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CUVÂNT ÎNAINTE

Cuvânt înainte
Pierderea şi degradarea biodiversităţii şi a serviciilor de mediu aferente
reprezintă una din provocările de mediu majore cu care se confruntă
umanitatea. În ciuda valorii economice, sociale şi culturale semnificative pe
care o oferă, precum provizii de hrană, apă curată, resurse genetice, reglarea
climei şi beneficii de recreere, biodiversitatea continuă să scadă şi chiar întrun ritm accelerat în unele zone. Date fiind aceste tendinţe, este nevoie
urgentă atât de (i) implementarea la un nivel mai mare a politicilor şi
stimulentelor pentru a aborda păstrarea biodiversităţii şi exploatarea
sustenabilǎ, cât şi de (ii) folosirea mai eficientă a fondurilor disponibile în
programele existente. Cele din urmă sunt deosebit de importante în
contextul prezentei crize economice, în care bugetele publice şi private sunt
din ce în ce mai limitate şi concurează cu cereri multiple.
De peste un deceniu, Grupul de Lucru al OCDE pentru Aspecte
Economice privind Biodiversitatea (WGEAB) a susţinut guverne şi
instituţii, oferindu-le sprijin analitic pentru valorizarea biodiversităţii şi a
serviciilor de mediu şi folosirea instrumentelor economice, a stimulentelor şi
crearea de pieţe pentru folosirea sustenabilǎ şi conservarea diversităţii
biologice.
Această carte, editatǎ sub auspiciile WGEAB, prezintă un mecanism
inventiv cunoscut drept Plăţi pentru Serviciile de Mediu (PES). PES
reprezintă mecanisme flexibile, bazate pe stimulente ce pot fi un mijloc
rentabil de promovare a conservării şi exploatare sustenabilă a biodiversităţii
şi a serviciilor de mediu, într-o gamă largă de contexte de mediu, economice
şi sociale. Inspirându-se din literatura de specialitate şi din experienţa
practică a programelor PES în ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare,
cartea identifică bunele practice în crearea şi implementarea acestor
programe, accentuând modul în care li se poate creşte rentabilitatea la nivel
financiar şi la nivel de mediu.
Această lucrare prezintă şi o relevanţă directă pentru ambele părţi ale
Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Biodiversitatea (CBD),
care au solicitat studii aprofundate în acest domeniu.
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ACRONIME ŞI ABREVIERI

Acronime şi abrevieri

ARS

Serviciul de Cercetare Agricolă

ARIES Inteligenţă Artificială pentru Serviciile de Mediu
AUD

Dolar australian

BAU

Stare de fapt

BBI

Indicele Beneficiilor Biodiversităţii

CBD

Convenţia pentru Diversitate Biologică

CEAP

Programul de Evaluare a Efectelor Conservării

CITES Convenţia pentru Comerţul Internaţional al Speciilor pe Cale de
Dispariţie
COP-9 A noua întâlnire a Conferinţei Părţilor
COP-10 A zecea întâlnire a Conferinţei Părţilor
CRP

Programul pentru Conservarea Rezervelor (Statele Unite)

CStP

Programul de Administrare a Conservării

CVI

Indicele Valorii de Conservare

DAC

Comitetul de Asistenţă în Dezvoltare

EAMCEF

Fondul de Înzestrare a Conservării Munţilor din Arcul Oriental
(Tanzania)

EBI Indicele Beneficiilor de Mediu
ESP Programul de Administrare Ecologică
EQIP

Programul de Măsuri de Încurajare pentru Calitatea Mediului

UE Uniunea Europeană
DSE
FACE

Ministerul Sustenabilitǎţii şi Mediului, Victoria, Australia
Consorţiul Pădurilor ce Absorb Emisii de Dioxid de Carbon

FCF Fondul pentru Conservarea Pădurilor (Tasmania)
FSA Autoritatea pentru Servicii Agricole
FONAFIFO Fondul Naţional pentru Finanţare Forestieră – Costa Rica
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ACRONIME ŞI ABREVIERI

GEF

Fondul Global pentru Mediu

GHG

Gaze cu Efect de Seră

GIS Sistemul Informaţional Geografic
HH Hectar de Habitat
HSS Punctaj Serviciilor pentru Habitat
IAF Fundaţia Inter-Americanǎ
ICRAF Centrul Mondial Agro-forestier
IDR
IIED

Rupie indoneziană
Institutul Internaţional pentru Mediu şi Dezvoltare

InVEST Evaluarea Integrată a Serviciilor de Mediu şi a Tranzacţiilor
IPES

Plăţi Internaţionale pentru Serviciile de Mediu

IPMS

Sistemul de Management Integrat al Proiectului

IUCN

Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii

LP3ES Institutul pentru Cercetare Socială şi Economică, Educaţie şi
Informare
ONG

Organizaţie Non-Guvernamentală

NRCS Serviciul pentru Conservarea Resurselor Naturale
ODA

Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare

OCDE Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
PES Plăţi pentru Serviciile de Mediu
PEHS

Plăta pentru Servicii Hidrologice de Mediu - Mexic

PSA Plăta pentru Serviciile de Mediu - Costa Rica
REDD-plus Programele de Reducere a Emisiilor provenite din Despăduriri
şi Distrugerea Pădurilor
RUPES Recompensarea Populaţiei Sărace din Ţinuturile de Sus din Asia
pentru Servicii de Mediu
SLCP

Programul de Transformare a Terenurilor Înclinate (China)

SOC

Conţinutul de Carbon Organic din Sol

TEV

Valoare Economică Totală

WTA

Pragul Minim al Disponibilitǎţii de Acceptare (PMDA)

WWF

Fondul Mondial pentru Natură

USD

Dolar american

UNEP Programul pentru Mediu al Organizaţiei Naţiunilor Unite
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UNFAO Organizaţia ONU pentru Hrană şi Agricultură
UNFCCC

Convenţia Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru
Schimbările Climatice

US DA Ministerul Agriculturii din Statele Unite
US EPA Agenţia pentru Protecţia Mediului din Statele Unite
US GAO

Biroul General de Contabilitate al Statelor Unite (GAO)

US GS Studiu Geologic American
WCMC Centrul Mondial pentru Monitorizarea Conservării
WRP

Programul pentru Rezervele de Zonele Umede
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SUMAR

Biodiversitatea şi ecosistemele oferă servicii nepreţuite pentru societate.
Acestea includ alimente, apă curată, resurse genetice, servicii de recreere,
protecţie împotriva inundaţiilor, asigurarea ciclului elementelor nutritive şi
reglarea climatului, printru multe altele. Serviciile de mediu oferă funcţii şi
beneficii esenţiale pentru susţinerea vieţii, contribuind la sănătatea,
siguranţa, bunăstarea şi creşterea economică a comunitǎţilor. În ciuda
valorilor economice, sociale şi culturale semnificative ale biodiversităţii şi
ale serviciilor de mediu, biodiversitatea în lume se pierde, în unele zone
chiar într-un ritm accelerat. Fără eforturi continue de a rezolva această
provocare a mediului, estimările OCDE pentru 2030 indicǎ o pierdere
continuă a biodiversităţii.
Date fiind aceste tendinţe în pierderea biodiversităţii, este nevoie
urgentă atât de (i) implementarea la scarǎ largǎ a politicilor şi stimulentelor,
pentru a promova conservarea şi folosirea sustenabilǎ a biodiversităţii şi a
serviciilor de mediu, cât şi de (ii) folosirea mai eficientă a fondurilor
disponibile în programele existente privind biodiversitatea. Plăţile pentru
serviciile de mediu (PES) sunt un mecanism bazat pe stimulente ce promite
să ofere rezultate în ambele domenii.

Ce sunt Plăţile pentru Serviciile de Mediu şi care este rolul acestora în
conservarea şi exploatarea sustenabilă a biodiversităţii?
PES sunt contracte prin care un utilizator sau un beneficiar al unui
serviciu de mediu oferă plăţi către indivizi sau comunităţi ale căror decizii
de conducere influenţează furnizarea serviciilor de mediu. Mai exact, PES
sunt definite drept „un contract voluntar si condiţional, încheiat între cel
puţin un vânzător şi un cumpărător, pentru un serviciu de mediu bine
definit, sau folosirea unui teren în vederea furnizării acelui serviciu”
(Wunder, 2005). Beneficiarii serviciilor de mediu includ utilităţi
hidroelectrice situate în aval, ce folosesc apă curată ca materie primă pentru
producţie şi societăţi care beneficiază de pe urma valorii adăugate, atunci
când vând produse organice. Plăţile compensează persoane precum
fermierii, pădurarii sau pescarii, pentru costurile suplimentare ale
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conservării biodiversităţii şi serviciilor de mediu, cât şi ale exploatǎrii
sustenabile, suplimentar faţǎ de cele impuse prin regulamentele existente.
Dat fiind că PES reprezinta instrumente de tip voluntar, bazate pe
stimulente, ţintind sǎ identifice locuri de valoare mare şi costuri mai mici,
acestea pot oferi câştiguri posibil semnificative la nivelul rentabilităţii
comparativ cu plăţile indirecte sau alte abordări de reglementare folosite
pentru obiectivele de mediu (Alix-Garcia et al., 2003; Engel et al., 2008).
În ultimul deceniu, interesul faţǎ de PES a crescut foarte mult. Există
peste 300 de programe implementate la nivel mondial (Blackman şi
Woodward, 2010), concentrate în special pe biodiversitate, protejarea
bazinelor hidrografice, captarea dioxidului de carbon şi frumuseţea
peisajelor (Wunder, 2006). Se estimează că PES canalizează peste 6,53
miliarde de USD anual prin programe naţionale doar în China, Costa Rica,
Mexic, Regatul Unit şi Statele Unite. Există multe alte programe PES care
au o sferă geografică mult mai limitată, cu numeroase programe la nivel
local, care funcţionează în ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare.
În ciuda răspândirii programelor PES, o critică des întâlnită a acestora
este că nu ating potenţialul maxim de rentabilitate (Ferraro, 2008; Wunder,
2007). Aceasta este din cauza faptului că programele PES adesea oferǎ plăţi
uniforme fixe pe hectar. Acest tip de plăţi ar fi mai eficient dacă beneficiile
şi costurile diversităţii şi furnizǎrii de servicii de mediu ar fi constante la
nivelul spaţiului geografic. Totuşi, situaţia nu este aşa în mod obişnuit. În
schimb, beneficiile biodiversităţii şi ecosistemelor tind să varieze de la un
loc la altul. Mai mult, deţinătorii individuali de terenuri pot întâmpina
costuri de oportunitate diferite în furnizarea serviciilor de mediu. Cu cât este
mai mare variaţia spaţială în costuri şi beneficii, cu atât vor fi mai mari
câştigurile, ca eficienţǎ, atunci când programele PES sunt proiectate să ţină
cont şi de aceste diferenţe.

Cum pot fi proiectate cel mai bine PES, pentru a folosi finanţarea
limitată în modul cel mai eficient?
Există trei elemente ce variază spaţial în contextul PES (Wunscher et al.,
2006) :
beneficiile furnizării serviciilor de mediu;
riscul pierderii serviciilor de mediu şi potenţialul sporirii acestora;
costurile de oportunitate aferente furnizării serviciilor de mediu.
Formarea corespunzătoare a PES, prin care cumpărătorii de servicii de mediu
stabilesc şi diferenţiază plăţi pentru a justifica această varietate spaţială,
poate spori semnificativ eficienţa. Se pot dezvolta metrică şi indicatori,
incluzând indicii de beneficii ecologice sau ale biodiversităţii, pentru a
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identifica zonele în care beneficiile sunt cele mai mari. Metodele de punctare
şi pondere pot ajuta la stabilirea priorităţii plǎţilor, în special când sunt
planificate mai multe servicii de mediu şi când există schimburi inerente la
furnizarea acestora. Pentru a se asigura că orice servicii de mediu plătite sunt
într-adevăr suplimentare celor care ar fi apărut în scenariul unei stǎri de fapt
(i.e., de bază), plăţile trebuie să se facă doar pentru servicii de mediu care
prezintă riscul pierderii acestora sau pentru a spori furnizarea acestora.
Pentru a estima costurile de oportunitate ale furnizării serviciilor de mediu şi
diferitele plăţi aferente, administratorii pot obţine informaţii despre
variabilele care afectează costurile de oportunitate (numite semnale dificil de
falsificat) cum sunt preţurile produselor agricole, sau pot folosi licitaţii
inverse. Licitaţiile inverse necesită potenţiali vânzători de servicii de mediu
care să depună ofertele indicând plata minimă pe care sunt dispuşi să o
accepte pentru furnizarea unui serviciu de mediu.

Cum pot contribui licitaţiile inverse la eficientizarea PES?
Licitaţiile inverse sunt potrivite când există un număr mare de ofertanţi,
introducând astfel concurenţa pentru plăţi. Acestea reprezintă o modalitate
inovatoare de a reflecta costurile de oportunitate ale vânzătorilor în
programele PES şi pot ajuta la maximizarea beneficiilor serviciului
ecosistemic ce poate fi achiziţionat în schimbul finanţării disponibile.
Licitaţiile se folosesc din ce în ce mai mult atât în ţările dezvoltate cât şi în
cele în curs de dezvoltare. De exemplu, acestea au fost aplicate în programe
PES pentru a proteja păduri vechi din Australia, pentru a conserva păsările
de apă din Canada, pentru a reduce eroziunea solului în Indonezia şi pentru a
îmbunătăţi practicile de agro-mediu şi a creşte habitatul natural sălbatic din
Statele Unite.
Licitaţiile inverse pot oferi în mod eficace câştiguri rentabile
semnificative. De exemplu, în Australia mecanismul licitaţiei inverse aplicat
în cadrul programului Fondul de Conservare a Pădurii Tasmaniene a dus la
un câştig rentabil de 52% (comparative cu o abordare a „primului venit,
primul servit” la alocării contractelor PES). În mod asemănător în Statele
Unite, un program local PES din bazinul hidrografic Conestoga a constatat
că folosirea licitaţiilor inverse a dus la o creştere de şapte ori a reducerii
nivelului de scurgere de fosfor per dolar cheltuit comparativ cu o abordare
cu un preţ fix (Selman et al., 2008).

Care sunt sursele potenţiale de finanţare PES şi cum se poate mobiliza
cel mai bine finanţarea PES?
Finanţarea PES poate fi mobilizată direct de la înşişi utilizatorii de
servicii de mediu sau de la terţi ce acţionează în numele beneficiarilor,
COSTUL BIODIVERSITĂŢII

14

precum guverne sau instituţii. Din moment ce biodiversitatea oferă beneficii
la scară locală, regională şi globală, modul în care PES pot fi cel mai bine
mobilizate depinde de scara geografică a beneficiilor serviciului de mediu.
De exemplu, dacă obiectivul este de a crea beneficii de mediu pentru
publicul local (precum protecţia bazinelor hidrografice), sursele de finanţare
pot fi mobilizate la nivel local, direct de la utilizatori. Dacă obiectivul este
de a crea beneficii pentru publicul regional sau global, cea mai adecvată
sursă de finanţare poate veni de la guverne sau instituţii la nivel naţional şi,
respectiv, internaţional.

Care sunt criteriile cheie ce trebuie îndeplinite în redactarea unui
program PES, pentru a spori eficienţa ecologică şi de cost?
Eficienţa PES din punct de vedere ecologic şi al costurilor depinde în
mod esenţial de proiectarea şi implementarea programului. Există
douăsprezece criterii cheie esenţiale pentru eficientizarea PES, i.e.:
Eliminarea stimulentelor cu efect pervers: Pentru ca un program PES să producă
stimulente clare şi eficiente trebuie să se elimine orice denaturări conflictuale
ale pieţei, precum subvenţii ce dăunează mediului.
Definirea clară a drepturilor de proprietate: Individul sau comunitatea ale
cărui/cărei decizii de a folosi terenul afectează furnizarea serviciilor de mediu
trebuie să aibă drepturi de proprietate definite şi aplicabile în mod clar asupra
terenului respectiv. În caz contrar, riscurile asociate, de exemplu, exploatarea
clandestină a pădurilor sau însuşirea ilegală a terenurilor vor submina capacitatea
proprietarului de a furniza serviciul de mediu, făcând PES ineficiente.
Definirea clară a scopurilor şi obiectivelor PES: Scopurile clare ale PES ajută la
proiectarea programului, la creşterea transparenţei şi la evitarea influenţei politice
ad-hoc.
Dezvoltarea unui cadru puternic de monitorizare şi raportare: Monitorizarea şi
raportarea biodiversităţii şi serviciilor de mediu este fundamentală, sprijinind
evaluarea performanţei programului PES şi permiţând aducerea de îmbunătăţiri în
timp.
Identificarea cumpărătorilor şi asigurarea resurselor de finanţare suficiente şi pe
termen lung: Fie că cei care achiziţionează serviciile sunt chiar beneficiarii sau
terţi ce acţionează în numele beneficiarilor, finanţarea trebuie să fie suficientă şi
durabilă, pentru a se asigura că pot fi atinse obiectivele programului PES.
Identificarea vânzătorilor şi planificarea beneficiilor serviciului de mediu:
Justificarea variaţiei spaţiale a beneficiilor serviciului de mediu prin evaluare
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economică, punctarea beneficiilor, dar şi prin instrumente de cartografiere, permite
stabilirea priorităţii de acordare a plăţilor către zonele ce oferă cele mai mari
beneficii. Dacă bugetul disponibil total al PES este limitat, aceasta poate creşte
semnificativ rentabilitatea programului comparativ cu alocarea plăţilor conform
principiului „primul venit, primul servit”, de exemplu.
Stabilirea situaţiilor de bază şi planificarea plăţilor pentru servicii de mediu care
prezintă risc de pierdere, dar şi pentru a spori furnizarea acestora: Un program
PES trebuie să facă plăţi doar pentru serviciile de mediu care sunt suplimentare
stării de fapt (i.e., în absenţa programului).
Diferenţierea plăţilor în baza costurilor de oportunitate ale furnizării serviciilor
de mediu: Programele PES care reflectă costurile de oportunitate ale prestatorilor
serviciilor de mediu prin plăţi diferenţiate pot atinge un nivel cumulat mai mare de
furnizare a serviciilor de mediu pe cost unitar.
Luarea în considerare a serviciilor de mediu centralizate sau multistratificate:
furnizarea în comun a serviciilor multiple poate oferi oportunităţi de creştere a
beneficiilor programului, cu reducerea costurilor de tranzacţionare, în special dacă
este disponibilă finanţarea pentru beneficii multiple. Trebuie să se identifice
sinergiile şi posibilele tranzacţii sau schimburi implicate în furnizarea serviciilor
de mediu.
Abordarea problemelor 'scurgerilor': 'Scurgerile' apar când furnizarea serviciilor
de mediu dintr-un loc creşte presiunile de conversie dintr-un alt loc. Dacă se
estimează că riscul de scurgeri va fi mare, sfera cadrului de monitorizare şi
justificare poate fi extinsă astfel încât să permită evaluarea scurgerilor potenţiale
pentru a se putea aplica măsurile corespunzătoare spre rezolvarea acestei
probleme.
Asigurarea permanenţei: Evenimentele precum incendii forestiere sau exploatarea
clandestină a pădurilor pot submina capacitatea proprietarului de a furniza un
serviciu de mediu conform prevederilor dintr-un contract PES. Dacă aceste riscuri
sunt mari, aceasta va întârzia funcţionarea eficientă a unei pieţe PES. Se pot aplica
mecanisme de asigurare pentru a adresa această problemă.
Efectuarea plăţilor în funcţie de performanţe şi asigurarea implementării
corespunzătoare: În mod ideal, plăţile trebuie să fie ex-post, în funcţie de
performanţa serviciului ecosistemic. Când această situaţie nu este fezabilă, plăţile
în funcţie de eforturi (precum modificări la nivelul practicilor de administrare)
sunt a doua cea mai bună alternativă, cu condiţia ca modificările la nivelul
practicilor de administrare de mediu să aducă schimbarea dorită în furnizarea
serviciului. Trebuie să se stipuleze şi să se implementeze şi suficiente măsuri de
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descurajare a încălcării contractului PES, în special dacă plăţile se bazează mai
degrabă pe eforturi decât pe livrarea efectivă a serviciului de mediu.

Ce lecţii pot oferi programele PES existente viitoarelor programe PES
internaţionale?
Şi criteriile de bună practică pentru proiectarea şi implementarea în mod
eficient a programelor PES locale şi naţionale sunt relevante pentru crearea
PES internaţionale (IPES). Exemple de activităţi existente de genul IPES
includ proiecte de împădurire şi reîmpădurire conform Mecanismului de
Dezvoltare Nepoluantă şi, la scară mai largă, contracte privind
bioprospectarea. Se propune în prezent un nou mecanism internaţional,
Reducerea Emisiilor din Despăduriri şi Degradarea Pădurilor (REDD-plus)
pentru a ajuta în cadrul provocării schimbării climatice globale. Încheierea
de acorduri privind un mecanism viitor REDD-plus ar reprezenta o
dezvoltare semnificativă şi fără precedent în crearea unui mecanism
internaţional care să ajute la internalizarea serviciilor de mediu referitor la
carbon oferite de păduri şi oferă potenţialul strângerii de co-beneficii
semnificative privind biodiversitatea (Karousakis, 2009).
IPES pot implica nevoia unei capacităţi instituţionale mai mari, inclusiv
la nivel internaţional, cum ar fi verificarea şi analiza. Etapele cheie ale unui
PES rentabil, cum ar fi metodele corespunzătoare pentru planificarea
serviciilor de mediu, rămân aceleaşi. Pentru biodiversitate, care oferă
beneficii pentru binele publicului local, regional şi global, există nevoia de a
lua în considerare modul în care finanţarea internaţională pentru
biodiversitate se poate mobiliza pentru a complementa programele PES
existente locale şi naţionale, având ca scop beneficiile biodiversităţii. În mod
similar, este nevoie de mai multe acţiuni pentru a afla modul în care
iniţiativele voluntare internaţionale emergente concentrate atât pe carbon cât
şi pe biodiversitate pot fi îmbunătăţite şi aplicate la o scară mai largă.

Referinţe
Alix-Garcia, J., A. de Janvry şi E. Sadoulet (2003), “Targeting Payments for
Environmental Services: The Role of Risk”, Fundaţia Giannini pentru
Economie Agricolă.
Blackman, A, şi R. Woodward (2010). User Financing in a National
Payments for Environmental Services Program: Costa Rican
Hydropower. Resources for the Future. Washington, DC.
Ferraro, P. (2008), “Asymmetric information and contract design for
payments for environmental services”, Ecological Economics, Vol. 65.
COSTUL BIODIVERSITĂŢII

17

SUMAR

Karousakis, K. (2009), Promoting Biodiversity Co-benefits in REDD, OECD
Documente de lucru ecologice ale OCDE, Nr. 11. OECD, Paris.
Selman, M., S. Greenhalgh, M. Taylor, şi J. Guiling (2008), “Paying for
environmental performance: potential cost savings using a reverse
auction in program sign-up”, Institutul pentru Resurse Mondiale, Nota
internă, Nr. 5.
Wunder, S. (2005), “Payments for environmental services: Some nuts and
bolts”, Document ocazional CIFOR Nr. 42
Wunder, S. (2006), “Are direct payments for environmental services
spelling doom for sustainable forest management in the tropics?”,
Ecology and Society Vol. 11, Nr. 2.
Wunder, S. (2007), “The Efficiency of Payments for Environmental
Services in Tropical Conservation”, Conservation Biology , Vol. 21,
Nr. 1.
Wunscher, T., S. Engel and S. Wunder (2006), “Payments for environmental
services in Costa Rica: increasing efficiency through spatial
differentiation”, Quarterly Journal of International Agriculture, Vol. 45,
Nr. 4.

COSTUL BIODIVERSITĂŢII

18

ISBN: 9789264090262
Costul Biodiversităţii: Eficientizarea Plăţilor pentru Servicii
de Mediu (PES)
© OCDE 2010

Introducere

Prezentul capitol prezintă diferitele componente ale
biodiversităţii şi ale serviciilor de mediu, beneficiile pe care acestea
le oferă societăţii şi categoriile de valori economice asociate
acestora. Sunt descrişi factorii fundamentali ai pierderii şi degradării
biodiversităţii şi sunt estimate costurile inacţiunii, justificând nevoia
de noi eforturi de în zona politicilor, pentru a putea ţine piept
acestei provocări globale.. Capitolul prezintă rolul Plăţilor pentru
Serviciile de Mediu în promovarea conservării şi a exploatării
durabile a biodiversităţii şi a serviciilor de mediu şi modul în care
PES se poate integra într-o politică mai amplă.
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Politicile privind biodiversitatea şi serviciile de mediu asociate au rolul
de a promova „conservarea diversităţii biologice, exploatarea durabilă a
componentelor sale şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor ce
rezultă din folosirea resurselor genetice” (CBD, 1992). În ciuda valorilor
economice, sociale şi culturale semnificative ale biodiversităţii şi serviciilor
de mediu aferente, biodiversitatea în lume se pierde, şi în unele zone chiar
într-un ritm accelerat. S-a recunoscut la scară mare că ţinta pentru
biodiversitate în 2010, convenită în 2002 conform Convenţiei ONU pentru
Diversitate Biologică, de a reduce semnificativ rata de pierdere a
biodiversităţii până în 2010 nu a fost atinsă. Mai mult, fără noi acţiuni
politice semnificative, estimările OCDE pentru 2030 indică o pierdere
continuă a biodiversităţii, cauzată în primul rând de schimbările în folosirea
terenurilor (i.e., conversia la agricultură şi infrastructură), de folosirea şi
exploatarea nesustenabilă a resurselor naturale, răspândirea speciilor străine
invazive, schimbările climatice şi poluarea (OCDE, 2008a). Date fiind
aceste tendinţe în pierderea biodiversităţii, este nevoie urgentă atât de (i)
implementarea la un nivel mai mare a politicilor şi stimulentelor pentru a
încuraja conservarea şi exploatarea durabilă a biodiversităţii şi serviciilor de
mediu, cât şi de (ii) folosirea mai eficientă a fondurilor disponibile în
programele existente.

Biodiversitatea şi factorii care duc la pierderea acesteia
Biodiversitatea este „variabilitatea în rândul organismelor vii din toate
sursele, incluzând, inter alia, ecosistemele terestre, marine şi alte ecosisteme
acvatice şi complexele ecologice din care fac parte: aceasta include
diversitatea în interiorul aceleiaşi specii, între specii şi a ecosistemelor”
(CBD, 1992). Serviciile de mediu sunt rezultatele benefice, pentru mediul
natural sau pentru oameni, care rezultă din funcţiile ecosistemului (i.e.,
procesele sau atributele fizice, chimice şi biologice ce contribuie la autoîntreţinerea unui ecosistem). Mai exact, aceste beneficii apar prin serviciile
de reglementare, suport, furnizare şi serviciile culturale pe care
biodiversitatea şi ecosistemele le oferă. (Figura 0.1). Serviciile de furnizare
constau în produsele obţinute din ecosisteme precum hrană, apă proaspătă şi
resurse genetice; serviciile de reglementare sunt beneficiile obţinute din
reglarea proceselor ecosistemului precum calitatea aerului şi reglările
climatice şi purificarea apei. Serviciile culturale se referă la beneficiile nonmateriale pe care le obţin oamenii de la ecosisteme de exemplu prin recreare
şi experienţe estetice; iar serviciile de suport sunt acelea care creează
condițiile necesare pentru producţia tuturor celorlalte servicii de mediu.
Impactul acestora este adesea indirect şi apare pe parcursul unei perioade
mai îndelungate. Exemplele includ ciclul elementelor nutritive şi al apei şi
COSTUL BIODIVERSITĂŢII

20

INTRODUCERE

fotosinteza (MA, 2005). Împreună, aceste servicii asigură funcţiile esenţiale
de susţinere a vieţii, contribuind la sănătatea, bunăstarea şi creşterea
economică a comunităţilor.
Figura 0.1. Patru componente ale serviciilor de mediu

Servicii de Mediu
Servicii de suport
Producţie primară
Asigurarea habitatului
Ciclul elementelor nutritive
Ciclul apei

Servicii de furnizare
Hrană şi fibre
Resurse genetice
Substanţe biochimice

Bunăstarea
naturii,
mediului şi a
societăţii

Servicii de
reglementare
Protecţia împotriva pericolelor
naturale
Purificarea apei
Reglarea eroziunii

Apă proaspătă

Reglarea climatică

Combustibil

Servicii culturale

Polenizare

Valori spirituale şi religioase
Educaţie şi inspiraţie
Recreere, valori estetice
Sistemul de cunoştinţe

Sursa: OCDE, 2010.

