховування їхньої справжньої діяльності, а система
платежів за екосистемні послуги лісів навпаки заохочує їх до сталого землекористування і сталого
лісокористування.
Отож, незаконна лісозаготівля, незважаючи на негативний ефект цього явища, відбувається в багатьох країнах світу. При цьому розвинені країни вживають ефективні заходи, врегульовані на законодавчому рівні, такі як встановлення відповідальності за незаконну лісозаготівлю, впровадження сертифікації виробництва деревини, обмін інформацією на міжнародному рівні, пов’язаною із
встановленням походження деревини та лісоматеріалів, що імпортуються. Поряд з цим, заслуговує на увагу діяльність міжнародних організацій, спрямована на зменшення незаконної лісозаготівлі шляхом запровадження різних програм, зокрема, просування ринків екосистемних послуг лісів.
В Україні з метою зниження обсягів незаконної лісозаготівлі деревини і деградації лісів доцільно
розвивати ринок торгівлі екологічними послугами лісів. Механізм ринку задовольнятиме потреби
зацікавлених сторін (лісокористувачів та бенефіціантів), таким чином стримуючи небажану діяльність. Наприклад, створення ринку гідрологічних послуг лісів, з одного боку, стимулюватиме охорону й збереження лісів, з іншого боку, за незначну плату бенефіціанти, які знаходяться нижче по
течії ріки, отримуватимуть чистішу воду і дещо зменшать свій ризик понести втрати через шкоду,
заподіяну повенями та зсувами, що є наслідком значних сезонних опадів в Карпатському регіоні.
Крім того, це вигідно і з точки зору державних інтересів, оскільки сприятиме зниженню незаконних
лісозаготівель та відверненню деградації лісів і знизить загальні державні витрати на подолання
наслідків повеней та зсувів (відновлення мостів, доріг та ін.).
Впродовж останніх років все більшого поширення набуло застосування в природоохоронній діяльності такого інструменту, як формування ринків послуг екосистем. Застосування цього інструменту
на практиці передбачає здійснення грошових виплат землевласникам, які охороняють певні екологічно цінні ділянки на їхні території чи заліснюють їх. Виплата проводиться із фондів, що формуються на основі коштів, які платять «покупці» екосистемних послуг (напр., компанії-власники електростанцій для придбання так званих вуглецевих кредитів).
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Екологічно свідомі громадяни, компанії, громадські організації можуть обміняти кредити на екосистемні послуги новостворених ринків (напр., кредити на збереження боліт чи вуглецеві кредити) на
спеціальних біржах, таких як Chicago Climate Exchange. Згадані виплати та ринки охоплюють широкий спектр послуг екосистем – охорона вододілів, болотних екосистем, підтримання біорізноманіття та зникаючих видів, поглинання двоокису вуглецю та ін. У деяких сферах ринки екосистемних
послуг все ще знаходяться у зародковому стані, проте, деякі вже вийшли на серйозний рівень. Новою тенденцією є й те, що багато міжнародних приватних банків сьогодні ставлять вимоги проведення природоохоронних заходів чи здійснення компенсаційних виплат за послуги екосистем в
рамках інвестиційних проектів, які вони фінансують.
У наукових публікаціях з соціально-економічних проблем охорони лісових екосистем значна увага
приділяється питанням збереження екосистемних послуг лісів шляхом впровадження системи платежів за ці послуги, а також аналізу впливу впровадження системи платежів за екосистемні послуги
на рівень життя населення.