Dintr-o perspectivă economică, beneficiile cumulate oferite de
biodiversitate şi ecosisteme sunt incluse în noţiunea Valoare Economică
Totală (TEV). TEV evaluează schimbarea valorilor din fiecare categorie de
servicii de mediu care apare în urma schimbării activităţii umane (OCDE,
2002). TEV cumulează atât valorile de folosire şi de nefolosire, descriind
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modurile diferite în care societatea preţuieşte biodiversitatea şi serviciile de
mediu (Figura 0.2). Valorile de folosire reies direct din biodiversitate sub
forma consumabilelor şi indirect prin servicii ne-consumabile. Valorile de
nefolosire includ valorile de existenţă şi cele moştenite, referitor la
beneficiile pe care indivizii le culeg din cunoştinţele că biodiversitatea există
şi dorinţa acestora de a se asigura că generaţiile următoare o vor moşteni. În
fine, valorile de alegere reflectă valoarea pe care o conferă oamenii
posibilităţii exploatării viitoare şi modul în care progresul viitor
informaţional poate dezvălui valori noi de folosire şi nefolosire.
Figura 0.2. Valoarea Economică Totală
Valoarea Economică Totală (TEV)

Valori de
nefolosire

Valori de folosire

Valori de
folosire
directă

Valori de
folosire
indirectă

Valori de
alergere

Valori
moştenite

Valori de
existenţă

Sursa: OCDE, 2010.

Totuşi, valoarea totală a beneficiilor asociate biodiversităţii şi serviciilor
de mediu este dificil de estimat.
Complexitatea şi multidimensionalitatea ecologică inerentă a biodiversităţii
şi ecosistemelor necesită luarea în considerare a: incertitudinii şi
informaţiilor imperfecte; pragurilor şi ireversibilităţilor; nivelului de
substituţie între resursele naturale şi materia primă; abordarea preocupărilor
pe termen (foarte) lung şi de tip distribuţional; adaptarea endogenă a
condiţiilor în schimbare (OCDE, 2002). În ciuda acestor dificultăţi în
evaluarea beneficiilor totale ale biodiversităţii şi serviciilor de mediu,
studiile arată că acestea sunt foarte mari. De exemplu, se estimează că
valoarea economică globală a serviciilor de polenizare desfăşurate de insecte
polenizatoare (în special albinele) a fost de 192 miliarde USD pe an în 2005
pentru recoltele principale care asigură hrana în lume (Gallai et al., 2009). În
mod asemănător, industria farmaceutică se bazează pe diversitatea genetică
pentru crearea de medicamente; se estimează că 25 până la 50% din
activităţile acesteia (aproximativ 650 de miliarde USD pe an) rezultă din
resurse genetice (TEEB, 2008).
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Valoarea economică totală a biodiversităţii oferă un argument
convingător pentru a investi în conservare şi exploatare sustenabilă. Nivelul
actual de fluxuri financiare pentru conservarea biodiversităţii este estimat
între 8 şi 10 miliarde USD anual (James et al. 2001; Simpson 2004, Pearce
2007). Finanţările suplimentare necesare pentru a conserva biodiversitatea
cu succes depind de modul în care sunt definite scopurile. Unele estimări
sugerează că ar fi nevoie de încă 19 miliarde USD anual pentru a proteja
70% din biodiversitatea globală, prin dobândirea a 2% din suprafaţa terestră
a Pământului (Bruner et al., 2004). Încercarea de a atinge un obiectiv mai
ambiţios pentru a stabili un sistem de rezerve vast, protejând 10 până la 15%
din suprafaţa lumii, ar putea costa estimativ jumătate de trilion de dolari
(James et al., 2001; Simpson 2004). Aceste estimări ajung la mii de miliarde
de dolari dacă se include conservarea pădurilor comerciale şi terenurilor
agricole (James et al., 2001; Simpson 2004).
În timp ce aceste cifre pot părea mari, costurile inacţiunii în mai multe
zone sunt semnificative. Estimările arată că pierderea cumulată a
biodiversităţii şi beneficiilor serviciilor de mediu, asociată cu pierderea
globală a pădurilor, este între 2 şi 5 trilioane USD pe an (TEEB, 2008). Un
studiu britanic a estimat că aportul biodiversităţii marine la reglarea
climatică poate valora între 0,6 şi 12,9 miliarde USD anual (Beaumont et al.,
2006). Simplul declin al populaţiei de cod în Atlanticul de Nord şi stoparea
activităţii de pescuit în 1992, de exemplu, a dus la costuri pe termen scurt de
235 de milioane USD (i.e., declin la nivelul valorii terestre). Pe termen lung,
venitul anual potenţial care ar fi putut fi obţinut în urma unui pescuit
ecologic, a fost estimat la 0,94 miliarde USD pe an (OCDE, 2008). Costurile
sociale totale ale închiderii activităţii de pescuit sunt totuşi şi mai mari dat
fiind că se extind dincolo de veniturile industriale pierdute pentru a include
şi alte valori de folosire şi nefolosire (Figura 0.3).
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Figura 0.3. Costurile inacţiunii în ceea ce priveşte pierderea biodiversităţii şi a serviciilor de
mediu

Costurile sociale totale incluzând valorile
de nefolosire ale serviciilor
de mediu precum valorile culturale)
Valorile de folosire totală (incluzând valorile de alegere şi valori de
folosire indirecte, cum ar fi din diversitatea genetică şi recreere)
Costurile financiare totale (incluzând câştigurile pierdute indirect în
lanţul mai vast de furnizare)
Costurile financiare directe (incluzând valoarea de piaţă redusă şi
veniturile din supra-exploatarea şi epuizarea stocurilor de resurse
naturale)

Sursa: Adaptat din OCDE, 2008.

Nivelul predominant al biodiversităţii şi furnizării serviciilor de mediu
este sub nivelul optim social, din cauza eşecului pieţei şi politicilor. Nivelul
optim este dat prin egalarea beneficiilor societăţii din conservarea (sau
refacerea) unei unităţi suplimentare a biodiversităţii cu veniturile pierdute
din folosirea unui teren alternativ sau deciziilor de conducere aferente
conservării (sau refacerii) unităţii respective.i Piaţa liberă nu reuşeşte să
atingă nivelul optim de alocare din cauza decidenţilor privaţi care nu iau în
considerare costurile şi beneficiile sociale ale conservării, ci mai degrabă
propriile costuri şi beneficii private. Scăderea pieţei se poate datora
caracteristicilor de bun public a bunurilor şi serviciilor biodiversităţii,
prezenţa externalităţilor, informaţii imperfecte şi lipsa drepturilor clare de
proprietate.
Bunurile publice sunt bunuri al căror consumul de către un individ nu
reduce disponibilitatea bunului de a fi consumat de alţii (non-rival); şi prin
care nimeni nu poate fi exclus în mod efectiv de la folosirea bunului (nonexcludere). Drept urmare, există stimulente limitate pentru indivizi pentru a
investi în furnizarea de bunuri publice şi toată lumea contribuie prea puţin,
preferând ca vecinii să suporte costurile în locul lor (parazitism). De
exemplu, serviciile de reglare climatică furnizate de păduri sunt bunuri
publice globale. Valoarea suplimentară a pădurilor oferită prin contribuţia
acestora la reglarea climatică nu este luată în considerare în deciziile
economice ale indivizilor, ducând la o conservare sub-optimă a pădurilor.
Alte servicii de mediu sunt bunuri cvasi-publice, fiind fie exclusive sau
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rivale, precum parcuri (exclusive, non-rivale) sau rezervele de peşte (nonexclusive, rivale).
Externalităţile apar când activităţile au un impact negativ (sau pozitiv)
asupra unui terţ şi când nu se compensează pierderea prosperităţii ce rezultă
din acestea. De exemplu, o externalitate negativă poate apărea când poluarea
apelor industriale impune costuri fermierilor din aval fără compensarea
pierderilor de venit, atunci când costurile nu au fost internalizate.
Informaţiile imperfecte pot duce la eşecul pieţei când indivizii nu deţin
cunoştinţe complete referitor la modul în care biodiversitatea influenţează
activitatea economică. De exemplu, serviciile oferite de zonele umede
referitor la protecţia împotriva uraganelor şi filtrarea apei sunt reflectate
doar parţial în schemele de asigurări şi pe pieţele de apă potabilă deoarece e
posibil ca indivizii şi societăţile să nu conştientizeze beneficiile totale pe
care le oferă serviciile. Lipsa de recunoaştere a valorii totale a acestor
servicii duce la investiţii insuficiente pentru menţinerea furnizării acestora.
Un drept de proprietate clar definit şi exercitabil oferă indivizilor sau
comunităţilor autoritatea de a stabili cum se foloseşte o resursă. Fără
drepturile distincte de proprietate sau de folosire, bunul sau serviciul este
disponibil în mod efectiv disponibil tuturor. De exemplu, în cazul accesului
liber la pescuit, aceasta poate duce la supra-exploatare deoarece pescarii
încearcă să prindă cât pot de mult, fără a ţine cont de consecinţele pe termen
lung ale epuizării acestei resurse.

Plăţile pentru Serviciile de Mediu şi rolul acestora în conservarea şi
expolatarea sustenabilă a biodiversităţii
Programele Plăţilor pentru Serviciile de Mediu (PES) au scopul de a
adresa eşecul pieţei oferind stimulente directe pentru a creşte furnizarea
serviciilor de mediu. PES despăgubesc indivizii sau comunităţile ale căror
decizii de folosire a terenului sau de gestionare a resurselor influenţează
costul furnizării serviciilor de mediu.ii Mai exact, PES sunt definite drept
„un contract voluntar, condiţional între cel puţin 'un vânzător' şi un
'cumpărător' pentru un serviciu de mediu bine definit - sau folosirea unui
teren în vederea furnizării acelui serviciu” (Wunder, 2007). Aceste plăţi sunt
necesare pentru a regla externalităţile aferente biodiversităţii şi serviciilor de
mediu, care au caracteristici proprii bunurilor publice. PES sunt finanţate
direct de utilizatori ai serviciilor de mediu sau de terţi precum guverne sau
organizaţii ce acţionează în numele acestora. În cazurile în care serviciile de
mediu sunt totuşi bunuri publice, precum biodiversitatea, stimulentele pentru
parazitism pot exclude crearea de programe PES finanţate direct de
utilizatori. Mai mult, pentru că biodiversitatea oferă beneficii pentru
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bunurile publice locale, regionale şi globale, costurile de tranzacţionare
aferente grupării cumpărătorilor sau vânzătorilor individuali pot fi adesea
deosebit de mari. În aceste cazuri, guvernele au adesea un rol deosebit de
important de jucat în facilitarea programelor PES.
PES se bazează pe un sistem în care utilizatorul sau beneficiarul plăteşte
pentru serviciile de mediu de care ar dori să beneficieze. Aceasta
contrastează cu un sistem în care cel care poluează trebuie să plătească
pentru costurile ecologice externe ale acţiunilor sale. Alegerea
instrumentului reflectă abordarea politicii globale a sectorului, natura
drepturilor de proprietate aferente exploatării resurselor naturale (precum sol
şi apă) şi preocupările sociale şi distribuţionale aferente problemelor
ecologice (Vojtech, 2010). PES reprezintă un instrument disponibil
decidenţilor pentru a obţine rezultate ecologice pozitive. Acestea sunt
instrumente economice flexibile, bazate pe stimulente, care pot fi folosite
individual sau ca parte dintr-un mix de politici împreună cu alte instrumente
(Tabelul 0.1). De exemplu, PES pot fi folosite pentru a stimula
îmbunătăţirea furnizării serviciilor de mediu mult deasupra nivelului
solicitat de regulamentul de comandă şi control existent.
Plăţile pentru serviciile de mediu se fac direct către cei care influenţează
furnizarea acestora şi care au astfel câştiguri rentabile posibil mai mari
comparativ cu alte abordări indirecte şi de reglementare (Alix-Garcia et al.,
2003; Engel et al., 2008). Aceasta rezultă din faptul că abordările de
comandă şi control tind să impună restricţii uniforme la nivelul
proprietarilor, solicitând acelaşi nivel de conservare din partea tuturor. O
abordare PES este mult mai flexibilă deoarece participarea este voluntară –
proprietarii cu costuri de conservare marginale relativ mai mari vor tinde
astfel să conserve mai puţin decât cei cu costuri mai mici. Mai mult,
mecanismele indirecte propuse în anii 1980 şi 1990 de a implica în
conservarea biodiversităţii comunitatea de dezvoltare şi sectorul privat –
precum Proiectele Integrate de Conservare şi Dezvoltare (ICDPs),
certificarea produselor ecologice, ecoturism şi bioprospectare – tind să
păstreze biodiversitatea drept rezultat comun, folosit în producţia altor
bunuri şi servicii. În timp ce aceste iniţiative pot funcţiona în anumite
circumstanţe, lipsa lor relativă de succes în stoparea pierderii răspândite a
speciilor sugerează că mecanismele noi de valorificare a finanţării
conservării pot fi mai degrabă atât bazate pe stimulente cât şi directe.
Tabelul 0.1. Strategii şi instrumente pentru conservarea biodiversităţii şi exploatare
sustenabilă

Abordări de reglementare
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(comandă şi control)

alte instrumente

Restricţii sau interdicţii de
folosire (de ex., traficul cu specii
pe cale de dispariţie şi CITES)

Instrumente bazate pe preţuri
Impozite
Costuri/Taxe
Subvenţii

Restricţii sau interdicţii de acces
(de ex, zone protejate, zone
tampon legiferate de-a lungul
canalelor navigabile)

Instrumente bazate pe răspundere
Amenzi pentru neconformitate
Punere sub acuzare
Garanţii de bună execuţie

Standarde de calitate şi cantitate,
adesea implementând folosirea
tehnologiilor specifice (de ex.,
specificaţii clare privind pescuitul
comercial)

Etichetare
ecologică şi
certificare
Contracte
voluntare

Eliminarea sau reformarea
subvenţiilor cu efecte perverse
Crearea pieţei şi alocarea
drepturilor de proprietate bine
definite
Plăţi pentru Serviciile de Mediu

Sursa: OCDE, 2010 [în baza OCDE (2008a) şi OCDE (2008b)].

Deşi termenul PES este destul de nou, instrumente „de genul PES”
există în mai multe ţări. Exemplele includ programe de agro-mediu care sunt
implementate în Europa pentru a reduce impactul ecologic al agriculturii
intensive. Schemele de răscumpărare a navelor de genul PES, precum cele
implementate în pescăriile Salmon din Statele Unite începând cu anii 1970,
au fost de asemenea folosite cu scopul de a reduce presiunea asupra rezervei
de peşte prin capacitatea diminuată (US GAO, 2001).
Programele PES sunt în prezent din ce în ce mai larg aplicate în ţările
dezvoltate şi în curs de dezvoltare. În prezent, există peste 300 de programe
PES implementate la nivel mondial (Blackman and Woodward, 2010),
majoritatea dintre acestea fiind create pentru a promova biodiversitatea, a
proteja bazinele hidrografice, a capta carbonul şi a promova frumuseţea
peisajelor (Wunder, 2006). Se estimează că PES canalizează peste 6,53
miliarde USD anual prin programe naţionale doar în China, Costa Rica,
Mexic, Regatul Unit şi Statele Unite. Pentru a introduce informaţia în
context, în 2007 membrii Comitetului de Asistenţă în Dezvoltare ai OCDE
(DAC) au alocat aproximativ 3,5 miliarde USD Asistenţei în Dezvoltare
Oficială bilaterală (ODA) pentru activităţi referitoare la biodiversitateiii
(OCDE, 2009); cheltuielile globale totale în zonele protejate sunt estimate
la 6,5 miliarde USD (Banca Mondială, 2006). Tabelul 0.2 prezintă pe scurt
date despre bugetele anuale PES dintr-o serie de programe naţionale şi
regionale. Majoritatea programelor PES au o sferă geografică mult mai
limitată, cu numeroase programe la nivel local care funcţionează în ţările
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dezvoltate şi în curs de dezvoltare. Mai mult, se estimează că piaţa globală a
PES va creşte cu 10 până la 20% pe an (Ecosystem Marketplace, 2008).
Tabelul 0.2. Bugetele anuale PES într-o serie de programe PES naţionale şi regionale
Programe PES naţionale

Bugetul anual în USD

China, Programul de Transformare a
Terenurilor Înclinate (SLCP)

4 miliarde (Bennett, 2008)

Costa Rica, Plăţi pentru Servicii de Mediu
(PES)

12,7 milioane (FONAFIFO, 2009)

Mexic, Plăţi pentru Servicii Hidrologice de
Mediu (PEHS )

18,2 milioane (Muñoz Piña
et al., 2008)

RU, Programul de Dezvoltare Rurală pentru
Anglia

0,8 miliarde (Defra, 2009)

SUA, Programul de Conservare a
Rezervelor (CRP)

1,7 miliarde (Claassen, 2009)

Programe PES regionale

Buget anual

Australia, Fondul pentru Conservarea
Pădurii Tasmaniene (FCF)

14 milioane (DAFF, 2007)

Australia, pieţe ecologice în statul Victoria

4 milioane (DSE, 2009)

Bulgaria şi România, Bazinul Dunării

575 000 (GEF, 2009)

Ecuador, Profafor

150 000 (Wunder şi Alban, 2008)

Tanzania, Munţii din Arcul Oriental

400 000 (EAMCEF, 2007)

Sursa: OCDE, 2010

În ciuda răspândirii programelor PES în ultimul deceniu, o critică des
întâlnită este că nu ating posibilele beneficii de rentabilitate (Ferraro, 2008;
Wunder, 2007). Eficienţa PES din punct de vedere ecologic şi al costurilor
depinde în mod esenţial de proiectarea şi implementarea programului. În
practică, programele PES variază în privinţa tipului şi scării serviciilor de
mediu pe care se contrentează, a sursei de plată, a tipului de activitate
plătită, a măsurii de performanţă folosite, precum şi a modului de plată şi a
sumei (Engel et al., 2008).

Obiective, sfera şi structura cărţii
Cartea are ca scop identificarea bunelor practici în crearea şi
implementarea programelor PES pentru a înţelege modul în care li se poate
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spori cel mai bine eficienţa. Publicul constă în factorii politici de la nivel
local, naţional şi internaţional. Prezenta carte răspunde şi apelului pentru
studii aprofundate în acest domeniu ale Convenţiei privind Diversitatea
Biologică (CBD), lansat în cadrul celei de-a 9-a Conferinţă a Părţilor
(COP-9) din 2008.iv
Cartea se inspiră din literatura de specialitate privind eficienţa PES şi pe
experienţa din peste 30 de studii de caz atât în ţări dezvoltate cât şi în curs
de dezvoltare, spre a pune la dispoziţia specialiştilor în politici cunoştinţe de
buna practică. Sunt adresate următoarele întrebări:
De ce sunt PES utile şi cum funcţionează?
Care sunt criteriile cheie ce trebuie avute în vedere la elaborarea
programului PES pentru efiecientizare ecologică?
Cum pot fi planificate cel mai bine PES pentru a canaliza resursele
limitate în modul cel mai rentabil?
Cum poate contribui folosirea licitaţiilor inverse la eficientizare?
Care sunt potenţialele surse de finanţare diferite pentru programele
PES şi cum pot fi acestea asigurate?
Care sunt lecţiile învăţate din programele PES existente şi care sunt
cunoştinţele despre programele prezente şi viitoare, inclusiv PES
internaţionale?
Cartea este împărţită în două părţi. Partea I se concentrează pe aspectele
cheie pentru eficientizarea PES din punct de vedere al costurilor. Capitolul 1
prezintă conceptele principale ale economiei PES. Capitolul 2 identifică
premisele obligatorii generale şi aspectele de proiectare pentru programele
PES eficiente. Capitolul 3 analizează alocarea plăţilor pentru servicii de
mediu în modul cel mai rentabil din punct de vedere al costurilor. Sunt
analizate metode şi instrumente, precum indicii de beneficii ecologice şi ai
biodiversităţii şi cartografierii spaţiale, până la serviciile de mediu cu
beneficii mari, risc mare de pierdere şi cele cu costurile de oportunitate
reduse. Capitolul 4 prezintă alegerile şi experienţele referitoare la
mobilizarea resurselor financiare pentru PES. Sunt discutate meritele
finanţării de către utilizator şi terţi (de ex., guvern), dar şi abordările
inovatoare de implicare şi atragere a finanţării din sectorul privat. Capitolul
5 ia în considerare implicaţiile programelor internaţionale PES. Partea a II-a
trece la examinarea în profunzime a trei studii de caz PES. Acestea sunt
Programul de Conservare a Rezervelor (CRP) din Statele Unite (Capitolul
6); Fondul pentru Conservarea Pădurii Tasmaniene (FCF) în Australia
(Capitolul 7); şi o licitaţie PES pilot implementată în bazinul hidrografic
Sumberjaya din Indonezia (Capitolul 8). Împreună, aceste studii de caz oferă
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cunoştinţe detaliate despre câteva din provocările şi lecţiile extrase din
programe PES prin care se planifică beneficiile şi costurile furnizării
serviciilor de mediu, pentru a le spori eficienţa şi rentabilitatea. Un element
comun al studiilor de caz este că au aplicat o caracteristică inovatoare,
licitaţiile inverse, pentru a obţine beneficii ecologice la un cost unitar mai
mic. US CRP este programul PES cu cea mai lungă funcţionare bazat pe
licitaţii inverse. FCF este o licitaţie inversă creată recent. Programele PES şi
studiul de caz din Indonezia reprezintă una din primele aplicaţii ale
licitaţiilor inverse PES într-o ţară în curs de dezvoltare. În fine, concluziile
prezintă pe scurt rezultatele cheie ale strategiei şi lecţiile învăţate pentru a
spori rentabilitatea programelor PES prezente şi viitoare.

Note

i

. Acestea sunt costuri de oportunitate.

ii

.

iii

. Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE este format din 24 de

PES sunt aplicabile şi mediilor acvatice şi marine.
state membre, lucrând pe aspecte referitoare la ajutor, dezvoltare şi
reducerea sărăciei (www.oecd.org/dac). Ajutorul referitor la biodiversitate
este definit drept activităţi ce promovează cel puţin unul din cele trei
obiective ale Convenţiei ONU pentru Diversitate Biologică. Acestea sunt:
(i) conservarea biodiversităţii, (ii) exploatarea sustenabilă a
componentelor sale (ecosisteme, specii sau resurse genetice), şi (iii)
împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor utilizării resurselor genetice.

iv

. Decizia IX/6 privind Măsurile Încurajatoare – Articolul 11.
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Elaborarea şi implementarea de plăţi eficiente pentru
programe privind serviciile de mediu
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Capitolul 1

Economia Plăţilor pentru Serviciile de Mediu

Acest capitol prezintă conceptele principale ale economiei Plăţilor
pentru Servicii de Mediu. Mecanismul de bază pentru efectuarea
plăţilor pentru asigurarea biodiversităţii şi serviciilor de mediu este
ilustrat în contextul eşecului pieţei. Capitolul discută şi despre
folosirea analizei rentabilităţii explicite în funcţie de spaţiu şi cum
poate ajuta aceasta la planificarea plăţilor pentru a spori eficienţa
programelor PES din punct de vedere al costurilor.

1. ECONOMIA PLĂŢILOR PENTRU SERVICIILE DE MEDIU

Programele PES ajută la combaterea eşecului pieţei, traducând
beneficiile ecologice externe ce nu ţin de piaţă în stimulente financiare
tangibile. Persoanele sau comunităţile ale căror decizii de folosire a
terenului afectează furnizarea serviciilor de mediu sunt răsplătiţi prin plăţi
directe pentru a-şi schimba comportamentul şi a reduce pierderea serviciilor
de mediu sau pentru a spori furnizarea acestora.

1.1

PES: un mecanism bazat pe stimulente
Un PES poate fi ilustrat printr-un exemplu al deciziei proprietarului între
două opţiuni de a folosi terenul: conservarea pădurilor şi transformarea în
păşune (Figura 1.1). Proprietarul are beneficii private (nete) potenţial mai
mari prin transformarea în păşune. În acest exemplu totuşi, această opţiune
de a folosi terenul atrage costuri pentru utilizatorii sau beneficiarii următori
ai ecosistemului sub forma unor servicii reduse privind protecţia bazinului
hidrografic, pierderea biodiversităţii şi emisiile de carbon. „Plata minimă”
pe care proprietarul ar fi dispus să o accepte drept compensare pentru
conservarea pădurii ar fi costul de oportunitate anticipat al exploatării
alternative a terenului. „Plata maximă” pe care beneficiarul serviciului
ecosistemic ar fi dispus să o plătească pentru conservare este costul total al
daunelor suportate când terenul este transformat în păşune. Deci, aşa cum
apare în Figura 1.1, dacă beneficiile potenţiale ale conservării sunt mai mari
decât plata minimă, există posibilitatea unui program PES reciproc
avantajos.
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Figura 1.1. Mecanismul PES: beneficiarii serviciilor de mediu compensează proprietarul
terenului care oferă serviciul pentru costurile suplimentare ale conservării
Transformare
păşune

în

Conservare cu plată

Conservarea pădurii

Plată PES
Plată minimă
Beneficii
pentru
proprietari

Costuri
pentru
beneficiarii
serviciului
de mediu

Servicii reduse
pentru protecţia
bazinului
hidrografic

Pierderea
biodiversităţii
Emisii
carbon

Plată
Plată maximă

de

Sursa: Adaptat din Engel et al., 2008.