5. Оплата за екосистемні послуг лісів як інструмент
лісової політики
5.1. Сутність функціонування механізму оплати за послуги екосистем
Поняття PES (Payement for Ecosystem Services – англ.), тобто оплата за екосистемні послуги об'єднує ринково зорієнтовані інструменти, які є спробою схилити землевласників до такого господарювання, яке підтримує або збільшує потік екосистемних послуг та уникає діяльності, що завдає
шкоди довкіллю. Під екосистемними послугами розуміють вигоди від існування і динамічного розвитку природних ресурсів, що їх генерує суспільство (Mery 2005). Надання цих послуг суспільству
запобігає, обмежує, мінімізує чи коригує екологічні збитки, завдані водним ресурсам, повітрю, ґрунтам, а також інші проблеми, пов'язані із потребою забезпечити функціонування екосистем і ландшафтів.
До основних послуг, які надають лісові екосистеми, відносять збереження біорізноманіття, поглинання двоокису вуглецю, гідрологічні послуги. Лісовласники зазвичай не отримують компенсації за
ті послуги, які надають суспільству ліси, що перебувають в їхній власності, а отже, і не вбачають
потреби враховувати їх під час прийняття рішень щодо використання землі. Незважаючи на їхню
високу цінність, вони послаблюються або й втрачаються. Вирішити цю проблему можна двома
шляхами: запобіганням збиткам та усуненням вже завданої шкоди. Жоден із цих підходів не ідеальний. Природоохоронні заходи, спрямовані на усунення заподіяної шкоди, зазвичай є недосконалими і високовитратними – часто набагато дорожчими, ніж запобіжні заходи. Надзвичайно важко
примусити землекористувачів дотримуватись природоохоронних обмежень на значній території через просторову розрізненість землеволодінь, а також тому, що з обмеженням господарської діяльності можуть збільшуватися витрати незаможних землекористувачів. Визнання важливості цієї
проблеми і призвело до усвідомлення потреби розроблення систем, у яких бенефіціанти будуть
платити землекористувачам за надання екологічних послуг, таким чином стимулюючи екологічно
бажану для суспільства поведінку.
Міжнародний досвід засвідчує, що економічні інструменти, які мають стимулювати природоохоронну діяльність, наприклад, субсидії, інколи відіграють непередбачену негативну роль. Наприклад,
плата за лісовідновлення може стимулювати землекористувачів до надмірних рубань з метою отримання коштів на відновлення лісу.
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За допомогою ринкового механізму екосистемних послуг лісів можна запобігати виснажливому лісокористуванню, впливати на менеджмент власників лісів, надаючи їм фінансову компенсацію за збереження і розвиток екосистемних послуг лісу. У багатьох випадках зацікавленим сторонам (держава,
підприємство чи громадянин) вигідно внести певну, порівняно незначну, плату заради покращення
власного добробуту або істотного підвищення прибутків, пов'язаних із якістю екологічних умов.
Плата за екосистемні послуги лісів – це компенсація, яка виплачується “постачальникам” екосистемних послуг лісів (тобто лісовласникам) їхніми “споживачами”. Основною особливістю справляння плати за екосистемні послуги є те, що тим, хто їх забезпечує, надається компенсація, а ті, хто
отримує ці послуги, повинні платити за їхнє отримання. На рис. 5. 1 зображено порядок справляння плати за екосистемні послуги. Цей підхід має додаткові соціальні переваги, надаючи додаткові
фінансові надходження категорії незаможних землекористувачів.
грн/га

Вигоди
землекористувачів

консервація із платою за послуги

перетворення
на пасовище
консервація

плата за
послуги

Витрати
населення

Рис. 5. 1. Порядок справляння плати за екосистемні послуги лісів (Pagiola and Platais. 2002).
Як показано на рисунку 5. 1, землекористувачі отримують небагато вигід від збереження лісів –
часто менше, ніж можуть отримати від альтернативного землекористування, наприклад, пасовища.
Але така трансформація землекористування зумовить додаткові витрати для населення, що проживає в долині рік, яке тоді не отримуватиме вигоди від екосистемних послуг лісів, наприклад,
очищення води. Плата бенефіціантів може допомогти зробити збереження лісу більш привабливим альтернативним варіантом для землекористувачів. Очевидно, що плата має бути більшою за
додаткові вигоди землекористувачів від альтернативного землекористування та меншою за вартість вигід, які отримує від лісу населення.
Для забезпечення існування програми платежів за екосистемні послуги потрібні надійні джерела
фінансування. Це особливо важливо, коли платежі повинні бути довготерміновими і гнучкими, щоб
землекористувачі постійно мали стимул підтримувати екологічні послуги. Це вимагає не лише визначення конкретних бенефіціантів, а також і визначення послуг, які вони отримують. Бенефіціанти
не отримують "загальних послуг екосистем", їх цікавлять лише окремі з них. Система водопостачання домогосподарств вимагає стабільності водного потоку і відповідної якості води, але гідроелектростанції за допомогою водосховищ регулюють загальний об’єм і в деякій мірі звертають увагу
на якість води. Готовність цих груп бенефіціантів платити буде залежати від виду послуги, яку вони
отримують, від вартості цієї послуги (порівнюючи з альтернативною вартістю) та від розміру групи
бенефіціантів.
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Якщо бенефіціанти послуг відомі, плата повинна встановлюватися на основі готовності платити за
ці послуги. Зазвичай вирішити проблему простіше, коли бенефіціанти визначені і вже організовані,
тоді залишається лише провести переговори і справляти плату за послуги лісів. Наприклад, додаткова плата може бути добавлена до рахунків за воду, які оплачують водокористувачі. В областях із
загрозою повеней населення часто не є достатньо організованим, також відсутні інструменти здійснення плати за екосистемні послуги лісів.
Програми платежів за екосистемні послуги лісів будуть мати позитивний ефект лише в тому випадку, якщо вони досягатимуть землекористувачів в такий спосіб, який би впливав на їхнє рішення
щодо виду землекористування. Загальні принципи побудови процедури здійснення плати є такими:
-