Participarea în programele PES este voluntară; proprietarii raţionali vor
intra în contracte PES în măsura în care plăţile acoperă cel puţin costurile de
oportunitate ale acestora pentru schimbarea practicilor de folosire a
terenului. Astfel, orice nivel de plată între cel minim şi cel maxim ar trebui
să fie suficient pentru a induce o schimbare a exploatării terenului pentru o
furnizare mai bună a serviciilor de mediu. Selectarea plăţii între aceste două
nivele trebuie să fie distribuţională şi cu implicaţii rentabile, dar va aduce
aceeaşi schimbare ecologică. Aceasta poate fi ilustrată uitându-ne la
costurile şi beneficiile marginale.
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Figura 1.2. Asigurarea optimă a biodiversităţii şi implicaţiile distribuţionale şi rentabile în
cazul unei limite de buget
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Sursa: OCDE, 2010

În Figura 1.2, furnizarea optimă a serviciilor de mediu este dată de Q*,
unde costurile marginale ale furnizării serviciilor sunt egale cu beneficiile
sociale marginale. Costurile furnizării serviciului includ costurile de
oportunitate ale exploatării alternative a terenului suportate de proprietar şi
costurile de tranzacţionare aferente programului. Surplusul consumatorului
este dat de zona yxb, iar surplusul producătorului de către zona ybk. Totuşi,
prin eşecurile pieţei şi divergenţelor ce rezultă între beneficiile marginale
private şi cele sociale, furnizarea predominantă a serviciilor de mediu este
Q1 (i.e., în absenţa plăţii). Pentru a corecta eşecul pieţei şi pentru a atinge
nivelul optim social de furnizare a serviciilor de mediu, este necesară o plată
P*. Însă, în practică, plăţile totale oferite pot fi insuficiente pentru a atinge
Q*, fie pentru că sunt stimulente pentru parazitism, fie pentru că fondurile
disponibile (i.e., de la guvern) pentru conservarea şi exploatarea sustenabilă
a biodiversităţii şi serviciilor de mediu sunt limitate (Engel et al.,2008). PES
reprezintă un progres dincolo de status quo.
La Q2 de exemplu, beneficiile sociale marginale sunt mai mari decât
costurile marginale ale furnizării serviciilor. Pentru a atinge acest nivel de
furnizare a serviciilor, nivelul de plată poate fi stabilit între cele două plăţi,
PMB şi PMC. Acestea sunt analoge cu nivelul de plată „maxim” şi „minim”
din Figura 1.1. Stabilirea plăţilor conform costurilor marginale, PMC, alocă
cel mai mare surplus de bunăstare cumpărătorului, respectiv prin zona wmxz.
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Zona wzk reprezintă surplusul proprietarului privat. În schimb, stabilirea
plăţii egală cu beneficiile sociale marginale, PMB, alocă cel mai mare surplus
de bunăstare, wmnk, proprietarului privat, cu mxn alocat cumpărătorului.
Pentru a maximiza eficienţa, trebuie să fie stabilită plata minimă, i.e. să
fie egală cu costurile marginale ale proprietarilor pentru furnizarea
serviciului. Stabilirea preţului la PMC necesită un buget dat de dreptunghiul
vwzt, fără rdot.5 În schimb, stabilirea plăţii egale cu beneficiile sociale
marginal, PMB, plata maximă, necesită vwzt şi wmnz, fără rdot. Eficienţa, din
punct de vedere al maximizării beneficiilor dintr-un buget dat, creşte astfel
pe măsură ce preţul se îndreaptă către PMC.
În contextul biodiversităţii şi serviciilor de mediu, nivelele PMC şi PMB
pot varia de la un loc la altul în funcţie de magnitudinea beneficiilor
serviciilor de mediu furnizate şi costurile diferite suportate de proprietari în
furnizarea acestora. Pentru a justifica această eterogenitate în spaţiu este
nevoie de o analiză a eficienţei explicit spaţială.
1.2 Variabilitatea spaţială a costurilor şi beneficiilor biodiversităţii şi
ale serviciilor de mediu
Există trei elemente ce variază spaţial în contextul biodiversităţii şi
furnizării serviciilor de mediu (Wunscher et al., 2006) :
beneficiile serviciilor de mediu;
riscul pierderii biodiversităţii şi serviciilor de mediu şi potenţialul
sporirii furnizării acestora; şi
costurile de oportunitate ale furnizării acestora.
Când totalitatea serviciilor de mediu pe care proprietarii sunt dispuşi să
le asigure depăşeşte fondurile disponibile pentru programul PES, capacitatea
PES de a maximiza cantitatea totală a serviciilor de mediu dată de bugetul
limitat va depinde de modul în care cumpărătorii planifică şi diferenţiază
plăţile faţă de proprietarii selectaţi ce pot oferi beneficiul suplimentar maxim
per cost unitar într-un mod explicit spaţial.
Aşa cum se menţionează şi în Introducere, beneficiile biodiversităţii şi
serviciilor de mediu pot fi identificate estimând componentele diferite ale
valorii economice totale. Metodele diferite de evaluare sunt disponibile în
funcţie de componentele valorii ce va fi estimată (pentru o discuţie despre
evaluarea biodiversităţii, a se vedea OCDE 2002). Riscul sau ameninţarea
pierderii serviciilor de mediu poate fi estimată printr-o evaluare a scenariului
stării de fapt şi o analiză a factorilor ce afectează schimbările în folosirea
terenului. Identificarea costurilor de oportunitate suportate de proprietar în
furnizarea serviciilor poate fi obţinută strângând informaţii despre aşa-zisele
semnale dificil de falsificat. Semnalele dificil de falsificat se referă la
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informaţia corelată cu costurile de oportunitate, dar sunt costisitor sau dificil
de produs artificial de către proprietar. De exemplu, tipul de sol poate fi
folosit pentru a estima costurile de oportunitate ale neexploatterenului
agricol prin informaţii disponibile despre productivitate şi preţurile recoltei.
Este nevoie de aceste tehnici deoarece cumpărătorii serviciilor de mediu nu
cunosc costurile furnizării serviciului suportate de proprietari (i.e., problema
asimetriei informaţiilor). Mai mult, proprietarii au un stimulent pentru a
exagera costurile de oportunitate adevărate astfel încât să atragă plăţi mai
mari (şi astfel să obţină un surplus al producătorului mai mare, sau o rentǎ
economică mai mare). Cumpărătorii nu pot astfel să selecteze furnizorii cu
preţul cel mai mic.
O altă abordare de a obţine informaţii despre costurile de oportunitate
este de a folosi licitaţii inverse.6 Licitaţiile inverse necesită ca proprietarii să
depună oferte specificând suma minimă pe care sunt dispuşi să o accepte
(pragul minim al disponibilităţii de acceptare, PMDA) ca plată
compensatorie pentru venitul anticipat din folosirea alternativă ale terenului.
Ofertele cu cele mai mari beneficii ale serviciilor de mediu per cost unitar
sunt acceptate până când bugetul este folosit în totalitate. Licitaţiile inverse
sunt cel mai eficiente atunci când (1) există o gamă mai largă de posibili
furnizori şi (ii) în cazul în care costurile de oportunitate şi calitatea
serviciilor sunt considerate eterogene la nivelul furnizorilor posibili de
servicii (Ferraro, 2008).
Natura competitivă a licitaţiilor reduce capacitatea furnizorilor de a
exploata asimetria informaţiilor. Ofertanţii trebuie să aleagă între riscul
pierderii contractului în faţa unui competitor sau obţinerea unor plăţi mai
mari, fiind astfel stimulaţi să liciteze mai aproape de adevăratul PMDA.
Licitaţiile nu elimină în totalitate rentele informative; măsura în care acestea
reuşesc va depinde de nivelul de concurenţă şi preferinţele de risc ale
ofertanţilor (Hailu şi Schilizzi, 2004). Licitaţia inversă trebuie astfel să fie
creată cu atenţie pentru a maximiza concurenţa. Chenarul 1.1 oferă o
imagine de ansamblu asupra acestor aspecte de proiectare. Aceste licitaţii
inverse tind să implice costuri de tranzacţionare mai mari (Ferraro, 2008),
iar experienţa sugerează că nu pot totuşi să ofere câştiguri rentabile
semnificative.
Chenarul 1.1. Aspecte de proiectare a licitaţiilor inverse
Există două tipuri de bază a licitaţiei inverse: licitaţii cu preţ uniform şi licitaţii
cu preţ discriminatoriu. Licitaţiile cu preţ uniform stabilesc acelaşi nivel de plată
pentru toţi ofertanţii câştigători, de obicei preţul oferit respins cel mai mic. Licitaţiile
cu preţ discriminatoriu, în schimb, le plătesc ofertanţilor câştigători preţul de licitaţie.
COSTUL BIODIVERSITĂŢII

40

1. ECONOMIA PLĂŢILOR PENTRU SERVICIILE DE MEDIU

Avantajul licitaţiilor cu preţ uniform este că ofertanţii nu au un stimulent să
liciteze peste PMDA; prin supra-licitare riscă să nu li se acorde un contract cu un
preţ atractiv. Dezavantajul este că apar pierderi de rentabilitate asociate cu faptul
că plătesc fiecărui proprietar aceeaşi sumă indiferent de costurile de oportunitate
ale acestora, astfel încât proprietarii cu preţuri reduse sunt supra-plătiţi raportat la
PMDA (Ferraro, 2008).
Licitaţiile cu preţ discriminatoriu pot reduce aceste pierderi de rentabilitate
deoarece nivelul de plată pentru fiecare proprietar este stabilit pentru a reflecta
costurile de oportunitate individuale ale acestora. Totuşi, ofertanţii au un
stimulent să mărească oferta. Este astfel important să se păstreze un nivel înalt de
concurenţă (Latacz-Lohmann şi Van der Hamsvoort, 1997; Latacz-Lohmann şi
Schilizzi, 2005).
Un nivelt acceptabil de concurenţă se poate asigura prin micşorarea
certitudinii participanţilor că vor câştiga. Acest lucru se poate obţine cu un număr
mare de participanţi şi o gândire atentă a licitaţiei. De exemplu, informaţiile
ofertanţilor despre preferinţele cumpărătorului referitor la preţul acceptabil maxim
şi specificaţiile contractuale preferate (unde ofertele variază cu privire la beneficiile
serviciilor de mediu) pot fi reduse păstrând ascunse plafoanele preţurilor şi
schimbând detaliile Indicelui de Beneficii Ecologice între licitaţii succesive (Cason
et al., 2004). În mod asemănător, informaţiile ofertanţilor despre caracteristicile
ofertelor concurenţilor şi înţelegerea secretă a ofertanţilor pot fi reduse folosind
licitaţii sigilate şi permiţând doar o singură rundă de licitaţii (i.e., interzicând
analiza ofertelor). Aceste aspecte de proiectare trebuie evaluate cu atenţie, în unele
cazuri ajungându-se la sacrificarea câştigurilor competitive teoretice în schimbul
înţelegerii participanţilor şi transparenţei procesului (Rolfe şi Windle, 2006).
Alegerea între licitaţii cu preţ uniform şi licitaţiile cu preţ discriminatoriu
depinde astfel de anticiparea nivelului de concurenţă disponibil; în cazul în care
se poate păstra concurenţa, licitaţiile cu preţ discriminatoriu sunt în general
considerate a fie cele mai rentabile, totuşi dacă supra-licitarea este considerată a
fi o problemă, sunt de preferat licitaţiile cu preţ uniform (Latacz-Lohmann şi
Schilizzi, 2005).

Note
5

.

Q1 este oferit prin stimulentele private existente, reprezentând nivelul de
bază pentru furnizarea serviciilor. Astfel, finanţarea este necesară doar
pentru a achiziţiona beneficii suplimentare; deplasare de la Q1 la Q2.

6

.

Teoretic, se pot folosi şi contractele de monitorizare, dar în practică sunt
complicate; a se vedea Ferraro (2008).
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Capitolul 2

Plăţi pentru Serviciile de Mediu eficiente din punct de vedere
ecologic

Acest capitol prezintă elementele cheie de proiectare necesar a fi
luate în considerare pentru realizarea unui program PES eficient din
punct de vedere ecologic. Acest lucru presupune asigurarea
condiţiilor preliminare necesare, cum ar fi drepturi de proprietate
clar definite şi alţi parametri de proiectare, precum un cadru robust
de monitorizare, stabilirea stării de fapt şi abordarea unor riscuri
ecologice cum sunt scurgerile şi lipsa de performanţă.
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Programele PES sunt instrumente flexibile, bazate pe stimulente ce pot
fi folosite pentru obiective de mediu diferite şi pot fi proiectate în mai multe
feluri. Au fost folosite pentru a oferi finanţare în vederea asigurării
serviciilor de mediu diferite precum calitatea apei în Suedia, cantitatea de
apă în Kenya, calitatea peisajelor în Regatul Unit şi captarea carbonului în
Ecuador. Mai exact în contextul biodiversităţii, PES au fost adoptate de
exemplu în Cambogia pentru a ajuta la conservarea Ibisului Alb, una din
cele mai rare păsări din lume (Hirschfeld, 2009) şi pentru a creşte calitatea
habitatului în Statele Unite. Alte programe PES ţintesc obiective multiple,
precum Plăţi, cum ar fi Serviciile de Mediu Hidrologice (PEHS) (Pago de
Services Ambientales Hydrologicas) din Mexic ce au scopul reducerii
despăduririlor şi precarităţii apei. Crearea şi implementarea eficientă a PES
depinde de scopurile, priorităţile şi contextul specifice programului. Aşa
cum s-a menţionat, în practică, programele PES variază în funcţie de tipul şi
scara de servicii planificate, de sursa plăţii, tipul de activitate plătită, de
măsurile de performanţă folosite, precum şi de modul de plată şi de sumă
(Engel et al., 2008).
Acest capitol ia în calcul aspectele generale de proiectare ce trebuie
adresate pentru a asigura programe PES eficiente din punct de vedere
ecologic. Acest lucru presupune asigurarea conditiţiilor preliminare
necesare, cum ar fi drepturi de proprietate clar definite şi îndepărtarea
stimulentelor cu efecte perverse, împreună cu crearea cadrului necesar de
monitorizare, raportare şi verificare în vederea identificării situaţiilor
curente, adresării scurgerilor posibile şi aspectelor de permanenţă, precum şi
asigurării analizei şi implementării corespunzătoare a PES.

2.1

Premise obligatorii PES
O premisă cheie obligatorie pentru un program PES care să funcţioneze
bine este ca drepturile de proprietate să fie definite şi exercitate în mod clar.
Proprietarii de teren care oferă servicii de mediu trebuie să fie siguri că orice
practici de gestiune în care investesc în prezent vor duce la recompense, fără
riscul însuşirii terenului sau activităţilor ilegale precum exploatarea
clandestină a pădurilor. Lipsa unor drepturi de proprietate clar definite
prezintă obstacole semnificative în dezvoltarea PES. În Brazilia de exemplu,
„acapararea terenurilor, proprietatea nesigură, pretenţii care se suprapun şi
lipsa de informaţii privind proprietatea privată constituie impedimente reale
pe termen mediu pentru PES” (Borner at al., 2010).
Reforma drepturilor de proprietate trebuie să ia în calcul cu atenţie toate
implicaţiile sociale, economice şi ecologice. Comisia ONU pentru
Împuternicirea Juridică a Populaţiei Sărace a identificat patru aspecte cheie
în reforma drepturilor de proprietate
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(McAuslan, 2007):

•

Priorităţile locale – autorităţile locale, sub îndrumarea guvernelor
naţionale, trebuie să colaboreze cu comunităţile locale pentru a aloca
terenurile, a înregistra titlurile de proprietate asupra terenurilor şi a
gestiona disputele. Lipsirea de folosinţă şi activităţile ilicite pot persista
indiferent de reforme, astfel că programele PES trebuie să ia în calcul
nevoia de fonduri pe termen lung pentru protecţia terenurilor şi suportul
juridic al indivizilor şi comunităţilor (Wendland, 2008).

•

Rolul drepturilor tradiţionale asupra terenurilor – structura tradiţională a
drepturilor asupra terenurilor poate fi adesea folosită drept cadru pentru
reforma drepturilor de proprietate, luând în calcul şi încadrând principiile
mai vaste ale echităţii şi corectitudinii.

•

Accesul la informaţie, justiţie şi formare – comunităţile locale trebuie să
primească informaţii transparente şi sfaturi pentru a se implica în
procesul de reformă şi a contesta deciziile oficialilor pe care le consideră
a fi contrare intereselor lor.

•

Egalitatea de gen - principiile egalităţii trebuie să fie promovate în
reformele drepturilor de proprietate.
Pentru participarea la programele PES, Salzman (2009) face o deosebire
utilă între titluri de proprietate de jure şi de facto asupra terenurilor. Titlul de
jure descrie deţinerea terenului, în timp ce titlul de facto recunoaşte doar
luarea în posesie şi practicile aplicate terenului. În multe cazuri, indivizii pot
ocupa terenul şi pot influenţa furnizarea serviciilor de mediu, fără deţinerea
de jure, aşa cum este cazul intruşilor sau terenurilor proprietate comună.
De exemplu, în Mexic între anii 1930 şi 1980, tiparele tradiţionale de
folosire a terenului au fost instituţionalizate într-o formă de proprietate
comună, ejido. Fiecare cap de familie din ejido primea drepturi de posesiune
comună, luând decizii printr-un sistem de vot realizat de către o autoritate
recunoscută juridic. Participarea la programul de conservare a pădurilor
PEHS mexican este astfel asumată de autoritatea ejido, cu plăţi divizate între
capii de familie (Kosoy et al., 2008). În Nepal, Grupurile de Utilizatori ai
Comunităţii Forestiere au fost înfiinţate în anii 1980, acordând drepturi de
jure asupra terenurilor pentru a îmbunătăţi gestionarea acestora şi pentru a
reduce despăduririle. Clarificarea drepturilor de proprietate a pavat drumul
către participarea companiilor hidroelectrice în programele PES, permiţând
conservarea zonelor superioare şi asigurând economii din activităţi
diminuate de dragare a rezervoarelor (Huang şi Upadhyaya, 2007).
Un al doilea aspect ce trebuie luat în considerare înainte de introducerea
unui program PES este contextul mai vast al politicii locale. În multe cazuri,
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pierderea biodiversităţii este rezultatul, cel puţin parţial, al altor denaturări
ale pieţei prevalente în economie. Pentru ca PES să producă un semnal de
preţ clar şi să funcţioneze eficient este esenţial ca orice stimulente
prevalente cu efecte perverse, precum subvenţii dăunătoare din punct de
vedere ecologic, să fie eliminate. Aceste subvenţii cresc în mod artificial
profiturile producţiei dăunătoare sau sporesc activităţile distrugătoare,
exacerbând căderea pieţei, şi cresc costurile de oportunitate pentru asumarea
activităţilor de mediu. În Indonezia de exemplu, Jack et al. (2007) remarcă
faptul că programul privind Serviciile Ecologice pentru Remunerarea
Populaţiei Sărace din Zonele de Sus oferă stimulente fermierilor pentru a
menţine un amestec agro-forestier pentru cauciuc; totuşi guvernul oferă în
acelaşi timp subvenţii pentru a elimina pădurile şi a le transforma în
monoculturi de cauciuc. În mod asemănător, subvenţiile pentru fermele de
bovine din Mexic în valoare de 800 milioane USD pe an încurajează în mod
efectiv despăduririle şi nu sunt consecvente cu scopurile programului PEHS
(Muñoz Piña, 2010). Aceste subvenţii denaturează semnalul de preţ adevărat
şi contracarează stimulentele oferite prin plăţile pentru serviciile de mediu.
Este nevoie de coerenţa politicilor la nivelul sectoarelor diferite din
economie.
Pentru a promova coeziunea politicilor, crearea unui consiliu de
administrare sau a unui comitet director la nivel înalt format din mai mulţi
factori interesaţi poate ajuta la implicarea factorilor interesaţi, la creşterea
coordonării şi la supravegherea programului PES. În programul PES de
conservare a pădurilor din Costa Rica de exemplu, a fost înfiinţat un consiliu
administrativ pentru a supraveghea crearea şi strategia de implementare a
programului. Aceasta a inclus oficiali din Ministerul Mediului şi Energiei,
Ministerul Agriculturii şi Creşterii Animalelor, sistemul bancar naţional,
precum şi reprezentanţi ai sectorului privat (Pagiola, 2006).8

2.2 Elemente generale pentru proiectarea unei scheme PES eficiente
din punct de vedere ecologic
Scopuri şi obiective clare
Programele PES trebuie să stabilească mai întâi în mod clar scopurile şi
obiectivele. Aceasta va ajuta la îndrumarea proiectării eficiente a
programului. De exemplu, experienţa cu fondurile de mediu a arătat că o
lipsă a definirii în mod clar a scopurilor poate duce la un număr mai mare de
propuneri ce solicită finanţare, şi astfel costuri administrative şi
tranzacţionale mai mari, precum şi întârzieri în plata fondurilor (Norris,
2000). Aceasta implică resurse disponibile mai puţine pentru activităţile sau
proiectele ce sunt benefice în mod direct mediului şi o mai mare dificultate
pentru accesul populaţiei sărace la fonduri. În mod asemănător pentru
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programele PES, dacă scopurile sunt ambiţioase, regulile şi rezultatele pot
devia de la obiectivele dorite (cel puţin pentru unii participanţi).
Identificarea în mod clar a scopurilor şi obiectivelor PES necesită o
înţelegere a magnitudinii prezente şi estimate a problemei biodiversităţii şi
serviciilor de mediu care este adresată şi a factorilor fundamentali socioeconomici ai degradării şi pierderii biodiversităţii şi serviciilor de mediu.

Monitorizare, raportare şi analiză
Un cadru robust de monitorizare şi raportare este fundamental pentru un
program PES eficient şi permite o evaluare a gradului de atingere a
obiectivului stabilit. Drept urmare, le permite decidenţilor să ajusteze şi să
îmbunătăţească proiectarea programului PES în timp.
Monitorizarea trebuie asumată la trei nivele: (i) nivelul de implementare,
pentru a evalua dacă proprietarii îşi asumă folosirea terenului contractat; (ii)
nivelul serviciilor de mediu, pentru a se asigura că schimbările aduse
exploatării terenului cresc furnizarea serviciilor; şi (iii) nivelul
participanţilor, pentru a evalua impactul socio-economic şi pentru a se
asigura că bunăstarea participanţilor este mărită.
În Plăţile pentru Serviciile de Mediu din Costa Rica (Pago de Services
Ambientales) de exemplu, monitorizarea şi raportarea sunt realizate prin
activităţi diferite, inclusiv prin Sistemul Informaţional Geografic (GIS) şi un
Sistem Integrat de Management al Proiectului (IPMS). IPMS este format din
mai multe module: planificare generală, achiziţii şi contracte, administrare
financiară, monitorizarea progresului fizic, evaluarea rezultatelor şi
programul PES (a se vedea Chenarul 2.1).
Chenarul 2.1. Sistemul integrat de management al proiectului pentru
PES din Costa Rica
Contracte: Asigură implementarea în timp util a contractelor şi achiziţiilor, la
standardele aşteptate, la preţuri rezonabile şi folosind procese eficace, eficiente şi
transparente.
Finanţare: Facilitează fluxul eficient de fonduri ale proiectului, conform
Planurilor de Implementare şi cerinţelor finanţatorilor.
Contabilitate: Generează informaţii utile despre desfăşurarea financiară a
Proiectelor.
Active necorporale: Facilitează controlul activelor achiziţionate.
Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor: Facilitează identificarea în timp util a
reuşitelor, discrepanţelor, riscurilor, punctelor slabe şi acţiunilor corective în
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desfăşurarea fizică şi financiară a Proiectelor, pentru a le spori rezultatele.
Planificare şi bugete: Facilitează pregătirea raţională şi în timp util a planurilor
şi bugetelor pentru desfăşurare, continuare şi evaluarea cantitativă a rezultatelor
fizice şi financiare ale proiectelor.
Sistemul Plăţilor pentru Servicii de Mediu: Facilitează introducerea de date
relevante pentru contractele PES, procesarea plăţilor şi monitorizarea zonelor
supuse Programului PES.

PEHS mexican foloseşte tehnologie de formare de imagini prin satelit cu
rezoluţie mare pentru a monitoriza zonele forestiere dispersate geografic.
Terenurile participante sunt monitorizate o dată pe an, împreună cu o parte
din zona înconjurătoare, încercând să se depisteze scurgerile (Muñoz Piña et
al., 2008). Costurile iniţiale de dezvoltare pentru monitorizare au fost de 5,6
USD pe hectar, comparativ cu plăţi de 30 USD pe hectar (i.e., un raport de
aproximativ 1:5). Comparativ cu aceasta, monitorizarea pe teren folosită în
programul PES Pimampiro din Ecuador are un cost de monitorizare mai mic
pentru raportul plăţii serviciilor (1:8), dar este limitat de capacitatea de
personal şi de buget (Wunder şi Alban, 2008). În trei programe PES
implementate în Cambogia pentru conservarea biodiversităţii, monitorizarea
se realizează la nivel local de către instituţiile săteşti, printr-o agenţie
externă de certificare, şi de către instituţia de management a Zonei Protejate
pentru aplicarea legilor naţionale (Clements et al., 2010).
Tipul de date şi metodele de monitorizare folosite pentru a evalua
furnizarea serviciilor de mediu vor trebui să fie personalizate în funcţie de
obiectivul ecologic al mecanismului PES. În mod ideal, plăţile trebuie să fie
făcute direct pe baza măsurii biodiversităţii sau serviciilor de mediu
furnizate. De exemplu, dacă scopul este de a conserva pădurile vechi, va fi
nevoie de date despre despădurirea şi degradarea acestor specii. Dacă scopul
programului este de a conserva păsările de apă, datele corespunzătoare pot fi
furnizate de creşterea populaţiei şi succesul de formare a cuiburilor. Pot fi
multe compromisuri între acurateţea metodelor de monitorizare folosite şi
costul implementării. Mai mult, multe servicii de mediu nu pot fi observate
de proprietari. În cazul biodiversităţii de exemplu, este greu de separat
impactul acţiunilor individuale de acela al acţiunilor vecinilor (Engel et al.,
2008). Este posibil să fie nevoie de dezvoltarea unor măsuri de aproximare
sau a indicatorilor pentru a reduce costurile de monitorizare. Multe
programe PES fac plăţi în funcţie de hectar. Totuşi, aproximările prea
agregate pot submina rentabilitatea programului PES, aspect discutat în
Capitolul 3 despre planificare.
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Aspecte de referinţă şi aspecte suplimentare
Aspectele de referinţă sunt un element esenţial al oricărui mecanism cu
scopul de a adresa pierderea şi degradarea biodiversităţii şi serviciilor de
mediu. Acestea oferă informaţii despre tendinţele estimate în furnizarea
acestor servicii şi astfel magnitudinea stimulentelor de care va fi nevoie
pentru a atinge un anumit scop, precum şi o referinţă în funcţie de care să se
poată evalua performanţa (discutat mai jos). Aspectele de referinţă se referă
la scenariul unei stări de fapt a tendinţelor serviciilor de mediu în absenţa
politicilor noi. Datele despre tendinţe istorice reprezintă un punct de plecare,
dar trebuie să fie combinate cu prognoze ale variabilelor cheie, precum
creşterea populaţiei şi creşterea economică, pentru a oferi prognoze
ulterioare.
Aspectele de referinţă sunt esenţiale pentru a se asigura că orice plată
duce la beneficii suplimentare comparativ cu status quo-ul. De exemplu,
plăţile pentru protecţia habitatului sunt benefice doar dacă în absenţa lor
habitatul ar dispărea. Caracterul redus adiţional a fost menţionat drept
problematic în mai multe programe PES, inclusiv în Finlanda şi Costa Rica,
din cauza riscului redus al pierderii iminente a pădurilor
(Zandersen et al., 2009; Wunscher et al., 2006). Astfel este nevoie de
înţelegerea clară dacă ecosistemele sunt sau nu în pericol de pierdere sau
degradare. Este nevoie de cadrele corespunzătoare de monitorizare şi
raportare şi instituţiile care să le susţină.
Aspectele de referinţă pot ajuta şi la minimizarea problemelor ridicate
de „noii poluanţi”, prin stimulentele cu efecte perverse, i.e. poluanţii care
ameninţă să degradeze ecosistemele după introducerea unui program PES
pentru a obţine plăţi. De exemplu, după introducerea unui program PES în
Austria, unii proprietari au ameninţat cu poluarea pentru a atrage plăţi.
Aspectele de referinţă pot astfel fi de folos pentru a stabili criterii clare de
eligibilitate pentru participarea la un program PES şi drept urmare să crească
acest caracter suplimentar. De exemplu, s-au folosit criterii de eligibilitate în
programele separate de agro-mediu din SUA: proprietarii trebuiau să fi
recoltat terenul timp de mai mulţi ani înainte de a se înscrie în program şi nu
puteau să fi achiziţionat terenul în vederea înscrierii (a se vedea Capitolul 6).
În mod asemănător, schema de împădurire prin Fondul Provocărilor
Scoţiene a fost considerată a atinge un nivel mare al caracterului suplimentar
prin criterii severe de eligibilitate, dar şi pentru faptul că în absenţa schemei
stimulentele financiare acordate proprietarilor pentru replantarea zonelor
împădurite erau neglijabile (Latacz-Lohmann şi Schilizzi, 2005; Zandersen
et al., 2009).
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Evitarea scurgerilor
Scurgerile apar când protejarea unui serviciu ecosistemic într-un loc
duce la o presiune mai mare de a transforma sau a de a degrada servicii de
mediu într-un alt loc. Scurgerile pot apărea la nivel naţional sau
internaţional, dar devin o problemă doar dacă schimbările în furnizarea
serviciului de mediu apar în afara cadrului de monitorizare şi justificare.
Măsura în care riscul scurgerilor devine o preocupare depinde de
flexibilitatea preţului de cerere şi ofertă pentru serviciile de mediu. Dacă se
anticipează că riscul unei scurgeri să fie mare, este posibil să fie nevoie să se
mărească acest cadru de monitorizare dincolo de limitele geografice ale
programului PES pentru a acoperi magnitudinea scurgerii şi măsurile
introduse în proiectarea PES pentru a rezolva această situaţie.
Pentru a evita scurgerile intra-proprietare din PEHS mexican (cu scopul
de reduce despăduririle şi de a adresa precaritatea apei), în multe cazuri
contractele PES specifică faptul că îndepărtarea copacilor din întreaga zonă
forestieră a comunităţii (chiar şi în afara zonei pentru care se fac plăţile)
constituie o încălcare a contractului PES şi, drept urmare, duce la
neacordarea plăţilor ulterioare. Alte măsuri de a reduce scurgerile includ
stimulente economice suplimentare, cum ar fi impozite mai mari aplicate în
cazul transformării terenului local. În Statele Unite, s-a sugerat eliminarea
subvenţiilor agricole pentru terenurile transformate recent (a se vedea
Capitolul 6).
Este important de remarcat că extinderea sferei geografice a cadrului de
monitorizare şi raportare poate duce la creşterea costurilor de implementare
a programului. Riscul estimat şi magnitudinea scurgerilor trebuie astfel să
fie echilibrate cu cheltuielile suplimentare pe care le-ar declanşa.