Неперервність і гнучкість системи платежів. Бенефіціанти отримують бажані вигоди настільки, наскільки підтримується відповідне землекористування, тому землекористувачі повинні отримувати компенсацію до того часу, доки вони підтримують на
високому рівні бажане землекористування.

-

Цільове фінансування. Недиференційована система плати за екосистемні послуги
лісів, яка передбачає однакові за розміром платежі зі всіх землекористувачів, буде
набагато дорожчою і неефективною, порівняно зі схемою цільового фінансування.
Однак, схема цільових платежів може бути дорожчою при її запровадженні, ніж недиференційована система плати. Тому потрібно знайти баланс між перевагами ефективності і високими витратами на покращення планування цільового фінансування.

-

Уникнення “викривлених” стимулів. Міжнародний досвід свідчить, що економічні інструменти, які мають стимулювати природоохоронну діяльність, наприклад, субсидії,
інколи відіграють непередбачену негативну роль. Наприклад, плата за лісовідновлення може стимулювати землекористувачів до надмірних рубок з метою отримання
коштів на відновлення лісу.

5.1.1. Плата за гідрологічні послуги лісів
Плата за гідрологічні послуги лісів є одним з найбільш розповсюджених видів плати за екосистемні
послуги. Відповідно додосліджень американських вчених, 1 долар, вкладений в збереження водних ресурсів, зберігає від 7,5 до 200 доларів США, котрі в іншому випадку були б витрачені на
встановлення фільтрувальних установок і проведення очисних заходів.
Наприклад, плата за якість води, на відміну від всіх інших видів плати за екосистемні послуги лісів,
зазвичай проводиться на локальному рівні – як угоди між постачальниками “чистої води”, розміщеними вище по течії, споживачами, які знаходяться нижче по течії. В основі всього лежить ідея про
існування прямої взаємозалежності між збереженням лісів у верхів’ї ріки, і якістю води, яка потрапляє до споживача. Сутність механізму полягає в тому, щоб переконати водокористувачів, що знаходяться нижче за течією ріки, в необхідності платити за заходи, які забезпечать їм належну якість
води (або кількість води), а також зменшать ризик отримати шкоду внаслідок паводків та повеней.
Розуміння того, що за якість води потрібно платити і що сума плати повинна включати не лише
комунальний платіж (плату за доставку води), але й вартість підтримання якості води, поступово
набирає все більшого поширення серед науковців, політиків та підприємств. Недооцінка вартості
даної послуги лісових екосистем призводить до погіршення якості води і деградації водних і прибережних екосистем.
Споживачами водних послуг зазвичай виступають ГЕС, підприємства, які використовують воду в
своєму виробничому циклі, великі міста, муніципальні організації, домашні господарства. Як пра52