Permanenţă
Permanenţa se referă la capacitatea de a asigura furnizarea serviciului de
mediu pe termen lung. Plăţile pentru serviciile de mediu oferă stimulentele
necesare pentru proprietari pentru a-şi schimba deciziile de folosire a
terenurilor sau practicile de administrare. Odată ce încetează plăţile,
proprietarul nu va mai avea stimulentul adăugat necesar pentru a furniza un
nivel mai mare de servicii de mediu. Acesta este unul din avantajele
programelor PES, permiţând flexibilitate şi ajustări în PES pentru a reflecta
schimbările în condiţiile pieţei (precum preţurile pentru furaje). Contractele
PES sunt de o anumită durată, la finalul cărora toţi cei implicaţi pot lua în
calcul reînnoirea contractului. Programele PES ar trebui astfel să implice
plăţi continue.
COSTUL BIODIVERSITĂŢII

50

Furnizarea pe termen lung a serviciilor de mediu şi ocrotirea
biodiversităţii pot totuşi să fie subminate de evenimente neprevăzute cum
sunt incendiile, uraganele şi invazia speciilor străine, sau alte evenimente
provocate de om cum ar fi exploatarea clandestină a pădurilor. Drept
urmare, alocarea responsabilităţii şi riscului trebuie să se menţioneze în
contractul de conservare. Dacă aceste riscuri de ne-permanenţă sunt deosebit
de mari, se pot lua în calcul plăţile de asigurare sau crearea unui fond de
refacere de urgenţă.
În mod obişnuit, acolo unde pierderea furnizării serviciilor este cauzată
în mod direct sau indirect de neglijenţa din partea furnizorului de servicii de
mediu, plata poate fi pur şi simplu sistată. În PEHS mexican de exemplu,
dacă există o încălcare intenţionată a contractului de către furnizorul de
servicii de mediu, atunci nu se acordă nicio plată la finalul anului, indiferent
de cât de mică este schimbarea exploatterenului.

Plăţi în funcţie de performanţă şi aplicare
Pentru a oferi cu succes rezultatul dorit al serviciilor de mediu, plăţile
trebuie să fie ex-post şi condiţionate de oferirea efectivă a serviciilor de
mediu însele. De exemplu, în Suedia, o centrală de tratare a apei face plăţi
directe către crescătorii de midii albastre, în funcţie de conţinutul măsurat de
nitrogen şi fosfor al biomasei midiilor recoltate (Zandersen et al., 2009).
Într-un alt program suedez, plăţile se fac către crescătorii de reni din Satele
Sami în funcţie de succesul de reproducere a carnivorelor mari, descurajând
astfel braconajul (Zabel şi Holm-Muller, 2007).
Totuşi, în unele cazuri, este posibil ca plăţile în funcţie de performanţă
să nu fie fezabile din cauza preocupărilor precum cele cu costurile mari de
monitorizare directă a serviciilor de mediu sau întârzierea între
implementarea practicilor de administrare şi furnizarea serviciilor de mediu
(a se vedea studiul de caz indonezian din Capitolul 8). În aceste
circumstanţe, o alternativă este de a folosi plăţi intermediare. De exemplu în
China, Programul de Transformare a Terenurilor Înclinate plăteşte
proprietarilor să planteze un strat de protecţie împotriva eroziunii în funcţie
de suprafaţă; succesul reducerii eroziunilor nu afectează plata (Bennett,
2008). În Programul de Conservare a Rezervelor din SUA, intermediarele
folosite pentru beneficiile unui habitat al naturii sălbatice sunt tipuri de
straturi vegetative (USDA, 2006). Plăţile în funcţie de eforturile depuse, prin
care plăţile se fac în baza acţiunilor presupuse a furniza un serviciu de
mediu, reprezintă o altă formă de plată intermediară. Exemplele de plăţi în
funcţie de eforturile depuse în contextul gestionării nivelului fermelor includ
conservarea terenurilor arate (pentru a spori captarea carbonului în sol) şi
schimbările aduse gestiunii lanurilor de orez (pentru a reduce emisiile de
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metan). Astfel de plăţi sunt corespunzătoare în măsura în care există o
relaţie puternică între practicile de administrare asumate de proprietar şi
serviciile de mediu rezultate. Totuşi, plăţile bazate pe eforturile depuse pot
duce la confuzie, în special în cazurile în care şi eforturile de monitorizare
sunt costisitoare, iar sancţiunile pentru încălcarea contractului sunt reduse.
Un cadru puternic de monitorizare şi raportare facilitează aplicare
eficientă a programului PES şi aplicarea sancţiunilor de neconformitate şi a
amenzilor când este cazul. Nerespectarea în PEHS mexican este sancţionată
cu retragerea plăţilor prezente şi viitoare. În doi ani, trei cazuri de
neconformitate au fost sancţionate astfel (Wunder et al., 2008; Muñoz-Piña
et al., 2008). Programul de Măsuri de Încurajare pentru Calitatea Mediului
(EQIP), din Statele Unite, prezintă o conformitate precară a contractului, cu
o rată de neconformare de 17% (Cattaneo, 2003). Este posibil ca nivelul de
aplicare să nu ofere măsurile de descurajare adecvate pentru încălcarea
contractului din cauza reticenţei la penalizare, date fiind costurile juridice.

Note
7

. Referitor la Africa, dar principiile sunt transferabile.

8

. Pentru mai multe informaţii despre cadrul juridic, instituţional, de
finanţare şi ecologic ale PES din Costa Rica, a se vedea Karousakis,
2007.
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Capitolul 3

Planificarea eficientă a Plăţilor pentru Servicii de Mediu

Persoanele sau comunităţile ce pot influenţa furnizarea serviciilor de
mediu vor prezenta adesea diferenţe la nivelul magnitudinii
beneficiilor pe care le pot oferi, riscului ca aceste servicii să se
piardă sau măsurii în care activităţile de gestiune pot duce la
creşterea biodiversităţii şi ecosistemelor, precum şi a costurilor
furnizării serviciilor. Acest capitol prezintă modul în care programele
PES pot fi proiectate pentru a aborda aceste aspecte şi instrumentele
şi metodele prin care plăţile pot fi planificate astfel încât să
sporească eficienţa PES.

COSTUL BIODIVERSITĂŢII

55

3.PLANIFICAREA EFICIENTĂ A PLĂŢILOR PENTRU SERVICII DE MEDIU

Modul în care sunt planificate plăţile pentru serviciile de mediu este
esenţial în stabilirea rentabilităţii unui program PES. În majoritatea
cazurilor, bugetul disponibil pentru biodiversitate şi serviciile de mediu
aferente vor fi limitate şi vor concura cu cereri diferite. Planificarea eficace
a plăţilor permite atingerea unor beneficii totale mai mare cu un buget PES
dat şi, astfel, pot contribui şi la succesul pe termen lung al programului.
Multe programe PES alocă plăţi uniforme în funcţie de hectar. Aceasta
este rentabilă dacă beneficiile serviciilor de mediu şi costurile furnizării
acestora sunt constante în spaţiu. Totuşi, în multe cazuri, aceasta este o
situaţie puţin probabilă. Cu cât sunt mai eterogene costurile şi beneficiile, cu
atât se pot obţine câştiguri rentabile mai mari prin plăţi planificate şi
diferenţiate. Într-adevăr, din ce în ce mai multe programe PES încadrează
elemente de proiectare pentru a rezolva această problemă. Acest capitol
analizează metodele şi instrumentele disponibile pentru a planifica
eterogenitatea spaţială în beneficiile biodiversităţii şi serviciilor de mediu,
ameninţarea pierderii şi costul furnizării acestora.

3.1

Planificarea serviciilor de mediu cu beneficii mari
Identificarea zonelor cu beneficii mari ale biodiversităţii şi serviciilor de
mediu necesită metrică şi indicatori pentru a le cuantifica. Selectarea unei
metrici sau unui indicator adecvat pentru PES cu scopul de a spori
conservarea biodiversităţii şi exploatare sustenabilă nu este totuşi directă în
mod necesar. Spre deosebire de carbon de exemplu, care este măsurat în
tCO2e, nu există o metrică unică standard pentru a cuantifica biodiversitatea.
Multidimensionalitatea şi complexitatea inerentă a biodiversităţii necesită
compromisuri între acurateţea unei măsurători şi costurile dezvoltării.
Metrica adecvată pentru biodiversitate sau pentru indicatorul selectate
pentru un program PES pot depinde şi de obiectivele specifice ale
programului. Într-adevăr, metodologiile pentru formarea metricii şi
indicatorilor tind să fie personalizate în funcţie de programele locale,
regionale şi naţionale ale obiectivelor acestora. Chenarul 3.1 prezintă
exemplele de metrică şi indicatori folosiţi în două programe PES de
biodiversitate, i.e. programul BushTender din Victoria în Australia şi PES
implementat în programul Protecţiei bazinului hidrografic al Râului
Assiniboine River din Saskatchewan estic-central din Canada.1
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Chenarul 3.1. Metrica şi indicatorii folosiţi pentru a planifica
beneficiile biodiversităţii în PES pilot BushTender, Victoria şi
Canada
Metoda Hectar Habitat în Programul BushTender din Victoria
Scopul programului BushTender din Victoria, Australia este de a
îmbunătăţi gestiunea vegetaţiei locale de pe terenul privat. Pentru a cuantifica
beneficiile biodiversităţii, programul BushTender foloseşte metodologia Hectar
Habitat (HH). HH este format dintr-o evaluare a beneficiilor locale prin Indicele
Beneficiilor Biodiversităţii (BBI). BBI se bazează pe practicile de administrare
propuse; semnificaţia conservării în ceea ce priveşte priorităţile regionale prin
Punctajul Semnificaţiei Biodiversităţii (BSS), costul conservării terenului (b) şi
dimensiunea terenului propus (ha). Parcelele posibile sunt comparate printr-o
licitaţie inversă, în care proprietarii depun oferte incluzând informaţii despre
zona propusă, BBI şi plata necesară. BBS este calculat separat pentru a
îmbunătăţi mediul concurenţial (DSE, 2004).
HH = BBI x ha
BBI = (BSS x HSS) b
unde HH = Hectar Habitat; BBI = Indicele Beneficiilor Biodiversităţii;
ha = suprafaţa în hectare
BSS = Punctajul Semnificaţiei Biodiversităţii; HSS = Punctajul
Serviciului Habitatului; b = costul licitaţiei
Abordarea problemei păsărilor de apă într-un program pilot PES canadian
În Canada, un program pilot PES, lansat în 2008 pentru a reface zonele
umede asanate a fost testat în bazinul hidrografic al Râului Assiniboine din
Saskatchewan estic-central. Indicele Beneficiilor Ecologice s-a bazat pe creşterea
marginală numǎrului cuiburilor de păsări de apă estimate a ecloza, raportat la
preţul de licitaţie. EBI s-a bazat pe Modelul Productivităţii Păsărilor de Apă
Ducks Unlimited Canada (DUC), prin care s-a evaluat potenţialul refacerii
zonelor umede pe fiecare lot pentru a creşte numărul de cuiburi de păsări de apă
care au eclozat în Bazinul Hidrografic Assiniboine. EBI s-a bazat pe suprafaţa
refăcută a zonelor umede, densitatea păsărilor de apă, densitatea zonelor umede
existente şi procentul de teren agricol pe o suprafaţă de 4 x 4 mile în jurul
parcelei (Hill et al., urmează să apară).

Folosirea acestei metrici pentru a planifica mai bine plăţile serviciilor de
mediu poate spori semnificativ eficienţa PES din punct de vedere al
costurilor. În programul Fondului pentru Conservarea Pădurii Tasmaniene
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de exemplu, o comparaţie între o metrică AUD/CVI şi o metrică AUD/ha
mai simplă a relevat un câştig de 18,6% la rezultatele conservării.
Comparând câştigurile suplimentare ale conservării (evaluate la aproximativ
3,3 milioane AUD) cu costurile atingerii acestor beneficii (0,5 milioane
AUD), rezultă că raportul beneficiilor la costurile investiţiilor în CVI este de
6,9:1 (a se vedea Capitolul 7). În mod asemănător, Wunscher et al. (2006) a
simulat abordări diferite de planificare pentru PES din Costa Rica şi a
estimat că un scenariu prin care se selectează locurile cu cele mai mari
punctaje, cu buget dat, ar fi dus la beneficii mai mari cu 14% decât sistemul
actual de selecţie (a se vedea chenarul 3.2).

Instrumente de cartografiere spaţială
Instrumentele de cartografiere spaţială sunt folosite din ce în ce mai
mult pentru a deosebi eterogenitatea spaţială a costurilor şi beneficiilor de
mediu. Apar mai multe astfel de instrumente pentru a ajuta la proiectarea
sistemelor PES la nivel regional şi naţional, însă există iniţiative din ce în ce
mai complexe de dezvolatre a unor instrumente de cartografiere spaţială la
scară internaţională, inclusiv Atlasul Demonstrativ pentru Carbon şi
Biodiversitate UNEP-WCMC, Inteligenţǎ Articificială pentru Servicii de
Mediu (ARIES),2 Evaluarea Integrată a Serviciilor de Mediu şi Tranzacţiilor
(InVEST)3 şi SENSOR.
Figura 3.1. Planificarea PES în Madagascar

Sursa: Adaptat din Wendland et al. 2009.
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Pentru a planifica plăţile pentru serviciile de mediu în Madagascar,
Wendland et al. (2009) a analizat distribuţia spaţială a biodiversităţii
(reprezentată prin date vectoriale despre gamele de specii de mamifere,
păsări şi amfibieni), calitatea carbonului şi a apei. Partea stângă din Figura
3.1 descrie gradul de suprapunere între aceste trei servicii de mediu. Partea
dreaptă include alte informaţii despre probabilitatea despăduririlor şi costul
de oportunitate al terenului pentru a identifica unde ar putea fi planificate cel
mai eficient plăţile din punct de vedere al costurilor.
Un exemplu de instrument de cartografiere spaţială dezvoltat la nivel
internaţional este Atlasul Demonstrativ pentru Carbon şi Biodiversitate,
produs de Centrul de Monitorizare a Conservării Globale al UNEP (UNEP WCMC) (Kapos et al., 2008). Atlasul include hărţi regionale precum şi
hărţi naţionale pentru şase ţări tropicale cu zone de o importanţă deosebită a
biodiversităţii, ce coincid cu zone cu un grad mare de stocare a carbonului.
Figura 3.2 ilustrează harta naţională a Panama, indicând că 20% din carbon
este stocat în zone cu biodiversitate bogatǎ.
Pentru a identifica zonele cu biodiversitate bogatǎ pe hărţile regionale,
UNEP-WCMC foloseşte şase indicatori pentru biodiversitate, prin prisma
Conservation International’s Hotspots (nn. Zone de Mare Importanţǎ pentru
Conservare, conform Conservation International), cele 200 de Ecoregiuni
ale WWF, Birdlife International Endemic Bird Areas (nn. Zonele cu Păsări
Endemice ale BirdLife International), Amphibian Diversity Areas (nn.
Zonele cu diversitate amfibiană), Centers of Plant Diversity (nn. Centre de
Florǎ Diversǎ), şi Alliance for Zero Extinction Sites (nn. Alianţa pentru
Situri cu Dispariţie Zero). Zonele cu un nivel mare de biodiversitate, aşa
cum sunt determinate de UNEP-WCMC, sunt zone unde cel puţin patru din
zonele prioritare de conservare enumerate de mai sus se suprapun cu zonele
cu verde închis, obţinându-se astfel un nivel mai mare de suprapunere.
Figura 3.2. Exemplu de o hartă naţională a UNEP-WCMC: Panama

Tone de carbon/ha
Scăzut (0-175)
Mediu (175-313)
Ridicat (313-626)

Sursa: Kapos et al., 2008.
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Hărţile identifică diferitele zone cu relevanţǎ mare pentru biodiversitate.
Hărţile nu identifică în mod necesar zone cu beneficii mari ale biodiversităţii
din punct de vedere economic. Ideal, hărţile spaţiale ale beneficiilor
biodiversităţii ar încadra valoarea economică totală a acestor zone,
cuprinzând atât valorile de folosire directe cât şi indirecte.
Sunt în curs de pregătire o serie de iniţiative de cartografiere spaţialǎ
care se află în stadii diferite de dezvoltare. Acestea includ Inteligenţa
Artificială pentru Serviciile de Mediu (ARIES) (Villa et al., 2009); InVest
(Tallis et al., 2010); Iniţiativa Ecosistemelor Globale USGS;4 şi SENSOR
(Evaluarea Impactului de Mediu: Instrumente pentru Efectele Ecologice,
Sociale şi Economice ale Exploatǎrii Multifuncţionale a Terenurilor în
Regiunile Europene).5
Figura 3.3. Promovarea furnizării serviciilor multiple ale biodiversităţii

(1) Concentrare

Un pachet de servicii pentru o zonă terestră vândut aceluiaşi cumpărător unic.

Pachet de servicii
(conservarea speciilor de păsări
&
(2)

Stratificare
:

Un grup de servicii din aceeaşi zonă terestră este vândut către cumpărători
diferiţi.

Servicii de conservare a
Speciilor de păsărilor
Servicii de protecţie a bazinelor hidrografice
(3)

Povară:
sau
remunerate
temporar.

Un serviciu este vândut ca serviciu umbrelă, iar serviciile de mediu sunt neremunerate
doar

Servicii de protecţie a bazinelor hidrografice
Fără plată

–sau cu împărţirea costurilor

de către beneficiarii serviciilor

Sursa: Wunder şi Wertz-Kannounikoff, 2009.

COSTUL BIODIVERSITĂŢII

60

3.PLANIFICAREA EFICIENTĂ A PLĂŢILOR PENTRU SERVICII DE MEDIU

Aşa cum se sugerează în exemplul din Madagascar de mai sus, programele
PES pot cuprinde mai multe beneficii ale serviciilor de mediu în acelaşi timp.
Concentrarea sau stratificarea (a se vedea Figura 3.3) poate permite o gamă mai
mare de beneficii ale serviciilor de mediu care să fie obţinute într-un mod
rentabil, evitând programele multiple sau suprapunerea acestora şi reducând
costurile de tranzacţionare. Furnizarea serviciilor de mediu multiple, în pachet,
poate asigura gestiunea corespunzătoare a tuturor aspectelor unui ecosistem de
pe un teren participant, crescând valoarea activelor ecosistemului. PES care
vizează servicii de mediu multiple pot permite proprietarului să maximizeze
plăţile primite, astfel încât conservarea să devină mai fezabilǎ din punct de
vedere economic, permiţând o mai bunǎ furnizare a serviciilor de mediu.
Fezabilitatea vizării mai multor servicii de mediu în acelaşi timp
depinde de gradul de corelare spaţială între diferitele tipuri de servicii de
mediu. Instrumentele de cartografiere spaţială ajută la identificarea locurilor
în care beneficiile serviciilor multiple se întrepǎtrund. Deşi adesea pot exista
sinergii în furnizarea serviciilor (de ex., evitarea despăduririi duce atât la
beneficii pentru biodiversitate dar şi pentru carbon), există cazuri în care pot
apărea şi compromisuri (Nelson et al., 2008). De exemplu, dacǎ recoltele de
specii native sau mixte oferă beneficii pentru biodiversitate, monoculturile
speciilor de copaci cu creştere rapidă precum eucaliptul pot oferi beneficii
mai rapide în captarea carbonului. Farley et al. (2005) a relevat această
problemă în Africa de Vest, unde proiectele de captare a carbonului (de ex.,
împădurire) pot avea un impact negativ asupra regimului de apă şi a
biodiversităţii. Obiectivul absolut al programelor PES trebuie să vizeze
aşadar compromisuri clare, posibil recunoscute şi poate fi nevoie de măsuri
de protecţie pentru a preveni impactul secundar asupra altor servicii de
mediu (a se vedea OCDE/Karousakis, 2009). În acest context, indicii
beneficiilor ecologice şi abordările pe bazǎ de punctaj devin nu doar un mod
de evaluare a calităţii beneficiilor unui posibil contract, ci sunt mecanisme
prin care se renunţă la priorităţi discrete ale serviciului ecosistemic în
favoarea altora. Orice ponderi aferente unui EBI sau mecanism de punctare
pot fi, de asemenea, modificate secvenţial prin mai multe cicluri de înscriere
PES pentru a concilia compromisurile. Aşa s-a procedat de exemplu în
programul PEHS din Mexic (Figura 3.4), unde ponderile au fost ajustate în
timp pentru a răspunde mai bine priorităţilor strategice.
S-au folosit metode de planificare asemănătoare pentru a aloca plăţi în
programul Socio Bosque în Ecuador. În baza unui sistem de punctaj, zona
terestră a fost clasificată în trei categorii de prioritate: Prioritatea 1 (punctaj
între 12,1 şi 25); prioritatea 2 (7,1 şi 12) şi prioritatea 3 (0 şi 7). Punctajele
s-au acordat în functie de presiunea mare pentru despădurire, stocarea de
carbon în biomasă, alimentarea cu apă şi eliminarea sărăciei.
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Figura 3.4. Planificarea PES în Mexic
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Deşi aceste tipuri de abordări de planificare presupun costuri mai mari
de tranzacţionare, experienţa arată că sunt maximizate câştigurile rezultate.
Există şi alte tipuri de caracteristici de proiectare a PES ce pot fi introduse în
program pentru a reduce costurile de tranzacţionare. În PES din Costa Rica
de exemplu, proprietarii de păduri private trebuie să aibă cel puţin un hectar
pentru a primi plăţi pentru reîmpădurire şi două hectare în cazul protecţiei
pădurilor. Zona maximă pentru care se pot acorda plăţi este de 300 de
hectare (şi 600 de hectare pentru populaţia indigenǎ) (Grieg-Gran et al.,
2005). Este posibilă şi comasarea proiectelor mici pentru a ajuta la reducerea
costurilor de tranzacţionare aferente unui contract de plată. Aceste tipuri de
elemente de proiectare a PES pot ajuta la asigurarea unei participări mai
echitabile în programul PES şi contribuie la reducerea costurilor
administrative.
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3.2 Planificarea serviciilor de mediu care prezintă riscul pierderii
sau al degradării
Pe lângă planificarea plăţilor pentru serviciile de mediu cu cele mai mari
beneficii, este esenţial să se asigure că orice plată duce la beneficii
suplimentare comparativ cu starea deneralǎ de fapt (BAU). De exemplu,
plăţile pentru protecţia habitatului au valoare adăugată doar dacă în absenţa
lor habitatul s-ar deteriora sau ar dispărea. Informaţiile despre BAU sau
scenariul de referinţă sunt critice pentru asigurarea valorii adǎugate al PES.
Astfel este nevoie de o înţelegere clară a mǎsurii în care serviciile de mediu
sunt în pericol de pierdere sau degradare. Datele despre tendinţele din trecut
şi prezent cu privire la pierderea biodiversităţii şi serviciilor de mediu sunt
abia la începutul colectǎrii dar sunt critic necesare pentru a dezvolta estimări
de referinţă pe viitor. Deşi o sarcină complexă, există moduri diferite în care
se poate realiza aceastǎ estimare. De exemplu, pentru a planifica PES în
Madagascar, Wendland et al. (2009) estimează probabilitatea despăduririi
(printr-un model al probabilităţilor multivariate) analizând distanţa către
drumuri şi cărări, altitudinea, înclinarea, densitatea populaţiei, cheltuielile
medii anuale pe cap de locuitor şi alte caracteristici. Se foloseşte o abordare
similară pentru a evalua riscul despăduririlor în programul PEHS din Mexic.
În acest din urmǎ caz, variabilele folosite pentru a estima riscul despăduririi
includ distanţa până la cel mai apropiat oraş şi judeţ, înclinarea, dacă este o
frontieră agricolă şi dacă este situat într-o zonă naturală protejată.

3.3

Identificarea furnizorilor cu costuri de oportunitate reduse
În fine, programele PES pot deveni mai eficiente dacă, în siturile unde
beneficiile serviciilor de mediu şi riscul degradării sau pierderii acestora se
suprapun, plăţile sunt diferenţiate, prioritizate şi direcţionate cǎtre acele
situri unde proprietarii au costuri de oportunitate mai reduse pentru
utilizarea alternativă a terenului. În PES din Costa Rica de exemplu,
Wunscher et al. (2006) arată că diferenţierea plăţilor conform costurilor de
oportunitate ar trebui să permită înscrierea a aproximativ de două ori
suprafaţa de teren, reprezentând mai mult decât dublul beneficiilor ecologice
per cost (Chenarul 3.2).
Nu este uşor să se obţină informaţii corecte despre costurile de
oportunitate ale furnizorilor de servicii de mediu, dat fiind că aceştia
primesc un stimulent pentru a supraevalua astfel costuri în încercarea de a
extrage rente informative prin plăţi mai mari (a se vedea Capitolul 1).
Administratorii programului au mai multe opţiuni de a afla adevăratele
costuri de oportunitate ale proprietarului. Mai exact, pot strânge informaţii
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suplimentare sub forma semnalelor dificil de falsificat sau pot folosi
licitaţiile inverse.6
Informaţiile despre proprietăţile şi activităţile furnizorului corelate cu
costul de oportunitate al acestora pot fi folosite pentru a deduce preţul
corect. Informaţiile trebuie să se bazeze pe semnale dificil de falsificat, cum
ar fi de exemplu, distanţa către pieţe, folosirea curentǎ a terenului, valoarea
evaluată sau cheltuielile cu mâna de lucru şi producţia. Se pot folosi şi
informaţii deja existente despre piaţă, ce pot fi integrate într-un model de
estimare a costurilor de oportunitate. De exemplu, în Programul de
Conservare a Rezervelor din SUA, informaţia despre nivelul rentelor locale
pentru terenuri este combinatǎ cu informaţiile despre tipurile de sol,
reprezentant pentru productivitate, pentru a oferi indicaţii rezonabile despre
costul de oportunitate al retragerii din uz a terenului agricol. Rezultatul se
foloseşte ca preţ maxim acceptabil, eliminând posibilitatea proprietarului de
a pretinde plăţi nerezonabil de mari. Pentru a aproxima un cost de
oportunitate de referinţǎ în Madagascar, Wendland et al. (2009) a preluat
datele despre costurile de oportunitate cu terenurile agricole şi cu cele pentru
creşterea de animale obţinute de Naidoo şi Iwamura (2007). Naidoo şi
Iwamura au compilat informaţii despre productivitatea recoltelor şi
distribuţie pentru 42 de tipuri de recolte, despre densitatea şeptelului şi
producţia estimatǎ de carne dintr-o carcasǎ, şi despre preţurile producătorilor
pentru a măsura rentele economice brute ale terenului agricol la nivel
mondial. Wendland et al. a grupat aceste date globale cu limitele din
Madagascar. Rentele economice brute erau între intervale de la 0 la 529
USD per hectar pentru Madagascar, cu o valoare medie de 45 USD per ha,
pe an. S-a folosit valoarea de 91 USD per ha, pe an (o abatere standard) ca
limită pentru a exclude zonele cu costuri de oportunitate mari.
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Chenarul 3.2. Costa Rica, Plăţi pentru Servicii de Mediu
În 1996, Costa Rica a înlocuit un sistem ineficient de facilitǎţi fiscale
pentru reîmpăduriri cu un program PES. Finanţat din impozitul pe venit din
activităţi petroliere, de Banca Mondială, Fondul Global de Mediu şi agenţia de
ajutorare germană KfW, programul înscrie terenuri pentru a proteja zonele cu
păduri naturale, a stabili plantaţii sustenabile pentru cherestea, a regenera
pădurile naturale şi a înfiinţa sisteme agro-forestiere. Scopul este de a încuraja
furnizarea de servicii de captare de carbon, calitatea apei, producţia
biodiversităţii şi frumuseţea peisajelor pe terenuri private.
Între 1997 şi 2005, au fost protejate păduri pe o suprafaţă de 1,1 milioane
de acri şi plantaţii pentru cherestea pe 67 000 de acri. Programul oferă un nivel
de plată uniform per acru indiferent de calitatea sau cantitatea serviciilor de
mediu furnizate. Priorităţile contractelor sunt stabilite în funcţie de criterii
spaţiale predeterminate, incluzând coridoare biologice recunoscute oficial,
proprietăţi private situate în zonele protejate, zone cu un indice scăzut de
dezvoltare socială şi contracte cu termenul de valabilitate pe cale să expire
(Pagiola, 2006).
Wunscher et al. (2006) a analizat programul PES din Costa Rica şi a
demonstrat că există câştiguri potenţiale din folosirea unui proces mai atent de
selecţie a contractelor, împreună cu plăţi diferenţiate. Studiul s-a concentrat pe
Peninsula Nicoza din nord-vestul Costa Rica. Parcelele au primit punctaje,
acordându-se atenţie în mod egal beneficiilor captǎrii de carbon, calităţii apei,
protecţiei biodiversităţii, frumuseţii peisajelor şi eliminării sărăciei. Au fost
simulate trei procese de selecţie pentru comparare: un scenariu de referinţă
proiectat astfel încât să se potrivească cu sistemul curent şi două scenarii
selectând siturile cu cele mai mari punctaje, unul cu plăţi uniforme şi unul cu
plăţi diferenţiate în funcţie de costurile de oportunitate estimate.
Scenariul cu plata uniformă a adus beneficii mai mari cu 14% decât
scenariul de referinţă, la acelaşi cost, în timp ce scenariul cu plăţi flexibile a
acoperit o suprafaţă dublǎ (196,8%), cu beneficii mai mari decât duble (203%).
Mai mult, scenariul flexibil a permis utilizarea economiilor obţinute din stabilirea
eficientă a preţurilor pentru siturile cu calitate redusă pentru a finanţa înscrierea
celor de mai mare calitate.
Chenarul 3.2 continuat pe verso
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Chenarul 3.2.
Costa Rica,
Plăţi pentru
Servicii de
Mediu, PES
(cont.)

Aspect de
referinţă

Plăţi uniforme

Plăţi flexibile

Platã

uniform

uniform

diferenţiat

Criterii de selecţie

Zonă prioritară

Punctaj ecologic

Punctaj ecologic

Costuri totale
(USD)

69 476 (100%)

69 429 (99.9%)

69 471 (99.9%)

Zonă (ha)

1 736,9 (100%)

1 735,7 (99,9%)

3 417,8 (196,8%)

Punctaj ecologic

27 421 (100%)

31 325 (114%)

55 724 (203%)

Punctaj per USD

0,395 (100%)

0,451 (114%)

0,802 (203%)

Totuşi, obţinerea de informaţii despre semnale dificil de falsificat încă
atrage costuri de cercetare. Eficienţa plăţilor va depinde în mod direct de
calitatea acestei cercetări şi de corelarea dintre semnal şi costurile de
oportunitate, care trebuie să fie evaluate în funcţie de fiecare caz.
Exploatarea concurenţei dintre furnizorii de servicii de mediu pentru
contracte de conservare prin licitaţii inverse poate oferi un mecanism eficace
costuri-descoperiri. Când furnizorii sunt eterogeni în ceea ce priveşte
costurile de oportunitate şi cererea de contracte depăşeşte oferta (şi anume,
bugetul de conservare), sunt posibile licitaţii de achiziţie concurenţiale.
Recunoaşterea câştigurilor potenţiale din folosirea licitaţiilor inverse ca
mecanism de alocare a plăţilor a stimulat interes crescut din partea
decidenţilor. Deşi folosirea acestora în programe PES nu este încă un lucru
comun, se răspândesc din ce în ce mai mult în ţări dezvoltate şi în curs de
dezvoltare. S-au folosit licitaţii inverse pentru alocarea contractelor PES în
Australia, Canada, Finlanda, Germania, Indonezia, Tanzania, Regatul Unit şi
Statele Unite (DSE, 2009; Hill et al, 2010; Juutinen şi Ollikainen, 2010;
Latacz-Lohmann şi Schilizzi, 2005; Jack, 2009; EAMCEF, 2007; Claassen,
2009). Partea a II-a a acestei cărţi prezintă trei studii de caz PES care au
integrat mecanismul licitaţilor inverse.
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Note
1

Pentru exemple suplimentare despre metrica şi indicatorii biodiversităţii
adoptate în Programul pentru Conservarea Rezervelor al SUA şi Fondul
pentru Conservarea Pădurii Tasmaniene, a se vedea Capitolele 6 şi
respectiv 7.

2

http://esd.uvm.edu/

3

http://www.naturalcapitalproject.org/

4

http://rmgsc.cr.usgs.gov/ecosystems/

5

www.ip-sensor.org

6

Şi contractele de monitorizare pot fi folosite teoretic, dar practic sunt
complicate; a se vedea Ferraro (2008).
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Capitolul 4

Mobilizarea fondurilor pentru plata serviciilor de mediu

Acest capitol prezintă sursele diferite de finanţare a PES, clasificate
la nivel general ca finanţare prin utilizatori direcţi şi finanţare prin
terţi, atunci când guvernele şi organizaţiile acţionează în numele
beneficiarilor. Sunt evaluate avantajele şi dezavantajele aferente
fiecǎrei categorii. Sunt ilustrate motivaţiile pentru finanţarea
programelor PES de către sectorul privat, prin exemple, evidenţiind
oportunităţile şi provocările pentru a creşte implicarea sectorului
privat.
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Identificarea resurselor de finanţare suficiente, pe termen lung şi fiabile
este importantǎ pentru a se asigura în practică resursele financiare necesare
pentru atingerea obiectivelor ecologice dorite. Aceasta implică (i) o evaluare
a nevoilor financiare; şi (ii) o strategie de mobilizare a resurselor.
Identificarea resurselor este deosebit de importantă în contextul PES unde
poate fi nevoie de plăţi continue către proprietari. Acest capitol analizeazǎ
sursele diferite de finanţare a PES, clasificate la nivel general ca programe
finanţate de utilizatori şi finanţate de terţi, precum şi avantajele şi
dezavantajele aferente. Sunt prezentate şi experienţa actuală şi motivaţiile
sectorului privat de a finanţa programe PES şi sunt luate în calcul
oportunităţile şi provocările implicate în încercarea de a generaliza scheme
cu finanţare din partea sectorului privat.

4.1 Identificarea nevoilor şi a surselor de finanţare a serviciilor de
mediu
Identificarea cumpărătorilor de servicii de mediu şi asigurarea unei
finanţări sustenabile pentru PES sunt esenţiale pentru succesul pe termen
lung al programului. Cumpărătorii de servicii de mediu pot fi chiar
utilizatorii şi beneficiarii, sau terţi ce achiziţionează serviciul în numele
acestora. Este esenţial să se asigure finanţarea sustenabilă a PES – mai multe
programe au fost compromise din cauza atenţiei insuficiente acordate
acestui aspect. Implementarea unui program PES în Bhopal, India nu şi-a
atins scopurile din cauza unei lipse de finanţare sustenabile (Agarwal et al.,
2007), în timp ce în Ecuador a fost nevoie de o nouă strategie de finanţare
pentru a continua programul Pimampiro după ce s-au epuizat fondurile
dintr-o sursǎ terţiarǎ (Echeverria et al., 2004). Este nevoie de finanţare
pentru PES pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Acestea pot fi
clasificate în două categorii: costuri de proiectare şi formare a capacităţilor
pe termen scurt; şi costuri de implementare pe termen mai lung ce acoperă
plăţile pentru serviciile de mediu necesare pentru a induce schimbările
comportamentale dorite la nivelul deciziilor de folosire a terenurilor.

Proiectarea finanţării şi formarea capacităţilor PES
Etapa de proiectare şi formare a capacităţilor pentru programul PES
poate necesita un nivel ridicat de finanţare directă. Decizia de a lansa un
program PES se va baza pe o fundaţie existentă a cercetărilor referitor la
tiparele şi procesele biologice, presiunile ecologice locale şi nevoia de
conservare şi exploatare sustenabilă a biodiversităţii şi serviciilor de mediu
aferente. Este nevoie de fonduri suplimentare pentru a evalua aplicabilitatea
PES şi proiectarea optimă, luând în considerare contextul ecologic,
economic şi social. Mai exact, costurile directe pot include finanţare pe
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termen scurt pentru cercetare, consultarea factorilor interesaţi şi crearea
instituţiilor necesare, inclusiv cele pentru aspectele juridice, alocarea
contractelor şi pentru colectarea şi monitorizarea datelor.
Costurile de înfiinţare pentru programul Pimampiro din Ecuador au fost
destul de mari, atingând o valoare de 38 000 USD, cu plăţi PES anuale de
aproximativ 6 000 USD (Wunder şi Ablan, 2008). În schimb, în programul
FCF tasmanian costurile de tranzacţionare, inclusiv costurile de proiectare şi
formare a capacităţilor, au fost mult mai mici, fiind puţin peste 10% din
bugetul de 50 milioane AUD pe trei ani.
Există mai multe programe lansate independent de cǎtre sectorul privat.
De exemplu, Krakatau Steel, ca beneficiar al serviciului, a finanţat
cercetările pentru un program de gestiune a bazinelor hidrografice în
Indonezia, iar Nordic Shell Holdings SA, ca furnizor, a finanţat cercetările
pentru proiectele de purificare a apei din ferma de midii albastre în Suedia (a
se vedea Tabelul 4.1 pentru gama de exemple). Totuşi, etapele iniţiale ale
dezvoltării programului sunt adesea asumate de terţi. În unele cazuri este
posibil ca oportunităţile furnizate de PES pur şi simplu să nu fi apărut pentru
beneficiarii posibili; pe măsură ce programele PES continuă să se
răspândească, acest efect este posibil să scadă. În alte cazuri, costurile
iniţiale de cercetare şi dezvoltare reprezintă un risc financiar mare,
inacceptabil pentru unii indivizi şi unele societăţi (în special IMM-uri). De
exemplu, în Himachal Pradesh, India, Institutul Internaţional pentru Mediu
şi Dezvoltare (IIED) şi Winrock International au realizat cercetările necesare
şi au facilitat negocierile între fermieri cu activităţi neintensive pentru a
asigura implementarea unor practici de gestiune îmbunătăţite pentru
protecţia bazinelor hidrografice în amonte, cu beneficii pentru irigaţiile din
aval în bazinul de recepţie Oach-Kuhan (Agarwal et al.,2007). Fără
implicarea acestor organizaţii, costurile de tranzacţionare ar fi fost prea mari
pentru ca fermierii individuali să poată înfiinţa programul.
Şi guvernele şi organizaţiile internaţionale oferă finanţare pentru
dezvoltarea programelor PES prin donaţii, granturi sau împrumuturi
acordate unor programe PES. Finanţarea pentru aceste granturi sau
împrumuturi unice poate veni din bugetul general al guvernelor şi
organizaţiilor internaţionale sau din fonduri separate de ajutor pentru
conservare şi dezvoltare. Portofoliul Facilităţii Globale de Mediu (GEF) în
susţinerea biodiversităţii, de exemplu, include peste 30 de proiecte care
aplică mecanismul PES. În cadrul acestor proiecte, GEF susţine crearea şi
implementarea schemelor PES pentru a compensa administratorii de resurse
pentru beneficiile ecologice externe. Fonduri din sectorul privat şi din
parteneriate public-private au fost investite în dezvoltarea sistemelor
naţionale ale PES, schemelor regionale sau locale (GEF, 2009).
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Un mecanism eficient prin care guvernele pot finanţa proiecte de
conservare şi de sustenabilitate în prezent, dar cu întârzierea plăţilor până la
livrarea serviciului, este prin emiterea de obligaţiuni „verzi” (IFC, 2010).
Obligaţiunile verzi răspund cererii mari pentru produse de investiţii
ecologice, oferindu-le investitorilor un risc scăzut şi o profitabilitate fixă
(Banca Mondială, 2010). Emitentului obligaţiunii i se cere în mod obişnuit
să plătească investitorului în obligaţiuni un cupon anual cu rată fixă, plus să
restituie împrumutul principal la scadenţǎ. Dată fiind natura inovatoare a
acestora, obligaţiunile verzi oferă în general un profit mai mare decât
obligaţiunile de stat convenţionale. Din 2008, Banca Mondială a emis
Obligaţiuni Verzi AAA/Aaa în valoare de 1,5 miliarde USD, prin 20 de
tranzacţii în 15 valute diferite. Acestea au finanţat proiecte incluzând
gestiunea bazinelor hidrografice şi programe PES de evitare a
despăduririlor, precum şi alte proiecte de reducere a schimbărilor climatice
şi de adaptare (Banca Mondială, 2010).
Există o limită a capacităţii guvernelor şi organizaţiilor asemenea Băncii
Mondiale în a continua să împrumute pentru finanţarea programelor de
conservare şi sustenabilitate (inclusiv costurile de înfiinţare PES). Pentru a
evalua potenţialul furnizorilor de servicii de mediu de a se împrumuta
comparativ cu câştigurile PES, mai degrabă decât a se baza pe fonduri
guvernamentale, EnviroMarket şi Forumul pentru Viitor (2007) au dezvoltat
un concept de testare pentru Obligaţiuni Garantate de Păduri. Acestea sunt
obligaţiuni inovatoare garantate prin active ce ar putea fi emise direct de
administratorii forstieri, sau de un terţ specializat, comparativ cu o varietate
de fluxuri de numerar posibile din managementul forestier responsabil.
Plăţile pentru serviciile de mediu pot fi o parte importantă din câştigurile
managementului forestier responsabil (EnviroMarket şi Forumul pentru
Viitor, 2007; PRP, 2009). Teoretic, acesta ar permite creşterea finanţărilor,
independent de finanţări terţe, pentru dezvoltarea programelor PES de către
administratori forstieri ce se aşteaptă să primească plăţi pentru servicii de
mediu. În ciuda potenţialului, există mai multe aspecte practice şi teoretice
care trebuie rezolvate înainte ca această situaţie să devină realitate, aşa cum
este ilustrat în Chenarul 4.1.

Finanţarea implementării programului PES
Implementarea programului PES necesită o sursă de finanţare
sustenabilă pe termen lung pentru a acoperi chiar serviciile de mediu
(constând în costurile de oportunitate ale proprietarilor, costurile de
tranzacţionare şi orice costuri de administrare sau protecţie) şi costurile de
întreţinere a programului, incluzând monitorizare, raportare, verificare şi
analiză. Implementarea PES poate fi finanţată de utilizatori sau beneficiari şi
de terţi ce acţionează în numele beneficiarilor. Ambele abordări au fost
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folosite cu succes pentru asigurarea diferitelor tipuri de servicii de mediu,
deşi fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje.
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Chenarul 4.1. Obligaţiuni garantate prin păduri pentru PES, ca parte
din managementul forestier responsabil
Pentru ca furnizorii de servicii forestiere de mediu să acumuleze capital
pentru managementul responsabil şi programele PES stimulând investiţiile în
obligaţiunile garantate prin păduri din sectorul privat, obligaţiunile trebuie să fie
competitive, în ceea ce priveşte profitul şi riscurile, comparativ cu investiţiile
convenţionale în silvicultură, precum şi cu alte produse de îndatorare. În mod
obişnuit, managementul forestier responsabil este considerat a produce un profit
scăzut, risc mare, ducând la o evaluare slabă a creditului şi o la o cerere mică
(PRP, 2009); totuşi există mai mulţi factori care ar putea reduce riscul şi creşte
profitul.
Profitul posibil pentru managementul forestier responsabil este încă
semnificativ de mic comparativ cu cel asociat silviculturii convenţionale
(EnviroMarket şi Forumul pentru Viitor, 2007). Pentru ca obligaţiunile garantate
prin păduri să aibă succes, se vor solicita şi alte surse de numerar pentru a creşte
baza de venitur viitoare. De exemplu, din plăţile pentru servicii de mediu,
concesiunile de cercetări farmaceutice şi agro-silvicultură. Mai mult, inaugurarea
unui mecanism pentru a evita despăduririle conform schemelor de carbon
UNFCCC (REDD-plus) ar creşte semnificativ profitul multor proiecte de
gestiune sustenabilǎ a pădurilor.
Riscurile posibile ale investiţiei asociate cu obligaţiunile garantate prin
păduri includ riscuri politice în ţara de funcţionare, drepturi de proprietate
incerte, pierderea proprietăţii din cauze provocate de om sau de natură, riscul
pieţei prin schimbarea preţurilor produsului şi riscul operaţional din gestiunea
necorespunzătoare, precum şi lichidităţi reduse de investiţie. S-a identificat o
serie de măsuri de gestiune şi reducere a riscurilor, incluzând diversificarea
portofoliului, asigurare şi securitizare (EnviroMarket şi Forumul pentru Viitor,
2007). Mai mult, în timp de conceptul se bucură de acceptare în arena
investiţiilor, guvernele şi instituţiile stabile ar putea garanta obligaţiunile (PRP,
2009). Investitorii în aceste „obligaţiuni mixte” au asigurarea garantului că va
acoperi orice pierderi în caz de nerespectare a obligaţiilor de către emitent,
reducând astfel riscul în mod semnificativ. Răspunderea guvernelor sau
instituţiilor pentru aceste produse este totuşi mai mică decât cea aferentǎ
obligaţiunilor cu venit fix emise de acestea direct, deoarece trebuie să plătească
doar în cazul unei încǎlcǎri a obligaţiilor.
Dacă se pot atinge aceste creşteri de numerar şi reduceri ale riscurilor, este
probabil ca pe viitor să existe cerere semnificativă pentru obligaţiuni garantate
prin păduri.

Programele finanţate direct de utilizatorii sau de beneficiarii serviciilor
de mediu pot în general să negocieze mai bine un preţ eficient deoarece au
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acces direct la informaţiile despre calitatea serviciilor furnizate (Engel et al.,
2008); Blackman şi Woodward, 2010). De asemenea, finanţarea din partea
beneficiarilor direcţi elimină preocupările privind de sustenabilitatea
finanţării deoarece atât timp cât programul oferă beneficii ale serviciilor de
mediu, beneficiarii au un stimulent să continue să ofere finanţare.
Guvernele şi organizaţiile internaţionale au fost instrumentale în
dezvoltarea şi răspândirea recentă a programelor PES. O astfel de asistenţă
din partea organizaţiilor internaţionale este deosebit de utilă pentru ţările cu
experienţă redusă în PES sau cu alte mecanisme bazate pe piaţă. Spre
deosebire de finanţarea de către beneficiari, pentru programele finanţate de
terţi, cumpărătorii – adesea guverne sau instituţii – sunt detaşaţi de serviciu
şi este posibil să nu poată evalua beneficiile serviciilor sau magnitudinea
cererii într-un mod la fel de adecvat. Mai mult, guvernele pot fi influenţate
şi de presiuni politice, iar instituţiile de finanţatorii sau acţionarii acestora,
obiectivele lor putând diferi de cele ale beneficiarilor serviciilor de mediu
(Blackman şi Woodward, 2010). Totuşi, există şi avantaje în rândul
programelor PES finanţate de guvern. Mai exact, pot beneficia de
economiile de scară. Aceasta deoarece programele PES pot presupune
costuri tranzacţionale mari, incluzând identificarea şi adecvarea furnizorilor
de servicii şi utilizatorilor, negocierea contractelor condiţionale, condiţii de
conformitate a monitorizării şi implementarea contractelor (Engel et al.,
2008; Blackman şi Woodward, 2010). Programele finanţate de guvern pot
distribui aceste costuri unui număr mare de agenţi.
Finanţarea de către terţi este considerată în mod obişnuit a fi mai puţin
sustenabilǎ decât finanţarea de către beneficiar. Aceasta este din cauză că
sunt mai predispuse schimbărilor în administraţia guvernului sau priorităţilor
de finanţare ale organizaţiilor (Engel et al., 2008; Blackman şi Woodward,
2010). În mod ideal, programele nu ar depinde de donaţii şi granturi din
partea terţilor dincolo de etapa de proiectare şi formare a capacităţilor şi ar
trebui, în schimb, să încerce să asigure o sursă sustenabilă de finanţare
pentru capacitatea continuă a acestora de a face plăţi pentru servicii de
mediu.
Guvernele şi instituţiile asigură sprijin de finanţare pentru programe
PES în mai multe feluri, ce pot afecta nivelul de sustenabilitate. O alocare
bugetară pentru un program este folosită adesea pentru a asigura un serviciu
relevant la nivel naţional care să ofere beneficii populaţiei largi. Totuşi, o
astfel de finanţare poate avea o sustenabilitate precară, în special dacă există
riscul unor schimbări guvernamentale sau reforme politice (Blackman şi
Woodward, 2010) Adoptarea unei forme de finanţare prin lege şi constituţie
poate reduce acest risc. În Statele Unite, Programul pentru Conservarea
Rezervelor primeşte finanţare prin Legea fermelor, revizuită la fiecare patru
– şase ani (Claasen et al., 2008). Fondurile fiduciare, cu principii juridice
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obligatorii de folosire, pot oferi plăţi ale dobânzilor pentru a optimiza
sustenabilitatea finanţării din partea terţilor. De exemplu, în Ecuador, s-a
înfiinţat un fond special pentru a ajuta susţinerea programului Pimampiro
după ce sprijinul financiar din partea Fundaţiei Inter-Americane s-a încheiat
(Bann, 2003). Dobânda capitalizată de la donaţia iniţială este folosită pentru
a finanţa plăţile continue, cu o suprataxă de 20% la consumul de apă pentru
rezidenţii locali, care au beneficiat de serviciile de apă locale îmbunătăţite
(Chenarul 4.2) (Echeverría et al., 2004; Wunder şi Alban, 2008).
Un alt mecanism folosit de guverne pentru a oferi finanţare sustenabilă
constă în impozite sau taxe specifice. De exemplu, când Costa Rica a
înlocuit sistemul de credite forestiere cu programul PES, şi-a revizuit
finanţarea de la buget cu un sistem finanţat extensiv printr-un impozit pentru
consumul de combustibil de 3,5% (Wunscher et al., 2006). Deşi impozitul
pe combustibil nu este perceput direct de la beneficiarii programului,
reprezintă o sursă sustenabilă de finanţare dintr-o activitate dăunătoare
mediului. Mai mult, un astfel de impozit adună în mod eficient venituri atât
de la sectorul privat cât şi public. În programele PES pentru protecţia
bazinelor hidrografice se folosesc adesea taxele la nivelul utilizatorilor
deoarece consumul de servicii este direct măsurabil; PEHS mexican este
finanţat în totalitate din taxe pe consumul de apǎ, cu un procent anual din
venituri de 2,5% alocat direct programului PEHS (Muñoz Piña et al., 2008).
Este important ca aceste condiţii de folosire a venitului din impozite sau taxe
să fie definite şi aplicate în mod clar. În Brazilia, 5% din taxa pe valoarea
adăugată din vânzări sunt alocate municipalităţilor pentru a susţine
conservarea pădurilor prin protecţia bazinelor hidrografice pentru apă
potabilă (May et al., 2002). Totuşi, Mayrand şi Paquin (2004) remarcă
faptul că deşi programul are un succes destul de mare, unele municipalităţi
au folosit fondurile pentru obiective ce nu ţin de conservare.
Nivelul geografic al beneficiilor serviciilor de mediu are implicaţii
pentru nivelul corespunzător al finanţării PES. Serviciile de mediu oferă
beneficii locale, naţionale şi internaţionale (Figura 4.1). Astfel, mobilizarea
finanţării din partea utilizatorilor depinde de scara geograficǎ a beneficiilor
furnizate. Pentru a crea legătura cea mai directă între furnizorii de servicii şi
beneficiari, scara geograficǎ a finanţării trebuie să se potrivească cu scara
serviciilor furnizate. De exemplu, dacă obiectivul este de a obţine beneficii
locale din serviciile de protecţie a bazinelor hidrografice, cea mai adecvată
sursǎ de finanţare poate fi de la beneficiarii din zona bazinelor hidrografice;
dacă obiectivul este de a obţine un serviciu relevant la nivel naţional sau
internaţional, ar putea fi mai adecvat să se mobilizeze finanţarea pentru PES
la nivel naţional şi respectiv internaţional.
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Chenarul 4.2. Crearea fondurilor pentru a finanţa PES în Ecuador şi Tanzania
Plăţile Pimampiro ecuadoriene pentru programul de protecţie a bazinelor
hidrografice au capitalizat cu succes o donaţie iniţială de 15 000 USD de la Fundaţia
Inter-Americanǎ (IAF) şi Organizaţia pentru Hrană şi Agricultură a ONU (FAO).
Investiţia într-un simplu cont de economii oferă un profit anual de 4 până la 10%, iar
după cinci ani fondul a crescut la aproximativ 20 000 USD. Împreună cu o suprataxă de
20% pentru consumul de apă aplicată pentru 1 350 de gospodării din Pimampiro, fondul
ajută la susţinerea capacităţii programului de a continua plăţile pentru serviciile de
mediu destinate comunitǎţii Nueva America, conform diagramei de mai jos.
Organizarea fondului Pimampiro
Rezidenţi Pimampiro
Suprataxa pentru apă

Municipalitatea
Pimampiro
Costuri de gestionare

FAO şi IAF
Donaţie capitalizată

Fondul
Plăţi PES

Servicii hidrologice

Comunitatea Nueva America

În mod ideal, fondurile ar trebui să fie create cu principii stricte de folosire,
printr-un fond fiduciar, pentru a se asigura că banii nu sunt deviaţi către alte scopuri. În
ciuda succesului financiar al fondului, Wunder şi Alban (2008) observă că o lipsă a
acestor principii i-ar putea ameninţa sustenabilitatea.
S-a folosit un fond fiduciar în Munţii din Arcul Oriental tanzanian pentru a oferi
finanţare pentru mai multe programe de administrare pe termen lung a conservării şi
biodiversităţii forestiere în regiune. Fondul Fiduciar are principii de îndrumare şi criterii
de eligibilitate pentru finanţare stricte, asigurându-se că finanţarea este orientată doar
către conservarea proiectelor care îndeplinesc aceste criterii. Este o iniţiativă comună a
Guvernului Republicii Unite Tanzania, Banca Mondială şi GEF.
Programul a primit un grant de 7 milioane USD din partea GEF cu care a înfiinţat
un Fond Fiduciar în 2006. Dat fiind că dobânda doar pentru fond nu a fost suficientă
pentru a îndeplini scopurile programului, s-a decis să se investească fondul în pieţe de
capital printr-o bancă de investiţii de top, cu scopul atingerii unei creşteri mai mari.
Până la finalul lui iunie 2008, fondurile crescuseră la 7 303 020 USD. Totuşi,
investiţiile au fost afectate de recesiunea economică globală şi fondul a scăzut până la 5
849 398 USD până la finalul anului. Investiţia şi-a revenit până la 6 540 250 USD la
finalul lui iunie 2009 (EAMCEF, 2007).
Fondurile Fiduciare cu principii de îndrumare stricte privind folosirea sunt un
mod eficace de a utiliza granturi şi donaţii pentru finanţarea programelor PES pe termen
mai lung. Totuşi, riscul expunerii aferente tipului de investiţie, de la conturi de
economii cu riscuri reduse, la investiţii mai riscante pe pieţele financiare, trebuie să fie
analizat cu atenţie.
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Figura 4.1. Reprezentare stilistică a scării spaţiale pentru diferite beneficii ale
serviciilor de mediu
Substanţe
biochimice
farmaceutice
Polenizare/ disiparea seminţelor
Tratarea apei şi
gestiunea deşeurilor

aerului

şi
Regulamente
schimatice

climatice/schimbări

Întreţinerea
genetică
diversitatea speciilor

şi

Controlul pericolelor naturale
(incendii, inundaţii)

/

Biodiversitate

Controlul eroziunii

Ecoturism şi recreare

Hrană/ Fibre/ Combustibil

Educaţie, artă şi cercetare

Apă (cantitate)
Valori culturale şi frumuseţi ale
naturii
Beneficii globale

Beneficii naţionale

Beneficii locale

Sursa: TEEB, 2009.