вило, плата за ці послуги складається з платежів водокористувачів, або виплат окремих великих
підприємств (наприклад, ГЕС), або зборів за воду, які справляються з фізичних і юридичних осіб
муніципальними управліннями. Дослідження, проведені у всьому світі, показують, що розуміння
цінності водних ресурсів зростає у всіх країнах, водночас зростає і готовність платити за ці послуги.
Одним із найвідоміших прикладів запровадження оплати за воду – виплати муніципалітету м. НьюЙорка фермерам, землі яких розміщені вище по течії р.Гудзон – основи системи водопостачання
міста. На початку 1990-х років якість води поступово погіршилась. У відповідь на це американське
Агентство з охорони природи вимагало побудувати завод із очищення води (вартість будівництва
була оцінена в 4-6 млрд дол. США). Бажаючи знизити витрати на покращення якості води, муніципальна влада запустила програму платежів за екосистемні послуги: було оголошено фермерам
про фінансування заходів, направлених на покращення якості води в ріці і її притоках, які протікають через їхні володіння. В число цих заходів увійшли наступні: зменшення використання добрив,
заліснення територій, створення приватних природоохоронних територій, а також розширення
площі державних природоохоронних територій. На це було витрачено приблизно 1-1,5 млрд дол.
США за 10 років. Кошти на виплати фермерам від управління природно-заповідних територій поступали завдяки комунальним платежам населення міста (середній розмір плати виріс на 9%, та
люди готові були платити за якість води). Була створена спеціальна організація, Watershed Agricultural Council, яка провела широкомасштабну кампанію в засобах масової інформації, а потім
займалася збором коштів з населення, вкладала їх в акції, облігації, а також створила спеціальний
трастовий фонд, який поповнювався за рахунок прибутку від цих угод. Ці прибутки також направлялися на виплати фермерам. Відтакза 10 років якість води в місті значно покращилася, фільтрувальну установку споруджувати не довелося, влада міста заощадила кошти, а природоохоронні
об’єкти і фермери отримали вагому підтримку (Powicki 1998).

5.1.2. Оплата за збереження біорізноманіття
Ринки торгівлі послугами зі збереження біорізноманіття можуть існувати на всіх рівнях – від локального до міжнародного. Як у випадку з оплатою за гідрологічні послуги лісів, в даному випадку
об’єктом продажу єбудь-які природоохоронні заходи, які сприяють збереженню цінних видів, екосистем чи генетичного біорізноманіття.
Сьогоднідень основними споживачами цих послуг є міжнародні природоохоронні організації, які
підтримують природоохоронні ініціативи в країнах, що розвиваються. В основному гранти цих структур є платою за збереження біорізноманіття. Головною проблемою є обмеження цих джерел, а
також одноразовий характер оплати, що не створює умов для стійкості природоохоронних ініціатив. Тому дуже важливо знайти нових споживачів даних послуг, особливо на регіональному та локальному рівнях.
Одним із популярних та достатньо доступних варіантів є плата фармацевтичних компаній за проведення біологічних досліджень на території особливо охоронюваної природної території (ООПТ)
(bioprospecting). Охоронювана територія таким чином продає свій науковий ресурс, що відповідає
її цілям і водночас отримує доходи, які можуть бути використані на природоохоронні заходи.
Все частіше ООПТ співпрацюють з бізнесом, “забезпечуючи” його різними послугами, на які є попит і за які підприємці готові платити. Одним із способів такої співпраці є продаж торгової марки
ООПТ (по суті, екологічного іміджу), яку виробник ставить на свою продукцію (це може бути мед,
різні продукти харчування, мінеральна вода та ін.), тим самим позиціонуючи свою продукцію на
ринку як “екологічно чисту”. ООПТ можуть продавати права на інтелектуальну власність на свої
наукові розробки. Ринок “брендів ОППТ” входить в число найбільш динамічних світових ринків передусім завдяки ринку продукції органічного сільського господарства. Окрім того, більшість компа53

ній, які піклуються про свій імідж, готові здійснювати благодійну підтримку ООПТ на умовах, що
їхній вклад буде розрекламовано і доведено до свідомості суспільства.
Одним із прикладів оплати за збереження біорізноманіття є державна програма в США зі збереження резерватів, яка передбачає укладення 10-15-річних угод з фермерами про те, що вони виділять частину своїх земель для створення приватної ООПТ, тим самим забезпечуючи збереження
біорізноманіття в теперішній час і в майбутньому.
Також в США у 1982 році було прийнято поправки до закону про збереження рідкісних та зникаючих видів. Згідно з цими поправками, у разі випадкового знищення видів, занесених у список рідкісних та зникаючих, правопорушник повинен компенсувати нанесену шкоду шляхом створення
ООПТ на своїх землях, а також проведення заходів з охорони окремих видів чи ландшафтів. На цій
основі в країні сформувався ринок “квот на біорізноманіття”: ООПТ та інші природоохоронні організації активно торгують кредитами на збереження біорізноманіття. З’явилися навіть спеціалізовані
“природоохоронні банки”.