În unele cazuri, este posibil să nu fie practic sau rentabil să se obţină
finanţare la scara geografică adecvată. De exemplu, s-a sugerat că PEHS
mexican ar trebui să aloce fondurile programelor regionale pentru protecţia
bazinelor hidrografice în aceeaşi proporţie geografică în care au fost impuse
taxele federale pentru apă în arealul bazinelor. Totuşi, acest lucru nu s-a
realizat deoarece majoritatea taxelor au fost strânse de la un număr mai mic
de zone urbane, care nu erau neapărat situate în bazine hidrografice cu nevoi
stringente de plăţi pentru servicii de mediu (Muñoz Piña et al., 2008).

4.2 Experienţa cu finanţarea PES în sectorul privat
Nevoia de a implica şi influenţa mai mult finanţarea din sectorul privat
în conservarea biodiversităţii şi exploatare sustenabilă este recunoscută din
ce în ce mai mult (CBD, 2010; UNEP, 2008). În contextul PES, există un
număr din ce în ce mai mare de programe finanţate voluntar de firme private
şi indivizi particulari (a se vedea Tabelul 4.1). Acestea sunt adesea programe
la o scară mai mică ce oferă beneficii localizate ale serviciilor de mediu
pentru firmele din apropiere. Aceste programe seamănă cu tipul de
negociere Coasiană, apropiindu-se cel mai mult de definiţia PES prezentată
în Capitolul 1.
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Tabelul 4.1. Surse de finanţare în cadrul selecţiei programelor PES
Exemplu PES

Furnizarea serviciilor de mediu şi surse de finanţare

Nivelul
serviciului

Nivelul
finanţării

FIRME PRIVATE ŞI INDIVIZI PARTICULARI
Tmatboey, Cambogia
(Clements et al., 2008)

Conservarea biodiversităţii: Turiştii plătesc pentru a vedea specii cheie de păsări (30
USD pentru a vedea integral, 15 USD pentru a vedea sub-mulţimi), finanţând
conservarea şi planurile de amenajare a terenului prin sate.

Local şi
internaţional

Internaţional

PROFAFOR, Ecuador
(Wunder şi Alban, 2008)

Captarea carbonului: FACE, un consorţiu de companii electrice olandeze, plătesc
pentru împădurire şi re-împădurire pentru a compensa emisiile de la o nouă centrală
electrică (80% din captare este neeligibilă conform Kyoto deoarece contractele au fost
semnate înainte de a intra în vigoare Kyoto).

Internaţional

Internaţional

Sierra de las Minas
Reserve, Guatemala
(IIED, 2007)

Servicii hidrologice: Utilizatorii de apă din aval (Coca Cola, fabrica de hârtie PAINSA,
distileria Licorera Zacapaneca Rum şi hidrocentrale) plătesc pentru gestiunea bazinelor
hidrografice din amonte pentru a asigura fluxul de apă utilă.
Costurile de proiectare şi de formare a capacităţilor de la WWF, UNEP şi alţi donatori
internaţionali.

Local

Local

Munţii Vosgi, Franţa
(Perrot-Maitre, 2006)

Servicii hidrologice: Nestle-Vittel plătesc pentru a schimba practicile de administrare
în ferme, reducând contaminarea acviferă şi crescând calitatea apei.

Local

Local

Platoul Gavot, Franţa
(WWF, 2006)

Servicii hidrologice: Danone-Evian plăteşte fermierii (două treimi) să reducă folosirea
de îngrăşăminte, reducând contaminarea canalelor navigabile şi reducând costurile de
epurare.
Calitatea mediului: Rezidenţii locali plătesc fermierii (o treime) să aplice practici de
administrare pentru a menţine calitatea ecologică a zonei.

Local

Local
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Himachal Pradesh, India
(Agarwal et al., 2007)

Servicii hidrologice: fermierii din aval din bazinul de recepţie Oach-Kuhan finanţează
administrarea bazinelor hidrografice la fermele din amonte pentru a reduce sedimentarea
rezervorului de irigaţii, prin taxe de folosire a apei.
Costurile de proiectare şi de formare a capacităţilor de la IIED şi Winrock International.

Local

Local

Tabelul 4.1 continuat pe verso
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Tabelul 4.1. Surse de finanţare în cadrul selecţiei programelor PES (cont.)
Exemplu PES

Nivelul
serviciului

Furnizarea serviciilor de mediu şi surse de finanţare

Nivelul
finanţării

FIRME PRIVATE ŞI INDIVIZI PARTICULARI
Cidanau, Indonezia
(Munawir and
Vermeulen, 2007)

Servicii hidrologice: Krakatau Steel, cu un istoric îndelungat lucrând cu guvernele
locale pentru programele de conservare şi cercetare hidrologică, plăteşte pentru
administrarea bazinelor hidrografice la fermele din amonte pentru a reduce
sedimentarea rezervorului.
Costurile de facilitare suportate de IIED şi LP3ES.

Local

Local

Sasumua, Kenya
(Etapa de planificare)
(Mwengi, 2008)

Servicii hidrologice: Staţia de epurare privată va plăti pentru administrarea bazinelor
hidrografice la fermele din amonte pentru a reduce costurile de procesare.
Costurile de proiectare şi de formare a capacităţilor de la Banca Mondială şi ICRAF.

Local

Local

Bazinul hidrografic din
Lacul Naivasha, Kenya
(Mwengi, 2008)

Servicii hidrologice: Utilizatorii de apă din aval (regia de canalizare, crescătorii de flori
comerciale şi centrala electrică geotermală) plătesc pentru administrarea bazinelor
hidrografice din amonte pentru a asigura fluxul de apă utilă.
Calitatea mediului: Industria turismului plăteşte pentru administrarea bazinelor
hidrografice pentru a reduce poluarea şi a conserva mediul lacului.
Costurile de proiectare şi de formare a capacităţilor de la WWF şi CARE.

Local

Local

Canalul Panama
(UNEP, 2008)

Servicii hidrologice: O firmă de reasigurări a emis obligaţiuni ale căror venituri sprijină
reîmpădurirea bazinelor hidrografice de către comunităţile locale, reducând riscurile de
răspundere aferente drenării şi închiderii canalului. Utilizatorii canalului cumpără
obligaţiunea în schimbul primelor de asigurare reduse.

Local

Local

Tabelul 4.1 continuat pe verso
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Tabelul 4.1. Surse de finanţare în cadrul selecţiei programelor PES (cont.)
Nivelul
serviciului

Nivelul
finanţării

PES, Costa Rica
(Wunscher et al., 2006;
Pagiola, 2006)

Conservarea biodiversităţii/ Captarea carbonului/ Calitatea mediului/ Serviciile
hidrologice: O taxă de consum de combustibil de 3,5%, în primul rând, precum şi un tarif
pentru folosirea apei, credite de pe piaţa CDM, contribuţii voluntare din partea companiilor
hidroelectrice şi societăţilor agricole şi donaţii din partea organismelor şi guvernelor
internaţionale plătesc pentru despăduririle omise de pe terenuri private, asigurând o gamă de
beneficii.
Costurile de proiectare şi de formare a capacităţilor de la Banca Mondială, GEF şi Banca
Germană KfW.

Naţional,
local şi
internaţional

În primul
rând
naţional şi
local, cu
implicaţii
internaţion
ale

Pimampiro, Ecuador
(Wunder şi Alban, 2008)

Servicii hidrologice: Dobânda donaţiilor capitalizate din partea FAO şi Fundaţiei InterAmerican, precum şi taxele crescute pentru folosirea apei plătesc Asociaţiei Autonome
Nueva America, formată din numeroşi proprietari individuali, o parte dintre aceştia primind
plăţi, pentru evitarea despăduririlor şi implementarea practicilor de conservare şi gestiune a
terenului.
Costurile de proiectare şi de formare a capacităţilor de la FAO şi Fundaţia Inter-American.

Local

Local şi
internaţion
al

PEHS, Mexic
(Muñoz Piña et al.,
2008)

Servicii hidrologice: Taxele din folosirea federală a apei şi finanţarea suplimentară din partea
bugetului de stat plătesc pentru evitarea despăduririlor şi implementarea practicilor de
administrare a bazinelor hidrografice pentru a asigura furnizarea de apă curată în aval.

Local

Naţional

Dunărea, România şi
Bulgaria
(GEF, 2009)

Conservarea biodiversităţii/ Calitatea mediului/ Serviciile hidrologice: GEF (42%) şi
WWF (47%), guvernele naţionale şi locale, pescăriile şi sectorul turistic (11%), plătesc pentru
practicile de administrare a bazinelor hidrografice pentru a conserva calitatea mediului în
zonă.

Local şi
internaţional

În primul
rând
internaţion
al cu

Exemplu PES

Furnizarea serviciilor de mediu şi surse de finanţare
PRIVAT CU PUBLIC / ONG / DONATOR INTERNAŢIONAL
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Costurile de proiectare şi de formare a capacităţilor finanţate de WWF.

implicaţii
locale şi
naţionale

Tabelul 4.1 continuat pe verso
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Tabelul 4.1. Surse de finanţare în cadrul selecţiei programelor PES (cont.)
Exemplu PES

furnizarea serviciilor de mediu şi surse de finanţare

Nivelul
serviciului

Nivelul
finanţării

GUVERN
ecoMarkets, Australia
(EcoTender, BushTender,
BushBroker) (DSE, 2009)

Conservarea biodiversităţii/ captarea carbonului/ Calitatea ecologică/ Serviciile
hidrologice: Guvernul statului Victoria plăteşte proprietarii pentru a conserva şi a proteja
mediul pe terenul lor.

Local şi
naţional

Naţional

OPUL, Austria
(Lebensministerium, 2010)

Calitatea agro-mediului: guvernul naţional plăteşte fermierii pentru gestionarea ecologică
îmbunătăţită pe terenul lor, în special reducerea intensităţii agricole şi administrarea resurselor
naturale. Primeşte fonduri prin Politica Agricolǎ Comunǎ a UE.

Naţional

Naţional şi
internaţional

Programul de Transformare
a Terenurilor Înclinate,
China
(Bennett, 2008)

Reducerea eroziunii: Guvernul Naţional plăteşte proprietarii / ocupanţii privaţi pentru a
planta copaci pe terenurile înclinate pentru a reduce eroziunea şi degradarea terenului,
accentuând venitul suplimentar.

Local şi
naţional

Naţional

Amfissa, Grecia
(Vakrou, 2010)

Calitatea agro-mediului: Guvernul Naţional plăteşte fermierii pentru a păstra o regiune
unică de măslini veche de 150 de ani. Primeşte fonduri prin Politica Agricolǎ Comunǎ a UE.

Local şi
internaţional

Naţional şi
internaţional

Nordic Shell Holdings,
Suedia
(Zandersen et al., 2009)

Servicii hidrologice: Staţia municipală de epurare a apei plăteşte producătorul Blue Mussel
pentru purificarea apei scurgere, evitând cheltuielile tehnologice tradiţionale şi îmbunătăţind
calitatea apei într-o rezervă naturală maritimă semnificativă.
Costurile de proiectare şi de formare a capacităţilor susţinute de Nordic Shell Holdings.

Local

Local

Ecological Compensation
Areas, Elveţia
(SFSO, 2007)

Calitatea agro-ecologică: Guvernul Naţional plăteşte fermierii pentru gestionarea ecologică
îmbunătăţită pe terenul lor, în special reducerea intensităţii agricole şi administrarea resurselor
naturale.

Local şi
naţional

Naţional
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Tabelul 4.1. Surse de finanţare în cadrul selecţiei programelor PES (cont.)
Exemplu PES

Furnizarea serviciilor de mediu şi surse de finanţare

Nivelul
serviciului

Nivelul
finanţării

GUVERN
Programul de Dezvoltare
Rurală pentru Anglia, RU
(Defra, 2009)

Calitatea agro-mediului: Guvernul Naţional plăteşte fermierii pentru gestionarea ecologică
îmbunătăţită pe terenul lor, în special păstrarea peisajelor agricole tradiţionale şi a resurselor
naturale. Primeşte fonduri prin Politica Agricolǎ Comunǎ a UE.

Naţional

Naţional şi
internaţional

CRP, US
(Claassen et al., 2008)

Calitatea agro-mediului/ Conservarea biodiversităţii/ captarea carbonului/
Serviciile hidrologice: Guvernul Naţional plăteşte fermierii să îşi retragă din folosire
terenurile şi să implementeze practici ecologice de administrare.

Local şi
naţional

Naţional

Kanagawa, Japonia
(Hayashi and Nishimiya,
2010)

Servicii hidrologice/ Calitate mediului: Impozitul pe venit specific şi impozitele
pentru consumul de apă finanţează Planul de Acţiune Cincinal pentru protecţia
bazinelor hidrografice şi administrarea pădurilor.

Local

Local

Canada, Bazinul
Hidrografic Assiniboine
(Hill et al, 2010)

Servicii hidrologice/ Conservarea biodiversităţii: Guvernul Naţional plăteşte
proprietarii să redea calitatea zonelor umede care oferă beneficii din conservare.
Program în asociere cu Ducks Unlimited ONG şi Asociaţia pentru Administrarea
Bazinului Hidrografic Assiniboine.

Local şi
naţional

Naţional

Tir Gofal, Ţara Galilor
(Adunarea Guvernului
Galez, 2007)

Calitatea agro-mediului: Guvernul Naţional plăteşte fermierii pentru gestionarea
ecologică îmbunătăţită pe terenul lor, în special păstrarea peisajelor agricole tradiţionale
şi a resurselor naturale. Primeşte fonduri prin Politica Agricolǎ Comunǎ a UE..

Naţional

Naţional şi
internaţion
al

Tabelul 4.1 continuat pe verso

COSTUL BIODIVERSITĂŢII

86

4. MOBILIZAREA FONDURILOR PENTRU PLĂŢILE PENTRU SERVICII DE MEDIU

Tabelul 4.1. Surse de finanţare în cadrul selecţiei programelor PES (cont.)
Exemplu PES

Furnizarea serviciilor de mediu şi surse de finanţare

Nivelul
serviciului

Nivelul
finanţării

GUVERN CU ONG / DONATOR INTERNAŢIONAL
Republica Dominicană,
Sebana Yegua de Sus
(Gutman and Davidson,
2007)

Conservarea biodiversităţii/ Captarea carbonului/ Calitatea mediului/ Servicii
hidrologice: Guvernul Naţional (71%), cu sprijinul GEF (14%), Sur Futuro (11%) şi
Fundaţiei Kellogg (5%) plătesc proprietarilor privaţi şi fermierilor pentru a-şi schimba
practicile de folosire a terenului, reducând degradarea terenului şi oferind o gama largă
de beneficii ecologice, asigurând şi capitalul natural pentru a promova crearea de profit
şi furnizarea serviciilor de bază.

Local,
naţional şi
internaţional

Naţional şi
internaţion
al

Pădurea Arabuko
Sokoke, Kenya
(Mwengi, 2008)

Conservarea biodiversităţii/ Calitatea mediului: Guvernul Naţional, cu sprijinul
USAID, Birdlife International şi WWF plătesc proprietarilor privaţi pentru conservarea
pădurii, împădurire şi implementarea practicilor de administrare pentru sporirea
biodiversităţii.

Local,
naţional şi
internaţional

Naţional şi
internaţion
al

Munţii din Arcul
Oriental, Tanzania
(EAMCEF, 2007)

Servicii hidrologice: Guvernul Naţional a înfiinţat Fondul pentru Conservarea
Mediului, cu sprijin dintr-un împrumut de la Banca Mondială şi un grant din partea GEF
şi asistenţă operaţională din partea UNDP şi IUCN pentru a plăti proprietarilor privaţi
ca să implementeze practici de administrare îmbunătăţite în Bazinul Râului Ruvu
(precum şi alte proiecte).

Local,
naţional şi
internaţional

Local,
naţional şi
internaţion
al

Sursa: OCDE, 2010
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Participarea voluntară a sectorului privat în programele PES este
motivată de mai mulţi factori, inclusiv economii, valoare adăugată pentru
producţie, relaţii publice îmbunătăţite şi capacitatea de a influenţa potenţiale
regulamente viitoare (Gutman şi Davidson, 2007). Asigurarea furnizării
serviciilor de mediu poate duce la economii semnificative pentru procesele
de producţie. Programele de servicii pentru calitatea apei sunt deosebit de
avansate în acest domeniu deoarece apa este un serviciu ecosistemic foarte
tangibil şi o sursă de producţie semnificativă. De exemplu, companiile
hidroelectrice finanţează administrarea sustenabilă a pădurilor în Kenya şi
Costa Rica pentru a reduce eroziunea şi a evita costurile pentru asanarea
rezervorului (Mwengi, 2008; Wunscher et al., 2006). Producătorii de băuturi
precum Nestle-Vittel şi Danone-Evian în Franţa şi Coca Cola şi Zacapaneca
Rum în Guatemala economisesc costurile pentru purificarea apei printr-o
administrare îmbunătăţită a bazinelor hidrografice în amonte
(Perrot-Maitre, 2006; WWF, 2006; IIED, 2007). In fiordul Lysekil, Suedia,
staţia locală de epurare economiseşte 100 000 EUR pe an cu costurile cu
tehnologia tradiţională plătind Nordic Shell Holdings SA pentru serviciile de
filtrare a apei furnizate de fermele de midii albastre. Planul de afaceri al
Nordic Shell se bazează pe capacitatea sa de a produce crustacee de calitate
înaltă, oferind în acelaşi timp servicii de mediu (Zandersen et al., 2009).
Şi companiile de asigurări au fost motivate de economii să participe la
PES. Multe servicii de mediu oferă zone tampon împotriva pericolelor
naturale sau menţin viabilitatea economică a operaţiunilor. De exemplu,
pierderea zonelor umede în jurul coastei Louisianei a exacerbat daunele
provocate de Uraganul Katrina (US EPA, 2006). În Panama, o firmă de
reasigurare, Forest RE, a înfiinţat un program de protecţie a bazinelor
hidrografice pentru a-şi reduce obligaţiile cu costurile de asanare şi riscul
închiderii canalului (UNEP, 2008).
Şi firmele pot asigura valoarea adăugată a producţiei de bunuri şi
servicii participând la programele PES. Pieţele organice şi atestate, cum ar fi
silvicultura, cresc cu 10% pe an (Gutman şi Davidson, 2007), consumatorii
fiind din ce în ce mai conştienţi de impactul cumpărăturilor lor asupra
mediului. Programele PES de agro-mediu sprijină tranziţia de la agricultura
intensivă la producţia organică la nivelul întregii Europe. Mai mult, Wunder
(2006) observă că produsele atestate conform programelor de Management
Forestier Responsabil sunt o formă de PES, prin care consumatorul
selectează produse atestate, plătind voluntar o primă pentru beneficiile de
conservare ale practicilor de producţie sustenabile. Veisten (2007) a estimat
predispoziţia suplimentară de a plăti pentru mobilă din lemn de la IKEA cu
etichetă ecologică, constatând că respectivii consumatori sunt dispuşi să
plătească 16% în plus faţă de preţul alternativelor existente fără acest tip de
etichetă. Turismul este un alt sector de creştere ce beneficiază de programe
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PES. De exemplu, hotelurile contribuie la finanţarea pentru un program PES
funcţional în secţiunile române şi bulgare ale Dunării pentru a conserva
calitatea ecologică a bazinului hidrografic (GEF, 2009).
Finanţarea programelor PES din sector privat poate fi motivată prin
aspecte ce ţin de relaţii publice şi o ambiţie de a îmbunătăţi imaginea firmei
sau de a asigura acceptabilitatea socială în regiunea de funcţionare. În PES
din Costa Rica, de exemplu, unde peste 40 de firme diferite au contribuit cu
o sumă totală de peste 8 milioane USD până în prezent, Blackman şi
Woodward (2010) au constatat că această acţiune este motivată de dorinţa
de a oferi „protecţia pădurilor şi furnizarea de servicii ecologice”, dar şi de
a îmbunătăţi relaţiile cu comunităţile şi guvernele locale. Plăţile din partea
turiştilor către satele din Cambogia, în schimbul observării vieţii sălbatice,
nu doar stimulează protecţia mediului ci ajută şi la creşterea acceptării de
către locali a vizitelor turiştilor în satele lor.
Finanţarea din partea sectorului privat poate fi motivată şi din dorinţa de
a întârzia sau influenţa orice alt regulament viitor. Acţiunile timpurii pot
oferi un avantaj strategic permiţându-le firmelor să întârzie sau să negocieze
forma finală a regulamentelor ulterioare dar şi prin avantajul primului venit
(Maxwell et al., 1998). Companiile care nu urmăresc regulamentele actuale
şi nu estimează dezvoltările viitoare riscă să sufere dezavantaje
concurenţiale (Esty şi Winston, 2006).
Există o disponibilitate ă semnificativă pentru a spori finanţarea din partea
sectorului privat în programele PES, în special prin faptul că firmele devin din ce
în ce mai conştiente de oportunităţile pe care le aduc investiţiile în servicii de
mediu. Este rezonabil să ne aşteptăm cǎ marea parte a implicării voluntare a
sectorului privat în PES se va concentra pe oportunităţile prin care pot culege
beneficiile direct, cum ar fi prin scheme PES locale de protecţie a bazinelor
hidrografice şi vânzarea de produse organice. Totuşi, finanţarea voluntară din
partea sectorului privat în programe ce urmǎresc beneficii ale serviciilor de mediu
la nivel regional şi global, precum biodiversitatea, este încă insuficientă pentru a
adresa nivelul de cădere a pieţei. Beneficiile serviciilor de mediu mai mari la nivel
geografic sunt supuse unui nivel ridicat de stimulente parazitarexv , în special
pentru servicii de mediu care oferă valori de nefolosire. Astfel, influenţarea
finanţării pentru PES prin taxe şi impozite, asemenea programelor din Costa Rica
şi Mexic, este poate un mod mai eficace de a mobiliza fondurile, inclusiv cele din
sectorul privat.
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Note
xvi

Parazitismul este asociat cu natura bunului public al biodiversităţii.
Indivizii sau firmele au stimulente mici pentru a plăti pentru asigurarea
biodiversităţii şi serviciilor de mediu deoarece nu pot fi excluşi şi ceilalţi de
la a se bucura de beneficii.
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Capitolul 5

Idei aprofundate pentru plăţile internaţionale pentru serviciile
de mediu

Acest capitol prezintă modul în care ideile oferite de programele PES
locale şi naţionale se aplică plăţilor internaţionale pentru servicii de
mediu. IPES se referă la programe în care cumpărătorii sau
vânzătorii de servicii de mediu depăşesc frontierele jurisdicţionale.
Capitolul discută despre programe asemănătoare IPES ce apar
pentru servicii de mediu referitoare la carbon şi despre modul în care
pot fi proiectate şi implementate plăţile internaţionale pentru
biodiversitate şi alte servicii de mediu care nu se referă la carbon.
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Multe din criteriile şi cunoştinţele derivate din proiectarea şi
implementarea în mod eficient a programelor PES locale şi naţionale sunt de
asemenea relevante pentru PES internaţionale (IPES). Acest capitol prezintă
iniţiative IPES recente în contextul schimbărilor climatice, incluzând un nou
mecanism internaţional propus pentru a reduce emisiile din despăduriri şi
degradarea pădurilor (REDD-plus) în ţările în curs de dezvoltare; şi cum
poate fi acesta creat pentru a promova beneficiile comune ale biodiversităţii.
În fine, capitolul prezintă câteva aspecte de proiectare care s-ar putea aplica
propunerilor recente care au drept scop planificarea specifică a
biodiversităţii.