5.1.3. Оплата, пов’язана із процесом поглинання двоокису вуглецю
Угоди про купівлю-продаж квотами на викиди двоокису вуглецю (карбонові угоди) здійснюються
переважно на міжнародному рівні. Їх покупцями і продавцями єокремі країни. Після набрання чинності Кіотського протоколу ринок карбонових кредитів почав реально функціонувати. Міжнародна
торгівля двоокисом вуглецю здійснюється відповідно до Статті 12 Кіотського протоколу, яка встановлює механізм чистого розвитку, щоб дати можливість індустріально розвиненим країнам фінансувати проекти, які скорочують викиди парникових газів в країнах, що розвиваються, і отримати
натомістькредит. Об’єктом торгівлі в даному випадку є – так звана “одиниця скорочення викидів”
(скорочення викидів парникових газів на 1000 кг СО2 – еквівалента). Ці одиниці єоб’єктом торгівлі
між державами. Згідно з Маракешською угодою, вважається, що скорочення викидів реалізується
двома шляхами – залісненням територій (процес засадження лісів на території, яка не мала лісів в
недалекому минулому) і лісовідновленням (процес засадження лісів на територіях, де лісові масиви були знищені в недалекому минулому).
ООПТ країни, яка здійснює продаж “одиниць скорочення викидів”, мають реальні можливості для
отримання плати за збереження лісів і проведення природоохоронних заходів. Для того, щоб
отримати цю плату, необхідно продемонструвати (підтверджуючи відповідними розрахунками) органам влади роль ООПТ в скороченні викидів.
Для окремої ООПТ брати участь в карбонових схемах набагато складніше, ніж у схемах плати за
воду – занадто глобальний характер носять ці схеми, і занадто великі трансакційні витрати прийняття участі (підраховано, що середня вартість інтеграції в даний ринок становить приблизно 100
тис. дол. США за проект). Створення цих механізмів можливе лише за умови об’єднання зусиль
багатьох зацікавлених сторін.
Так, в Мексиці створений Біокліматичний фонд, котрий акумулює і перерозподіляє кошти, отримані
від іноземних покупців “одиниць скорочення викидів”, між 300-ми власниками кавових плантацій. Ці
власники своєю чергою за це зобов’язуються виділити 20% своїх земель під лісонасадження, а
також проводити відповідні заходи. Подібні схеми дуже популярні і в Європі, де вони мають назву
системи агро-природоохоронної плати. В Болівії з ініціативи Міжнародної НПО The Nature Conservancy і уряду держави реалізовується найбільш великомасштабний карбоновий проект у світі. Зацікавленою стороною є національний парк “Ноел Кемпф Меркадо”. За заходи зі збереження лісів
цей парк отримає 9,6 млн дол. США за 15 років. Підраховано, що за цей час ліси парку абсорбують
приблизно 26 млн тон СО2. Німецьке Агентство розвитку (GTZ) інвестує в проект з охорони 120
тис. га пралісів Аргентини на ООПТ країни (Kumar 2005) .
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Конференції ООН зі зміни клімату в Парижі (2015) стали ключовим моментом для лісів, оскільки
їхня роль у боротьбі зі зміною клімату була врешті офіційно визнана. Ця перемога для лісів ґрунтується на важливій рамковій програмі ООН , схваленій у 2013 році - REDD + (що означає скорочення викидів у результаті знезлісення і деградації лісів). У Парижі, серед низки інших джерел збільшення фінансування лісового господарства, уряди Німеччини, Норвегії та Великобританії пообіцяли щорічну підтримку програми REDD + для поектів лісовідновлення в країнах, що розвиваються, у розмірі $ 1 млрд на рік до 2020 року, або більше $ 5 млрд на період 2015-2020 років. Від Світового банку, бізнес-план попередження клімату «Нова Африка» буде мобілізовано приблизно $
1,6 млрд для лісів і сталих ландшафтів.