5.1 Experienţa cu Plăţile Internaţionale pentru Servicii de Mediu:
Carbon şi REDD-plus

IPES aplică aceleaşi concepte pentru a direcţiona transferuri între
cumpărătorii şi vânzătorii de servicii de mediu la nivel internaţional. O
diferenţă esenţială între PES şi IPES constă în tipurile de servicii de mediu
pe care fiecare le poate viza. Serviciile de mediu apar la nivele spaţiale
diferite, nivele ce pot apărea în proiectarea instrumentelor prin care vor fi
redate aceste servicii. Programele PES locale se concentrează în mod normal
pe servicii care generează beneficii la nivel local sau regional, precum
reglementarea hidrologică, prevenirea eroziunii şi îmbunătăţiri estetice (de
ex. frumuseţea peisajelor) (a se vedea şi Figura 4.1). În schimb, finanţatorii
internaţionali sunt bine poziţionaţi pentru a se concentra asupra serviciilor
precum captarea carbonului, informaţii genetice şi valori de nefolosire
pentru care guvernul naţional şi factorii interesaţi din sectorul privat local nu
primesc stimulente spre a le finanţa din cauza caracteristicilor lor globale de
bun public (Klemick şi Simpson, 2010).
Exemple de activităţi existente de genul IPES includ proiecte de
împădurire şi reîmpădurire conform Mecanismului de Dezvoltare
Nepoluantă (CDM) şi, la scară mai largă, contracte privind bioprospectarea.
Şi aceste mecanisme au avut succes în influenţarea finanţării din partea
sectorului privat, deşi din motive diferite. În cazul CDM, sectorul privat este
motivat de costul scăzut al reducerilor emisiilor gazelor cu efect de seră
(GHG). Aceste compensează pentru ţintele obligatorii de reducere a
emisiilor pe care multe state dezvoltate le-au acceptat conform Protocolului
Kyoto al Convenţiei Cadru ONU pentru Schimbările Climatice (UNFCCC).
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În cazul bioprospectării, sectorul privat este motivat de valoarea adăugată pe
care informaţiile genetice o oferă în scopuri farmaceutice şi de bioinginerie.
Se propune în prezent un nou mecanism, de Reducere a Emisiilor
provenite din Despăduriri şi Distrugerea Pădurilor (REDD-plus),
implementat în ţările în curs de dezvoltare prin intermediul UNFCCC,
pentru a sprijini initiativele de combatere a schimbărilor climatice.
Stabilirea, de comun acord, a unui viitor mecanism REDD-plus ar
reprezenta o dezvoltare semnificativă şi fără precedent în crearea unui
mecanism de finanţare internaţional, ce ar putea contribui la internalizarea
serviciilor de mediu referitoare la carbonul rezultat din păduri.
Şi un mecanism REDD-plus poate oferi beneficii comune semnificative
pentru alte servicii de mediu, care nu se referă la carbon, inclusiv
biodiversitatea. Beneficiile comune ale biodiversităţii pot fi maximizate
dacă se vizează finanţarea REDD-plus în zone unde beneficiile
semnificative ale carbonului şi biodiversităţii se suprapun în spaţiu. Aceasta
ar concentra finanţarea REDD-plus astfel încât să se poată atingă două
servicii de mediu globale la preţul unuia.
Pe lângă sporirea co-beneficiilor biodiversităţii care ar fi atrase printr-un
mecanism REDD-plus, co-finanţarea suplimentară din partea investitorilor
în biodiversitate (prin concentrare sau stratificare) ar putea permite vizarea
directă a beneficiilor biodiversităţii (Karousakis, 2009). Apar deja
iniţiativele voluntare de a concentra beneficiile carbonului şi biodiversităţii
în REDD-plus. Exemplele includ Alianţa pentru Climă, Comunitate şi
Biodiversitate (CCBA), care a stabilit standardele şi criteriile pentru a atinge
aceste obiective multiple. Aşa-zisele credite verzi REDD-plus, implicând
prime pentru beneficiile suplimentare ale biodiversităţii pe care le oferă,
sunt cumpărate de pe piaţa voluntară a carbonului. Astfel de iniţiative
voluntare de a strânge beneficii pentru binele public global ale biodiversităţii
sunt importante – pe măsură ce creşte experienţa în aceste domeniu, pot
oferi lecţii despre cum pot fi îmbunătăţite. Totuşi, e puţin probabil ca astfel
de scheme voluntare ale biodiversităţii să ofere nivelul necesar pentru a crea
o cerere globală pentru biodiversitate şi pentru schimbarea fundamentală a
preţurilor pentru terenuri (Blom et al., 2008). Aşa cum cererea pentru
reducerile la carbon, credite CDM şi credite posibile REDD-plus pe viitor
este declanşată de angajamente cu efecte juridice de reducere a emisiilor
GHG şi reglementată printr-o piaţă internaţională a carbonului, cererea
internaţională la nivel larg pentru conservarea biodiversităţii şi exploatrea
sustenabilǎ ar rezulta din politici de reglementare la scară largă.
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5.2 Observaţii despre Plăţile Internaţionale pentru Biodiversitate
În acest context, propunerile recente pentru un mecanism IPES pentru
biodiversitate includ un Mecanism de Dezvoltare Verde (GDM). GDM
subliniază nevoia de a implica şi influenţa finanţarea din partea sectorului
privat şi propune înfiinţarea unui proces de standarde şi acreditare pentru a
certifica oferta de zone protejate din punct de vedere al biodiversităţii.
Conform propunerii, verificarea poate fi realizată de un terţ independent.
Facilitând o piaţă funcţională, un GDM ar permite vânzarea conservării
biodiversităţii atestată către cumpărători doritori, incluzând societăţi şi
indivizi. Propunerea sugerează să se înceapă printr-o etapă voluntară a unui
mecanism pilot. Aceasta ar fi astfel analogă activităţilor demonstrative RED
ce urmează să introducă un proiect pilot pentru activităţile de reducere a
emisiilor GHG în contextul evitării despăduririlor.
Un alt element REDD-plus ce poate fi relevant în contextul GDM pentru
biodiversitate ar fi abordarea de finanţare propusă de UNFCCC pentru
REDD-plus. Recunoscând provocările aferente monitorizării reducerii
emisiilor din despăduriri şi degradare în ţările în curs de dezvoltare, se
propune ca finanţarea REDD-plus să fie asigurată printr-o abordare trifazică:
(i) pentru formarea capacităţilor (i.e., stabilirea unei situaţii de referinţă
REDD-plus şi monitorizare) şi dezvoltarea unei strategii naţionale REDDplus; (ii) pentru plăţi prin procură (i.e., în baza unei zone unde s-a evitat
despădurirea); şi (iii) pentru reducerea verificată a emisiilor.
În multe ţări, provocările asociate monitorizării pierderii şi degradării
biodiversităţii sunt cel puţin la fel de mari, dacă nu mai mari, decât cele
privind monitorizarea reducerii emisiilor GHG din despăduriri în ţările în
curs de dezvoltare. Aceasta rezultă în primul rând din multidimensionalitatea biodiversităţii şi, astfel, din lipsa unui sistem metric şi de
indicatori unic convenit pentru biodiversitate. Pentru ca un GDM să
funcţioneze la scară internaţională, oferind siguranţă investitorilor pentru
ceea ce sunt dispuşi să plătească, este nevoie de un acord asupra modului de
cuantificare a unui certificat GDM şi astfel asupra monitorizării, raportării şi
verificării (MRV) beneficiilor biodiversităţii. De exemplu, un certificat
GDM ar oferi stimulente continue pentru îmbunătăţire prin crearea unei
compensări pe două nivele, unul pentru plăţi pentru biodiversitate pe bază de
procură - care ar fi deduse conform incertitudinii inerente procurii - şi o a
doua compensare, la un nivel mai mare aferentă metodologiilor MRV mai
riguroase.
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Este important să se remarce şi că multe programe PES locale şi
naţionale contribuie la furnizarea serviciilor de mediu globale, totodată cu
serviciile locale. Astfel de programe le oferă investitorilor internaţionali
şansa de a co-finanţa activităţi ca o abordare la IPES. Se pot preconiza
acorduri prin care guvernele naţionale depun eforturi semnificative pentru a
înfiinţa programe PES bine structurate şi eficace (pentru a internaliza
beneficii ale serviciilor de mediu externe locale şi regionale) şi se poate
preconiza că aceste eforturi ar fi alternate cu plăţi internaţionale pentru a
internaliza beneficiile ecologice globale (cum ar fi biodiversitatea şi
captarea carbonului) (Karousakis and Corfee-Morlot, 2007). În exemplu
unde s-a aplicat această idee este într-un program PES recent înfiinţat în
valea Los Negros din Bolivia. Programul implică achiziţionarea simultan a
două servicii de mediu, protecţia bazinelor hidrografice şi habitatul
păsărilor. În timp ce persoanele din aval care folosesc irigaţii din cadrul
Municipalităţii Pamagrande plătesc pentru serviciile de protejare a bazinelor
hidrografice, Serviciul American pentru Pisciculturǎ şi Natură Sălbatică
plăteşte pentru protecţia habitatului pentru specii de păsări migratoare
(Asquith et al., 2008).
Se propune o abordare similară şi prin Programul Socio Bosque din
Ecuador care îşi propune contracararea efectelor despăduririlor. Pe lângă
fondurile alocate pentru Socio Bosque de către Guvernul din Ecuador,
programul încearcă să atingă stabilitate financiară suplimentară printr-un
fond fiduciar creat în cadrul Fondului Naţional de Mediu (Fondo Ambiental
Nacional, FAN). Prin acest fond, se pot primi donaţii din partea ţărilor sau
organizaţiilor, precum şi stimulente economice din partea unui posibil
mecanism REDD-plus.
16

Dacă, de exemplu, criteriile de planificare folosite în programul Socio
Bosque (ce stabileşte în prezent zonele prioritare cu cea mai mare
ameninţare de despădurire, zonele cu stocare mare de carbon şi alte servicii
de mediu şi zonele cu cele mai mari nivele de sărăcie) ar include şi stabilirea
zonelor prioritare cu beneficii mari ale biodiversităţii, aceasta ar reprezenta
o sursă suplimentare de finanţare, i.e. din partea investitorilor interesaţi în
special în conservarea biodiversităţii şi exploatre sustenabilǎ.

Note
16

. http://www.ambiente.gov.ec/
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Capitolul 6

Statele Unite: Programul de Conservare a Rezervelor
(CRP), din cadrulDepartamentului pentru
Agricultură al Statelor Unite (USDA)

Acest capitol prezintă proiectarea şi implementarea Programului
Conservare a Rezervelor al USDA, un program naţional de agromediu ce oferă plăţi proprietarilor pentru a-şi retrage terenurile din
circuitul agricol şi pentru a îmbunătăţi calitatea ecologică a terenului
agricol. CRP implementează o gamă de practici de administrare
pentru a proteja terenul cu predispoziţie la eroziune şi cu sensibilitate
ecologică, pentru a îmbunătăţi calitatea apei şi a habitatelor
sălbatice. Programul distribuie contracte printr intermediul unui
mecanism de licitaţie, planificând plăţile conform beneficiilor şi
costurilor ecologice. Aceasta ajută la creşterea rentabilităţii
programului. Sunt prezentate provocările şi lecţiile învăţate din CRP.
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6.1

Introducere
Pierderea habitatului prin agricultură este cauza principală a pierderii
biodiversităţii globale (OCDE, 2008a; IUCN, 2009a). Statele Unite, unde
agricultura acoperă jumătate din terenuri,
17

reprezintă căminul a 1192 de specii ameninţate cu dispariţiea18, pe
locul doi în lume după Ecuador (IUCN, 2009b). Programul pentru
Conservarea Rezervelor (CRP) este unul din principalele mecanisme prin
care se combate pierderea biodiversităţii prin agricultură în Statele Unite;
scopurile clare ale acestuia sunt de a proteja terenul agricol cu predispoziţie
ridicată la eroziune şi sensibil din punct de vedere ecologic.
CRP, iniţiat în 1985, este în primul rând un program de separare a
terenurilor prin care guvernul oferă stimulente proprietarilor să încheie
contracte pentru a schimba folosirea terenului pe o parcelă anume, furnizând
astfel servicii de mediu. Este administrat de Autoritatea pentru Servicii
Agricole (FSA), ce face parte din Departamentul pentru Agriculturǎ din
Statele Unite (USDA), cu funcţii de sprijin oferite de Serviciul pentru
Conservarea Resurselor Naturale (NRCS), agenţii silvice de stat, grupuri
locale de conservarea solului şi apei şi de sectorul privat. Este finanţat de
Commodity Credit Corporation (Corporaţia de Credite pentru Mărfuri)
deţinută de guvern şi creată pentru a sprijini şi a proteja venitul şi preţurile
din activităţi agricole. În 2010, se vor plăti 2 miliarde USD pentru a se
asigura retragerea a 31 milioane de acri de teren agricol. Peste 80% din
terenul CRP este înscris folosind un proces concurenţial de licitaţii, făcând
CRP cel mai mare şi cel mai vechi program PES cu licitaţii inverse. Drept
urmare, există lecţii valoroase ce pot fi învăţate din proiectarea şi
funcţionarea CRP, dat fiind că a evoluat în cei 23 de ani de funcţionare.
CRP nu este singurul program de agro-mediu din Statele Unite; face
parte dintr-o serie de programe bazate pe stimulente care vizează aspecte
diferite ale mediului. Acest capitol se concentrează pe analiza CRP deoarece
este programul dominant, însă sunt incluse şi aspecte din alte programe
acolo unde este relevant. Capitolul are următoarea structură: Secţiunea 6.1
prezintă CRP în contextul altor programe de conservare a terenului agricol
din Statele Unite. Secţiunea 6.2 subliniază elementele importante de
proiectare a CRP. Secţiunea 6.3 evaluează aceste elemente de proiectare,
inclusiv folosirea licitaţiilor inverse, luând în calcul măsura în care
contribuie acestea la funcţionarea eficientă a programului. Secţiunea 6.4
concluzionează, evidenţiind aspectele de proiectare care au contribuit la
succesul CRP şi lecţiile învăţate.
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Contextul şi obiectivele CRP
În Statele Unite s-au folosit programele de retragere voluntară pentru a
influenţa preţurile recoltelor încă din anii 1930. Totuşi, CRP, înfiinţat prin
Legea pentru siguranţa hranei din 1985, este primul program de retragere
din circuitul agricol care urmează în mod explicit planul de conservare
ecologică (Hellerstein and Hansen, 2009).
CRP se concentrează pe terenuri agricole, al căror impact asupra
mediului variază. De exemplu, excesul de nitrogen acumulat în Mississippi
este cauza evenimentelor de eutroficare ce afectează în mod grav
biodiversitatea în zone mari din Golful Mexicului, denumit „Zona moartă”
(Rabalais et al., 1997). Eroziunea, exacerbată de perturbarea solului şi lipsa
de strat vegetal, reduce calitatea terenului agricol, forţând conversia crescută
a habitatelor naturale. S-au pierdut peste 80% din pajiştile indigene din
America de Nord începând cu jumătatea anilor 1800 (Samson şi Knopf,
1994), ducând la declinul accelerat al speciilor native. Zonele umede din
Statele Unite au scăzut de la aproximativ 221 de milioane de acri în anii
1780 la 103 milioane de acri la jumătatea anilor 1980 (Dahl şi Johnson,
1991). Tendinţa de descreştere a continuat şi în anii 1990, cu pierderi medii
de 31 000 de acri pe an între 1982 şi 1992 (Heimlich et al., 1998). Zonele
umede sunt resurse biologice deosebit de valoroase datorită funcţiilor
acestora de purificare a apei şi importanţei pentru multe specii din punct de
vedere al reproducerii, hranei şi adăpostului.
Obiectivele ecologice ale CRP au evoluat în timp. În forma sa iniţială,
CRP viza reducerea eroziunii solului, însǎ susţinerea politicǎ a legii s-a
diminuat în faţa implicaţiilor surplusului redus de mărfuri. O datǎ cu
reautorizarea CRP prin legislatia agricolǎ ulterioarǎ, s-au inclus scopuri de
conservare suplimentare: protecţia terenurilor sensibile din punct de vedere
ecologic şi îmbunătăţirea calităţii apei, prin Legea agricolă din 1990 şi
ulterior creşterea habitatului sălbatic şi îmbunătăţirea calităţii aerului prin
Legea din 1996. Aceste scopuri se ating prin retragerea terenului agricol din
circuit şi implementarea practicilor de administrare menţionate. Perturbarea
redusă, scurgeri de substanţe chimice reduse, plantarea straturilor de pajişte
şi copaci, crearea coridoarelor pentru viaţa sălbatică, refacerea habitatelor
precum şi instalarea fâşiilor de filtrare a ierbii şi zonelor tampon de pe
coaste, toate contribuie la protecţia terenului cu un nivel mare de eroziune,
la îmbunătăţirea calităţii apei şi la mărirea habitatului sălbatic. În 2009, CRP
cuprindea peste 30 de milioane de acri (Figura 6.1). CRP face parte dintr-un
portofoliu de proiecte de conservare care combat împreună impactul
agriculturii asupra mediului. Pentru a eficientiza portofoliul, fiecare program
are scopuri, criterii de eligibilitate şi mecanisme de plată specifice.
Programele majore ce vizeazǎ terenul agricol sunt ilustrate în Chenarul 6.1.
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Figura 6.1. Suprafaţa cuprinsǎ în procedura generalǎ CRP, 2009

Sursa: ERS pe baza datelor Departamentului pentru Agriculturǎ, USDA.

Chenarul 6.1 Programe de conservare în portofoliul UDSA
În 2007, cheltuielile pentru conservarea zonelor agricole au reprezentat
aproximativ 16% din cheltuielile federale de 33,8 miliarde USD pentru resursele
naturale şi mediu (Claasen, 2009). USDA foloseşte scheme PES şi similare
pentru a stimula investiţii private în administrarea mediului şi pentru a creşte
furnizarea de servicii de mediu din terenuri agricole. Există în funcţionare
numeroase programe de conservare cu scopuri diferite. Cele mai importante sunt
prezentate mai jos.
Programe de retragere a terenului din circuitul agricol
Programul pentru Conservarea Rezervelor: contracte de 10 până la 15 ani pentru
retragerea terenului agricol din producţie în vederea reducerii eroziunii solului,
îmbunătăţirii calităţii apei şi aerului şi extinderii habitatului sălbatic. Bugetul
pentru 2010 va fi de 2 miliarde USD, aproximativ o treime din toate cheltuielile
federale pentru conservare şi refacere. CRP constă în următoarele cinci subproiecte.
1. Procedura generală: contracte licitate pentru retragerea deplină a
terenului, cu implementarea diverselor practici de administrare. Începând
cu ianuarie 2010, erau 342 000 de contracte pe procedura generală,
reprezentând 26,7 milioane de acri de terenuri separate.
Chenarul 6.1 continuat pe verso

COSTUL BIODIVERSITĂŢII

104

6. STATELE UNITE: PROGRAMUL DE CONSERVARE A REZERVELOR (CRP), DIN CADRUL USDA

Chenarul 6.1. Programe de conservare în portofoliul UDSA
(cont.)
2. Înscriere continuă: înscriere ne-concurenţială pentru retragere parţială a
terenului, oferind beneficii ecologice de calitate înaltă prin
implementarea practicilor specifice de administrare. Începând cu ianuarie
2010, erau 389 000 de contracte, reprezentând 4,4 milioane de acri de
terenuri separate.
3. Programul de Consolidare a Conservǎrii Rezervelor: lansat în 1997, ca
subansamblu al înscrierii continue. Proiectele sunt iniţiate de către
guvernul local sau de entităţi neguvernamentale ce identifică un aspect
ecologic referitor la agricultură de importanţă locală sau naţională.
Proiectul este apoi dezvoltat conform tipului de personalizare al USDA
pentru criteriile de înscriere conform nevoilor locale. Se pot înscrie
terenuri integral sau parţial în orice moment, primind rente mai mari
decât CRP general. Contractele contribuie la suprafaţa în acri a CRP, iar
plafonul bugetului reprezintă aproximativ 3,7% din suprafaţa în acri şi
9% din plăţi în ianuarie 2010.
4. Programul pentru cultivarea zonelor umede: Proiect pilot integrat pe
deplin în CRP 2008 pentru a reface aproximativ 1 milion de acri de zone
umede cultivabile, împreunǎ cu zonele tampon aferente, cu scopul de a
preveni degradarea zonelor umede, de a îmbunătăţi calitatea apei şi a
preveni eroziunea solului, oferind în acelaşi timp un habitat valoros
pentru păsările de apă şi alte animale sălbatice. Contractele urmeazǎ
procesul de înscriere continuă; începând din ianuarie 2010 au fost înscrişi
208 000 de acri.
Programul pentru Rezervele de Zonele Umede (WRP): Autorizat prin Legea
pentru hrană, agricultură, conservare şi comerţ din 1990 pentru a reface, proteja
şi spori zonele umede. Sunt disponibile trei tipuri de contracte: Sprijin
Permanent (reprezentând 80% din contracte), contracte pe 30 de ani şi Contracte
de refacere cu partajarea costurilor. Plafonul suprafeţei în acri, care a crescut în
2008, este de 3 041 milioane de acri, iar înscrierea este continuă.
Chenarul 6.1 continuat pe verso
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Chenarul 6.1. Portofoliul UDSA cu programe de conservare (cont.)
Programe pentru terenuri arabile
Programul de Măsuri de Încurajare pentru Calitatea Mediului (EQIP): Lansat în
1996, EQIP le oferă sprijin fermierilor pentru a îmbunătăţi calitatea ecologică a
fermelor. În unele cazuri poate funcţiona în asociere cu regulamentele locale.
Între 2008 şi 2012, 60% din bugetul de 7,25 de milioane USD este pus deoparte
pentru păsări de curte şi animale domestice, restul fiind alocat programelor
pentru terenuri arabile. Durata minimă a unui contract este de un an, oferind plăţi
pentru arendare şi până la 75% plăţi pentru partajarea costurilor. Contractele sunt
acceptate în mod continuu; totuşi, sunt evaluate în funcţie de beneficiile
ecologice şi de costurile economice. Cererea pentru EQIP este mare. De
exemplu, în 2007, s-au alocat 993 de milioane USD pentru contracte, însă
bugetul a fost estimat ca neacoperind 865 de milioane USD din suma necesară
pentru a accepta toate ofertele. Nivelul mare de cerere sugerează licitaţii
competitive ce pot oferi câştiguri rentabile. Într-adevăr, înainte de 2002,
contractele erau alocate folosind o licitaţie inversă. Pentru a oferi o idee a acestor
câştiguri, ratele de partajare a costurilor erau în medie de 35% între 1996 şi 2002,
mai puţin de jumătate din cei 75% permişi. Mai mult, rentele erau, în medie, 43%
din preţul maxim de arendare (Cattaneo et al., 2005).
Ca parte din EQIP, sunt disponibile Granturi Inovatoare pentru Conservare
pentru organizaţiile guvernamentale şi non-profit locale pentru a stimula
dezvoltarea practicilor inovatoare de conservare.
Programul de Administrare a Conservării (CStP): CStP înlocuieşte Programul
pentru Securitatea Conservării ulterior Legii agricole din 2008, deşi contractele
existente continuă să fie valabile conform CStP. Proprietarii pot înscrie terenuri
arabile, păşuni şi teren forestier neindustrial. Totuşi, pentru a fi eligibili,
proprietarii trebuie să fi adresat deja cel puţin un aspect referitor la protecţia
resurselor la nivelul fermelor lor şi să accepte să adreseze cel puţin încă un alt
aspect referitor la protecţia resurselor într-un contract pe o perioadă de cinci ani.
Aspectele referitoare la protecţia resurselor se referă la calitatea aerului, apei şi
solului, precum şi alte aspecte referitoare la protecţia mediului. Scopul USDA
este de a înscrie 12,77 milioane de acri pe an, cu un cost mediu de 18 USD per
acru. Plăţile depind de costul de oportunitate suportat de proprietar şi beneficiile
ecologice estimate.

6.2

Procedura generală de înscriere CRP
Programele ecologice USDA au folosit în mod tradiţional abordări
voluntare bazate pe stimulente pentru conservare. CRP nu este o excepţie,
plăţile fiind oferite fermierilor pentru a-i stimula în a schimba de bună voie
practicile de folosire a terenului. Totuşi, CRP este unic în sensul că
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încadrează o licitaţie inversă în procesul de selecţie a contractelor. Înscrierea
generală reprezintă 88% din suprafaţa în acri din CRP şi 75% din plăţi;
restul este alocat printr-un proces de înscriere continuă. În schimb, înscrierea
continuă este necompetitivă, înscriindu-se zone mai mici de teren de calitate
superioară cu un potenţial de conservare foarte mare (a se vedea Chenarul
6.2).
Chenarul 6.2 Înscrierea continuă CRP
În timp ce înscrierea generală se foloseşte pentru a înscrie terenuri întregi
pentru retragere, înscrierea continuă se concentrează pe parcele mici, de calitate
superioară. Procedura fost lansatǎ în 1996 şi a fost extinsǎ în 1997 şi 2008.
Proprietarii se pot înscrie în orice moment printr-un proces necompetitiv; toate
ofertele eligibile sunt acceptate. Ofertele eligibile propun introducerea sau
refacerea zonelor tampon riverane, zone tampon pentru habitatul naturii sălbatice,
zone tampon pentru zone umede, fâşii de filtrare, canale navigabile acoperite cu
iarbă, fâşii de protecţie, panouri vii parazăpadă, fâşii de iarbă de contur, vegetaţie
tolerantă la sare, zone cu ape superficiale pentru natura sălbatică sau orice fel de
teren cu o zonă-sursă publică pre-stabilită EPA. În general doar o parte dintr-un
teren este înscrisă, dar pot fi înscrise terenuri întregi dacă peste 50% din teren este
eligibil şi când nu este posibilă agricultura pe terenul rămas. Rentele pentru
înscrierile continue sunt de obicei mai mari decât cele pentru înscrierea generală,
cu teren în zone stabilite pentru EPA şi contracte ce oferă practici de administrare
mai bine văzute, primind plăţi de arendare mai mari. Rentele per acru sunt mai
mari pentru înscrierea continuă în mare parte datorită poziţiei geografice (există un
procent ridicat de locuri situate în spaţiul pentru cultura porumbului) şi datorită
stimulentelor mai mari cerute pentru retragerea terenurilor de calitate superioară,
mai productive, în râuri sau văi inundabile. Mai mult, sunt disponibile stimulente
unice la înscriere până la 150 USD per acru, precum şi partajarea iniţială a
costurilor ce poate fi peste 50%.

Eligibilitate
Licitaţiile pentru înscrierea generală încurajează fermierii eligibili să
depună licitaţii pentru contracte pe 10 până la 15 ani, necesitând retragerea
unor terenuri întregi în schimbul plăţii rentei anuale. Sunt disponibile plăţi
suplimentare pentru practici specifice de administrare, cum ar fi
introducerea zonelor tampon riverane şi, unde sunt suportate costurile
iniţiale, USDA se oferă să susţinǎ până la 50% din costuri. Cerinţele de
eligibilitate pentru folosirea terenului şi pentru proprietar au rolul de a
asigura că beneficiile ecologice ale unui contract sunt suplimentare status
quo-ului. Cu alte cuvinte, proprietarii nu ar depune terenuri care fie sunt deja
în folosire de conservare sau au fost puse oricum în folosire de conservare.
Producătorii trebuie să fi deţinut sau folosit terenul timp de cel puţin 12 luni
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înainte de închiderea perioadei de înscriere trebuie să demonstreze că terenul
nu a fost achiziţionat în scopul înscrierii acestuia în CRP, de exemplu prin
moştenire. Pentru a fi eligibil, terenul trebuie să fi fost cultivat cu patru şase ani înainte de 2008 (cea mai recentă Lege agricolă) şi trebuie să suporte
să fie plantat din nou, atât din punct de vedere fizic cât şi legal.

Proiectarea licitaţiilor pentru înscrierea generală CRP
Licitaţia pentru înscrierea generală, administratǎ de FSA al USDA, este
o licitaţie cu ocazie unică, oferă sigilată şi preţ discriminatoriu plafonat (a se
vedea Tabelul 6.1). Licitaţia evaluează ofertele în funcţie de costuri şi
calitate, cu scopul de a selecta contractele cele mai rentabile şi apoi a
compensa proprietarii pentru costurile de oportunitate individuale.
Rentabilitatea costurilor licitaţiilor cu preţ discriminatoriu necesită
menţinerea unui nivel ridicat de concurenţă. Concurenţa reduce capacitatea
proprietarilor de a exploata asimetria informaţiilor aferentă costurilor de
oportunitate, asigurându-se că ofertele sunt cât se poate de apropiate de
costurile de oportunitate reale ale proprietarilor.
Tabelul 6.1 Elemente cheie ale licitaţiei pentru înscrierea generală CRP
Aspect

Element cheie de proiectare

Mecanism

Licitaţie inversă, ocazie unică (ofertanţii nu pot modifica
ofertele), oferă sigilată (ofertanţii nu pot vedea ofertele
competitorilor), licitaţie cu preţ discriminatoriu (ofertanţilor
câştigători li se plăteşte preţul ofertei).
Ofertanţilor câştigători li se plăteşte preţul licitaţiei în plăţi
diferite.