5.2. Інституційний механізм запровадження оплати за екосистемні послуги
лісів
Система платежів за екосистемні послуги лісів потребує підтримки з боку відповідної інституційної
інфраструктури. Як показано на рис. 5.2, частина вигід, що їх отримують споживачі екологічних
послуг, повинна бути зафіксована і спрямована землекористувачам з метою забезпечення стимулів щодо підтримання стабільності екосистем. Реалізація цього завдання залежать від декількох
передумов. Учасники ринку повинні мати доступ до інформації про якість і об’єм послуг, а також
можливість домовитися щодорозміру оплати за екологічні послуги. Права власності повинні бути
чітко визначеними. Необхідно також розробити систему контролю, моніторингу і механізм примусу.
Для того, щоб ринок послуг екосистем функціонував ефективно, потрібно розробити інституційну
мережу його підтримки. Становлення такої інфраструктури є складним завданням, що вимагає відповідного фінансування.
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екологічних
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Механізм
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екологічних послуг
лісів (землекористувачі, лісовласники)

Послуги екосистем
Рис. 5.2. Схема сплати компенсації землекористувачам (Pagiola et al 2002).
Інституційна основа запровадження системи оплати за екосистемні послуги лісових екосистем буде залежати від масштабу проекту (просторового і часового), а також від типу екологічної послуги,
яка продається. Наприклад, торгівля квотами на викиди СО2 здійснюється на міжнародному рівні, а
торгівля гідрологічними послугами лісів – на локальному. Операційні затрати збільшуються із збі55

льшенням розміру системи платежів, особливо це пов’язано з витратами на оплату праці, на моніторинг та ін. З іншого боку, деякі затрати, наприклад, юридичні витрати можуть бути визначеними
незалежно від розміру системи платежів. У будь-якому випадку, елементи інституційної структури
будуть змінюватися від одного випадку до іншого.
У найпростішому вигляді інституційна та правова основа, яка необхідна для впровадження системи оплати за екосистемні послуги лісів, повинна включати координацію, перерахунок коштів між
бенефіціантами та постачальниками послуг, операційні аспекти системи, контроль та моніторинг,
який дозволить реагувати на нову інформацію та непрогнозовані зміни в попиті та пропозиції на ці
послуги. Важливо відзначити, що інституційна основа не обов’язково вимагає створення екологічних організацій чи додаткової правової бази, як це було створено в Коста-Ріці .
Інституційна основа може бути легко створена в межах органу місцевого самоврядування чи як
підрозділ компанії, яка здійснює водо- чи електропостачання. Більше того, витрати на заснування
чи операційні витрати можуть бути меншими, якщо в схемі оплати за екосистемні послуги лісів використати вже діючу організацію. Це щодофінансових питань. А якщо організація має добре відому
облікову та аудиторську практику та має авторитет у бенефіціантів та постачальників екологічних
послуг.

5.3. Соціальний аспект системи платежів за послуги лісових екосистем
Більшість потенційних постачальників екосистемних послуг, ймовірно, відносяться до категорії незаможного населення. Верхні вододіли, які є основним джерелом водного постачання, знаходяться
у віддалених районах і часто заселені бідним населенням, а платежі за екосистемні послуги лісів
могли б значно підвищити їхні доходи. Однак, це непросто здійснити на практиці. Робота з багатьма дрібними, розсіяними по території землевласниками, зумовлює високу операційну вартість
заходів, і необхідні особливі гарантії того, що бідні верстви населення матимуть доступ до нових
можливостей, які створюють програми платежів за екосистемні послуги лісів. Наприклад, в КостаРіці була розроблена система колективного укладення договорів, завдяки яким групи дрібних фермерів можуть приєднатися до програми платежів за екосистемні послуги лісів разом, а не індивідуально (Wunder 2005).
Екологічні послуги, які надають різні екосистеми, наприклад регулювання рівня води лісовими екосистемами, є ключовим аспектом поєднання охорони довкілля, відвернення стихійних лих і забезпечення засобами існування, охорони здоров’я бідних верств населення. Впевненість у тому, що
такі послуги не будуть втрачені, є основним елементом забезпечення довготермінового покращення якості довкілля.
Плата за екосистемні послуги – це відносно новий підхід, який може більш широко використовуватись, охоплюючи широке коло екологічних послуг, які надають суспільству ліси. Особливо важливим є вибір інструментів, на основі яких ті, хто забезпечує позитивні зовнішні ефекти, отримують
компенсацію через платежі, які сплачують бенефіціанти цих благ. Збори за забруднення в деякій
мірі є дзеркальним відображенням цього підходу, вони примушують тих, хто відповідальний за негативні зовнішні ефекти, відшкодовувати заподіяну шкоду.
Необхідно зазначити, що на даний час можливості трансформації землекористування з метою
сприяння поглинанню двоокису вуглецю в Україні є обмеженими, зокрема, у зв’язку із відсутністю
відповідних інституцій на національному і місцевому рівні. Однак, загалом для розвитку ринку послуг екосистем існують значні перспективи.
При запровадженні системи плати за екосистемні послуги лісів процедура моніторингу є простішою, ніж при регуляторному підході. Широко поширені в екологічному праві багатьох країн адмініс56

тративні покарання (штрафи) щодо землекористувачів створюють стимули для приховування їхньої справжньої діяльності, а система платежів за екосистемні послуги лісів навпаки заохочує їх до
сталого землекористування і сталого лісокористування.
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з метою тиражування та обміну успішним досвідом. Країни -учасниці: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія,
Молдова, Росія й Україна. Програма фінансується Європейським Союзом.
http://www.enpi-fleg.org

Партнери проекту
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ
Європейський союз є найбільшим у світі донором процесу офіційного сприяння розвитку.
Europe Aid – генеральний директорат розвитку і співпраці Європейської комісії – розробляє
Європейську політику розвитку і надає допомогу по всьому світу. Ця допомога надходить
через низку фінансових інструментів, при цьому особлива увага приділяється забезпеченню
якості та ефективності допомоги, що надходить від Європейського союзу. У своїй активній
участі у сфері розвитку прагне до утвердження принципів ефек тивного управління,
зміцнення людського потенціалу та стимулювання економічного розвитку, а також до
вирішення таких глобальних завдань, як боротьба з голодом і збереження природних
ресурсів.
http://ec.europa.eu/index_en.htm

СВІТОВИЙ БАНК
Група Світового банку – одне з найбільших у світі джерел знань та фінансування, які
надаються 188 державам-членам. Акціонерами організацій, що входять до складу Групи
Світового банку, є уряди держав-членів, що мають право ухвалення остаточних рішень в
рамках цих організацій за усіма аспектами, включаючи питання стратегії, фінансування та
членства. До Групи Світового банку входять п’ять тісно пов’язаних між собою організацій:
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна організація розвитку
(МАР), які разом утворюють Світовий банк; Міжнародна фінансова корпорація (МФК);
Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (БАІГ) та Міжнародний центр
врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Кожна організація грає певну роль у виконанні
місії Групи Світового банку щодо викорінення крайньої бідності шляхом скорочення
населення, яке живе менше ніж 1, 25 долара США на день, до рівня, що не перевищує 3%, й
забезпечення загального процвітання за рахунок підвищення рівня доходів 40% найбідніших
верств населення в кожній країні. Більш детальна інформація надана на сайтах:
http://www.worldbank.org http://www.ifc.org http://www.miga.org

МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ОХОРОНИ ПРИРОДИ
Діяльність Міжнародного союзу охорони природи (МСОП/IUCN) спрямована на пошук
оптимальних рішень найгостріших проблем охорони довкілля та розвитку. МСОП приділяє
особливу увагу необхідності цінувати та охороняти природу, забезпечувати її ефективне та
справедливе використання й розробляти базоване на збереженні природи вирішення таких
глобальних проблем, як зміна клімату, забезпечення продовольством та розвиток. МСОП
надає підтримку науковим дослідженням, організовує проекти на місцях в усьому світі й
допомагає об’єднувати діяльність неурядових організацій, ООН та компаній із формування
політики та розробки правових принципів та передових практик. МСОП – найстаріша і
найбільша міжнародна екологічна організація в світі, що об’єднує понад 1200 урядових та
неурядових структур і майже11 тис. фахівців зі 160 країн, що працюють на добровільній
основі. Діяльність МСОП забезпечується роботою понад 1 тис. штатних співробітників більш
ніж в 45 офісах і сотнями партнерських організацій державного, громадського та приватного
секторів по всьому світу.
http://www.iucn.org

ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ПРИРОДИ
Всесвітній фонд природи (WWF) – одна із найбільших у світі і найбільш авторитетних
незалежних природоохоронних організацій, що об’єднує приблизно 5 млн прихильників і має
відділення більш ніж у 100 країнах. Місія WWF – у запобіганні дедалі глибшій деградації
природного середовища планети і досягненні гармонії людин и і природи, збереження
біологічного розмаїття Землі та забезпечення сталого використання відновлюваних
природних ресурсів і зниження рівня забруднення довкілля та марнотратного споживання.
www.panda.org
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