Preţ

Plăţi fixe suplimentare pentru practici specifice de administrare.
Plăţi opţionale pentru partajarea costurilor de până la 50% din
costurile iniţiale de implementare.

Oferte

Oferte sigilate, ce includ informaţii despre calitatea ecologică a
terenului, practicile de administrare propuse, plata PES solicitată
şi suma solicitată pentru partajarea costurilor.

Sesiuni

Licitaţii secvenţiale organizate pe o perioadă prelungită de timp.

Selectarea ofertei

În funcţie de Indicele Beneficiilor Ecologice, care include
evaluarea costurilor.

Plafonul limită al
selecţiei

Plafonul preţurilor stabilit pentru fiecare ofertant, în funcţie de
ratele locale de arendare a terenului şi punctajul ofertei pentru
productivitatea specifică a solului. Plafoanele de preţuri sunt
dezvăluite ofertanţilor.

Luarea deciziilor

Birourile locale FSA selectează ofertele eligibile; FSA naţional
selectează ofertele câştigătoare.
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Plăţi

Rentǎ anualǎ. Plăţile aferente partajării costurilor se fac la
introducerea practicilor.

Monitorizare,
raportare şi evaluare
continuă

Birourile locale NRCS se ocupă de analiza conformităţii.

Sursa: OCDE, 2010

În licitaţiile pentru înscrierea generală, proprietarii depun ofertele,
inclusiv informaţiile ecologice despre parcelă şi practicile de administrare
propuse, precum şi preţul contractual solicitat.19 USDA puncteazǎ ofertele în
funcţie de posibilele beneficii şi costuri ecologice, încadrând această
informaţie în Indicele Beneficiilor Ecologice (EBI). Acest indice a fost
introdus în 1991, permiţând o evaluare cantitativă a rezultatelor posibile ale
conservării, astfel încât să se poată selecta contractele ce oferă beneficiile
cele mai mari pentru costul cel mai redus. Implicit în proiectarea aceasta
este compromisul între diferite scopuri ecologice (a se vedea Secţiunea 6.3).
Într-adevăr, detaliile EBI s-au schimbat pe măsură ce şi priorităţile de
conservare s-au schimbat. Beneficiile actuale ale mediului sălbatic, calităţii
apei şi controlului eroziunii locale obţin fiecare maximul de 100 de puncte;
până la 50 din puncte sunt disponibile pentru beneficii ce durează după
expirarea contractului trecut; 45 de puncte pentru beneficiile privind
calitatea aerului şi până la 150 de puncte pentru costuri relative (a se vedea
Chenarul 6.3).
EBI conţine câteva elemente ce nu pot fi controlate de ofertanţi, inerente
calităţii terenului înscris. Totuşi, proprietarii îşi pot face ofertele mai
atractive oferind implementarea unor practici de administrare de valoare
ridicată şi reducând mai mult costurile. Punctele pot fi obţinute din
reducerea costurilor prin renunţarea la plata partajată a costurilor sau
reducând renta anualǎ cerută. Concurenţa pentru contracte este naţională, i.e.
sunt strânse toate ofertele din state diferite şi sunt selectate contractele cu
punctajul EBI cel mai mare.
Înainte de a depune o ofertă, proprietarii sunt informaţi de renta maxim
acceptabilǎ per acru pe care USDA este dispus să o plătească. Se calculează
folosind renta medie pe judeţ şi productivitatea relativă a tipurilor de sol
dominante din fiecare parcelă. Folosind informaţiile pieţei pentru a stabili
preţul maxim se asigură că plăţile sunt rezonabil aproape de costul de
oportunitate al proprietarilor pentru că nu produc pe teren şi evită ofertele
nerezonabil de mari. Preţul maxim acţionează în mod eficace asemenea unui
plafon de preţ pentru contractele de retragere.

COSTUL BIODIVERSITĂŢII

109

Implementarea contractelor
Odată înscris, fermierul are obligaţia legală de a aplica practicile de
administrare stipulate în contract. Stimulentul pentru a face acest lucru
constă în continuarea plăţilor pentru a acoperi costurile de oportunitate ale
participării pe durata contractului. Dacă nu se respectă acest principiu,
raportat la creşterea veniturilor din recoltă sau o calculare incorectă a
proprietarului înainte de a depune oferta, de exemplu, proprietarii au un
stimulent pentru încălcarea contractului. Cu cât este mai aproape nivelul
plăţii de pragul minim al disponibilitǎţii de acceptare a proprietarului
(PMDA), cu atât este mai susceptibil acesta să schimbe costurile de
oportunitate, lucru care face aplicarea în mod eficace şi mai importantă când
se folosesc licitaţii.
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Chenarul 6.3 Indicele de Beneficii Ecologice al CRP
Se face aici detalierea modului în care sunt alocate punctele EBI între diferite
beneficii ecologice. Punctajul EBI final este suma punctajelor individuale pentru
următorii şase factori:
1. Beneficiile factorului naturǎ sălbaticǎ - până la 100 de puncte.
Beneficiul acoperirii habitatului naturii sălbatice; între 0 şi 50 de puncte,
acordate pentru amestecuri diferite de plantaţii.
Extinderea habitatului naturii sălbatice; 0, 5 sau 20 de puncte, acordate pentru
practici specifice care pot creşte beneficiile biodiversităţii.
Zonele prioritare pentru natura sălbatică; 0 sau 30 de puncte, acordate pentru
contracte din zone prioritare de conservare, aşa cum sunt alocate de FSA.
2. Beneficiile calităţii apei - până la 100 de puncte.
Localizare: 0 sau 30 de puncte, acordate pentru contracte din zone prioritare,
unde calitatea apei este afectată de producţia recoltelor.
Calitatea apei subterane; între 0 şi 25 de puncte, în funcţie de tipul de sol,
scurgerea posibilă a pesticidelor şi elementelor nutritive în apa subterană şi
populaţia afectată.
Calitatea apei de suprafaţă; între 0 şi 45 de puncte, acordate în funcţie
potenţialul de scurgere la suprafaţă şi de sedimentare ca canalului navigabil şi
nivelul relativ al afectării apei de suprafaţă în bazinele hidrografice.
3. Factorul eroziune - până la 100 de puncte.
Factorul eroziunii; între 0 şi 100 de puncte, acordate în funcţie de posibilitatea
potenţialului de eroziune de a scădea productivitatea pe termen lung a
terenului, măsurat folosind un Indice de Eroziune.
4. Beneficiile factorului de rezistenţă - până la 50 de puncte.
Beneficiile factorului de rezistenţă; între 0 şi 50 de puncte, acordate pentru
contractele ce oferă beneficii probabil să reziste după perioada contractului.
5. Beneficiile calităţii aerului - până la 45 de puncte.
impactul eroziunii vântului; între 0 şi 25 de puncte, acordate în funcţie de
Indicele de Eroziune, calculat din caracteristicile biofizice ale terenului, şi
populaţia afectată de particulele din aer.
Lista solurilor ce pot fi afectate de eroziunea vântului; 0 sau 5 puncte, acordate
pentru terenul cu soluri deosebit de sensibile sau particule dăunătoare (în
special organice sau vulcanice).
Zone cu calitatea aerului; 0 sau 5 puncte, acordate pentru contracte cu potenţial
ridicat de eroziune şi care sunt situate în cadrul zonelor prioritare stabilite.
Chenarul 6.3 continuat pe verso
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Chenarul 6.3 Indicele de Beneficii Ecologice al CRP (cont.)
captarea carbonului; între 3 şi 10 puncte, acordate după evaluarea beneficiilor
din captarea gazelor cu efect de seră pe durata contractului.
6. Costuri – numărul de puncte disponibile este determinat de USDA după
finalizarea procesului de licitare.
Renunţarea la partajarea costurilor; 0 sau 10 puncte, toate proiectele care
includ partajarea costurilor primesc 0 puncte.
Reduceri de rentǎ; între 0 şi 15 puncte, ofertele primesc un punct pentru fiecare
dolar redus din nivelul maxim al rentei, reducerile peste 15 USD primind 15
puncte.
Mai mult, punctele sunt alocate în funcţie de costul proiectului, în funcţie de
renta maximǎ naţionalǎ. Numărul de puncte depinde alegerea
în ecuaţia
punctelor de cost totale de mai jos. De la înscrierea 16 în 1997, valoarea s-a
stabilit la 125, astfel încât sunt disponibile maxim 150 de puncte pentru cost,
reduse de la 200 în anii anteriori.
Totalul punctelor de cost este dat astfel de:

unde, reprezintă punctele de cost,
este o valoare arbitrară stabilită de
USDA după primirea ofertelor, este renta propusǎ,
este renta maximǎ
pentru parcela oferită (care este o funcţie a rentelor medii pe judeţ şi tipul
(tipurile) de sol prevalent(e) de pe parcelă), este cel mai mare nivel naţional
de rentǎ, şi s decizia de partajare a costurilor (1 partajare, 0 nu).
Sursa: USDA (2006).

Dacă un proprietar doreşte să iasă dintr-un contract mai devreme, există
prevederi pentru aceasta, însă se plăteşte un preţ. Proprietarul trebuie să
returneze integral renta şi plǎţile pentru partajare a costurilor, plus dobândă.
Problemele de aplicare a conformităţii sunt rezolvate în funcţie de caz.
Anual, se realizează o verificare prin sondaj la mai puţin de 1% din fermele
CRP. Depinde de judeţele şi Statele individuale dacă doresc să desfăşoare
verificări suplimentare de conformitate. În 2007, de exemplu, 808
proprietari au fost selectaţi la întâmplare pentru verificări prin sondaj (dintrun total de 450 000) şi aproximativ 1% au fost depistaţi neconformi.

COSTUL BIODIVERSITĂŢII

112

6. STATELE UNITE: PROGRAMUL DE CONSERVARE A REZERVELOR (CRP), DIN CADRUL USDA

6.3

Eficienţa CRP din punct de vedere ecologic şi al costurilor
Eficienţa CRP din punct de vedere ecologic
Eficienţa CRP din punct de vedere ecologic depinde de furnizarea
serviciilor de mediu dorite, stabilite în mod prioritar de EBI. Aceste servicii
trebuie să fie suplimentare celor ce s-ar fi oferit în absenţa programului, iar
serviciul furnizat trebuie să fie corespunzător în contextul natural.

Beneficii ecologice
Din anii 1990, CRP a păstrat înscrise peste 30 de milioane de acri de
teren. Iniţial, realizările CRP au fost exprimate prin suprafaţa de teren retras
sau zonele umede refăcute. În 2000, de exemplu, s-a stabilit o ţintă de
înscriere de 24 de milioane de acri de teren foarte predispus eroziunii, şi s-au
înscris 23,7 milioane de acri. Totuşi, evaluările în funcţie de zonă nu pot
oferi o imagine reprezentativă a rezultatelor şi beneficiilor ecologice reale
ale programului. O evaluare vastă a CRP necesită o analiză a măsurii în care
s-au atins scopurile specifice de conservare ale programului. Pe lângă
terenul înscris, trebuie analizate şi impactul ecologice apărute din reducerea
scurgerilor de pesticide sau introducerea zonelor tampon riverane, de
exemplu, pentru a deduce beneficiile biodiversităţii. Din 2000, s-au folosit
indicatori mai detaliaţi pentru a cuantifica performanţa CRP. În 2003, s-a
stabilit o ţintă de 447 milioane de tone de eroziune evitată a solului (şi s-a
atins). Tranziţia de la ţinte în funcţie de zonă la ţinte pe rezultate ilustrează
folosirea din ce în ce mai frecventă a indicatorilor cuantificabili de
performanţă pentru a evalua beneficiile CRP. Totuşi, USDA admite că aceşti
factori încă nu sunt un mod adecvat de a comunica în mod corect beneficiile
reale ale conservării (Hyberg, 2004). Astfel, determinat de o creştere de 80%
a finanţării pentru programele de conservare între Legea agricolă din 1996 şi
legea din 2002, s-a lansat Programul de Evaluare a Efectelor Conservării
(CEAP) pentru a evalua performanţa ecologică a practicilor de conservare,
inclusiv CRP, la nivelul Statelor Unite.
CEAP este un proiect comun între Serviciul de Conservare a Resurselor
Naturale (NRCS) şi Serviciul pentru Cercetări Agricole (ARS). Scopul
CEAP este de a oferi o evaluare credibilă din punct de vedere ştiinţific a
beneficiilor ecologice naţionale obţinute din programele de conservare ale
USDA. Rezultatele publicate au demonstrat beneficiile substanţiale aduse
ecosistemelor locale de apă dulce şi pajişti. Este posibil să treacă mai mulţi
ani până când CEAP va publica astfel de concluzii la nivel naţional; totuşi,
există mai multe rezultate preliminare interesante ce trebuie luate în
considerare. Chenarul 6.4 prezintă o selecţie a rezultatelor, folosind
Regiunea Prairie Pothole drept exemplu.
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Chenarul 6.4 Servicii de mediu rezultate din conservarea zonelor
umede în Regiunea Prairie Pothole
Rezultate preliminare din Proiectul de Evaluare a Efectelor Conservării
(CEAP)
Regiunea Prairie Pothole acoperă o zonă de peste 220 de milioane de acri,
extinzându-se din partea nordic-centrală a Marii Câmpii Americane până în
Canada sud-centrală. Este dominată în mod obişnuit de terenuri cu iarbă de
înălţime medie şi înaltă, cu mii de zone umede superficiale, cunoscute drept bălţi.
Acest habitat întreţine peste 50% din păsările de apă migratoare din Statele Unite
(US EPA, 2008). Totuşi, între anii 1780 şi 1980, s-au asanat suprafeţe mari de
zone umede pentru a se folosi în agricultură, de exemplu Iowa a pierdut 98% din
preriile sale (Dahl, 1990). În prezent, peste 7 milioane de acri au fost înscrise în
programele CRP şi WRP.
Gleason et al. (2008a) a evaluat comunităţile de plante, captarea
carbonului, încărcarea de sedimente şi de substanţe nutritive, precum şi
potenţialul habitatului sălbatic aferente acestor eforturi de conservare. Studiul a
examinat temporar, sezonier şi semi-permanent zonele umede, acoperind o gamă
de alterare de la foarte afectat la foarte puţin afectat, permiţând compararea
beneficiilor terenurilor administrate cu zonele umede şi terenurile arabile
naturale.
S-au evaluat calitatea şi bogăţia comunităţii de plante folosind un indice al
calităţii florale şi bogăţiei speciilor20 (Laubhan şi Gleason, 2008). Rezultatele au
indicat că bazinele de recepţie refăcute aveau o valoare semnificativ mai mare a
indicelui decât bazinele de recepţie cultivate, dar o valoare mai scăzută decât
bazinele de recepţie de prerie naturale.
Nu s-a constatat nicio diferenţă semnificativă între nivelele de carbon din
sol organic (SOC) în zone umede recoltate şi refăcute, subliniind caracterul fragil
al comunităţii microbiene din sol. Totuşi, pe măsură ce locurile ajung la
maturitate, beneficiile sechestrării pot creşte (Gleason et al., 2008b).
Scurgerea sedimentărilor şi substanţelor nutritive din terenurile arabe înalte
reprezintă o cauză majoră a degradării zonelor umede adiacente (Tangen şi
Gleason, 2008). Transformarea a 680 000 de acri de zone înalte înscrise reduce
pierderea totală a solurilor cu aproape 2 milioane de tone pe an. Pentru aceeaşi
zonă, se estimează că pierderile de azot şi fosfor sunt reduse cu 5,6 mii de tone
pe an şi respectiv75 de zone pe an, îmbunătăţind semnificativ calitatea mediului
în zonele umede joase şi evitând pierderea productivităţii potenţiale a zonelor
înalte.
Chenarul 6.4 continuat pe verso
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Chenarul 6.4 Servicii de mediu rezultate din conservarea
zonelor umede în Regiunea Prairie Pothole
Rezultate preliminare din Proiectul de Evaluare a Efectelor Conservării
(CEAP)
(cont.)
S-a evaluat potenţialul habitatului sălbatic pentru speciile de păsări
sensibile la zone, în funcţie de condiţiile obligatorii ale habitatului acestora şi
caracterul spaţial şi structural al locului (Laubhan et al., 2008). Supravieţuirea şi
reproducerea multor specii depinde foarte mult de aceste caracteristici ale
habitatului şi au fost afectate de distribuţia fragmentată a habitatului natural
rămas. Rezultatele au arătat că atât pajiştile cât şi zonele umede au oferit un
habitat corespunzător pentru speciile evaluate. Adair şi James (2004) susţine
această concluzie, analizând studiile iniţiale ale populaţiilor de păsări din această
zonă, menţinând efectele pozitive asupra păsărilor cântătoare şi păsărilor de apă.
S-a estimat că terenurile din CRP din Dakota de Nord, Dakota de Sud şi Montana
de Nord-est au dus la o creştere a populaţiilor de păsări de apă (raţe sălbatice,
raţe pestriţe, raţe mici cu penele albastre, raţe lingurar nordice şi raţe sulişar
nordice) cu 2 milioane de raţe pe an între 1992 şi 2004, reprezentând o creştere
de 30% în productivitate comparativ cu aceeaşi zonă în absenţa acoperirii CRP
(Reynolds et al., 2004). Mai mult, Johnson şi Igl (1995) au prognozat că
populaţiile a cel puţin cinci specii de păsări cântătoare din Dakota de Nord vor
scădea cu 17% sau mai mult dacă loturile CRP ar fi înlocuite cu teren arabil.
Numărul păsărilor cântătoare este în scădere în Statele Unite, având nevoie de
pajişti extensive, cu vegetaţie foarte densă. CRP a echilibrat cu succes scăderile
care în caz contrar ar fi dus la creşterea numărului de specii pe cale de dispariţie
sau ameninţate.

Adiţionalitate şi dispersie
Pentru a atribui CRP beneficiile ecologice atinse, schimbările în
folosirea terenului trebuie să fie adiţionale celor ce s-ar fi întâmplat oricum.
De asemenea, retragerea unui lot de teren nu trebuie să fi motivat
transformarea ulterioară a terenului natural într-un teren arabil într-o altă
zonă. Aceasta este problema disipării sau alunecării aşa cum este adesea
menţionată în programele americane.
O analiză realizată de Lubowski et al. (2003) a estimat că aproximativ
15% din terenul înscris în CRP ar fi fost scos oricum din folosirea ca teren
arabil. Totuşi, aceasta include transformarea în păşuni sau păduri, ale căror
beneficii ecologice nu ar fi fost în mod neapărat aceleaşi.
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Gradul de adiţionalitate poate astfel fi evaluat la re-înscrierea
contractelor. Aceasta deoarece beneficiile suplimentare se obţin doar din reînscriere dacă proprietarii ar fi folosit din nou terenul în scopuri agricole fără
re-înscriere. Sullivan et al., (2004) evaluează schimbările de folosire a
terenului prin retragerea a 3,6 milioane de acri din CRP în 1997; 63% au
folosit din nou terenul pentru producţii agricole, 31% în păşuni sau câmpuri
naturale şi restul de 6% au păstrat terenul în scopuri non-agricole. Totuşi,
aceste schimbări au fost făcute voluntar, astfel că nu au putut fi folosite
pentru a prognoza schimbările dacă nu s-ar fi permis re-înscrierea. Pentru
aceasta, Sullivan et al., a stabilit un model al deciziilor proprietarilor,
estimând că 51% din terenul CRP ar fi folosit din nou pentru producţia
agricolă în absenţa plăţilor CRP. Terenul plantat cu copaci prezenta mult
mai puţine şanse să fie transformat, iar procesul de decizie a fost influenţat
semnificativ de profitabilitatea posibilă a terenului, sugerând că mărirea
profiturilor din recolte ar încuraja mai mult proprietarii să folosească din
nou terenul pentru culturi. O consecinţă importantă a exploatdin nou a
terenului CRP pentru producţie este că multe din beneficiile ecologice
obţinute pe durata contractului se pierd imediat, de exemplu carbonul din
solul organic (SOC) ar fi eliminat imediat în atmosferă, iar populaţia
sălbatică ar reveni la nivelele anterioare după reducerea habitatului acesteia.
Drept urmare, este un argument puternic pentru stabilirea priorităţii reînscrierii contractelor ce expiră pentru o nouă înscriere în vederea evitării
acestor pierderi.
Ca semn de disipare, Wu (2000) a observat că până în 1992, au fost
retrase 17,63 de milioane de acri de teren arabil din Corn Belt, statele din
zona Lacurilor şi Câmpia Nordică, dar că numărul total al acrilor de teren
arabil s-a reduc cu doar 13,69 de milioane de acri. La o primă vederea,
aceasta ar sugera că este o problemă de disipare, însă aceste schimbări pot fi
explicate şi prin reintroducerea terenurilor înscrise din finalizarea altor
programe de retragere a terenurilor, ce a dominat CRP din punct de vedere
al acrilor înscrişi până în 1990 (Hellerstein şi Hansen, 2009).
Estimarea măsurii în care apare fenomenul de disipare este o problemă
empirică dificilă deoarece situaţia actuală trebuie să fie comparat cu un
scenariu fără program. Stimulentele pentru a aduse terenul natural în
producţie se vor baza pe efectul preţului aferent ofertei reduse şi efectul
înlocuirii asupra proprietarului. Wu (2000) a modelat aceste stimulente,
estimând că pentru fiecare 100 de acri retraşi, 20 de acri sunt folosiţi din nou
în producţie. Totuşi, folosind acelaşi set de date, Roberts şi Bucholz (2005)
pun sub semnul îndoielii metodologia lui Wu, sugerând că disiparea este
doar neglijabilă.
Pentru a descuraja proprietarii să aducă terenul natural în teren arabil, sa inclus o prevedere „pentru salvarea pământului” în Legea agricolă din
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2008. Aceasta elimină sprijinul federal pentru terenul recent transformat;
terenul ar fi neeligibil pentru toate programele de sprijin, incluzând sprijinul
pentru promovare, plăţi în caz de dezastre şi asigurări. Prevederea este
voluntară în funcţie de stat, dar până în prezent niciun stat nu a implementato.

Deficite ecologice
În timp ce beneficiile ecologice ale CRP au fost recunoscute la nivel
larg, au fost ridicate şi câteva preocupări referitor la efectele ecologice
negative ale CRP. Ecosistemele naturale sunt caracterizate de o gamă de
habitate în diferite stadii de succesiune ecosistemică, oferind nişe pentru o
comunitate de specii diferite. Pentru a atinge beneficiile ecologice maxime
din transformarea terenului din teren arabil în teren de conservare, este
important să se admită şi subtilităţile sistemului natural. Bidwell şi Engle
(2004) subliniază una din principalele lipse ale CRP, i.e. lipsa de relevanţă
contextuală a practicilor de conservare pentru nevoile locale ale
specialiştilor habitatelor.
De exemplu, în prerii, plantarea ierburilor medii şi înalte în zone
dominate în mod istoric de ierburi mici scade valoarea habitatului pentru
speciile cu o nişă de habitat limitată la preriile mici, precum prunderaşul de
munte. Plantarea, sau invazia necontrolată, a arbuştilor lemnoşi şi copacilor
în prerii este dăunătoare în special pentru că atrage animale ce trăiesc în
habitate generale precum căprioara cu coadă albă, raconul, mierla cu capul
maroniu, din pădurile alăturate. Aceştia sunt concurenţi formidabili şi
prădători ai speciilor locale.
Aceasta
demonstrează
importanţa
implementării
practicilor
corespunzătoare de administrare a vieţii sălbatice naturale. Mai mult,
Bidwell şi Engle remarcă influenţa distribuţiei spaţiale asupra posibilelor
beneficii ecologice ale parcelelor CRP; numeroase parcele foarte
fragmentate adesea nu oferă beneficii semnificative, comparativ cu aceeaşi
zonă distribuită în câteva suprafeţe mai mari. Aceste aspecte se referă la
modul în care sunt evaluate şi selectate de către EBI detaliile contractelor
posibile; dacă indicele nu selectează contrate ce propune practici relevante
de administrare, rezultatul poate avea efecte secundare asupra ecosistemului
natural.

Evaluarea ofertei
EBI a fost introdus în urma includerii scopurilor diverse de conservare
ca tip de evaluare şi selectare a ofertelor într-un mod eficient. EBI evaluează
atât calitatea ecologică dar şi rentabilitatea. Lărgirea scopurilor CRP a dus la
creşterea terenului potenţial eligibil de la 100 de milioane de acri în 1986 la
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240 de milioane de acri în 199721 (Osborn, 1997). Aceasta a fost asociată cu
o creştere a concurenţei pentru contracte şi o scădere a rentei medii de la 50
USD per acru la 39 USD per acru, cu o proporţie mai mare de proprietari ce
oferă reduceri de la nivelul maxim de rentǎ. Totalitatea proprietarilor ce
oferă diferite beneficii poate creşte concurenţa, dar pot avea şi un efect
asupra capacităţii proiectului de a via preocupări ecologice specifice.
Formularea CRP în prezent, oferind o pondere egală categoriilor majore de
beneficii (calitatea apei, reducerea eroziunii şi beneficiile pentru natura
sălbatică) favorizează o abordare generală.
Se pot obţine informaţii valoroase referitor la beneficiile categoriilor
care formează EBI analizând cota de puncte acordate pentru categoriile
diferite de beneficii din contractele acceptate, prezentate în Figura 6.2 pentru
înscrierile dintre 1997 şi 2003. Foarte rar s-a întâmplat ca un singur factor
ecologic să justifice peste 40% din punctele contractului, subliniind
caracterul general al beneficiilor pentru terenul selectat. În medie, habitatele
sălbatice justifică aproximativ 20% din punctajul EBI; calitatea apei 16% şi
eroziunea locală 19%. Costul este factorul dominant, justificând în medie
35% din punctele EBI, şi peste 40% într-un sfert din contracte (Claaseen et
al., 2008).
Figura 6.2. Cota relativă de puncte acordate per categorie în toate ofertele acceptate,
înscriere generală CRP 1997 - 2003

Natura sălbatică

Procent contracte

Calitatea apei
Eroziunea solului (productivitate)
Costuri

Procentul punctelor totale EBI pentru Contracte
Sursa: Analiza datelor contractuale CRP realizată de Serviciul pentru Cercetare
Economică

Sursa: Claassen et al., 2008.
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Proiectarea mecanismului de planificare EBI implică anumite
compromisuri. Vizând beneficii generale, EBI face deosebire între locurile
ce oferă beneficii excepţionale într-o categorie, dar beneficii mai mici în alte
categorii, indiferent de preocupările locale specifice referitor la resurse. Pe
de altă parte, un mecanism de planificare mai specific ar duce la omiterea
locurilor cu beneficii cumulate mai mari, dar care nu excelează într-un
domeniu anume. Analiza realizată de Societatea pentru Conservarea Solului
şi Apei şi Fondul de Apărare Ecologică (2008) sugera că EBI ar putea fi
îmbunătăţit pentru a evita înscrierea locurilor „mediocre” prin creşterea
diferenţei de puncte acordate aplicaţiilor de calitate înaltă şi scăzută din
fiecare categorie de beneficii. Mai mult, au sugerat includerea practicilor de
administrare specifice unui loc şi modificarea ponderilor punctelor per
categorii ale EBI în funcţie de locaţie. Aceasta ar asigura că sunt înscrise
contractele ce oferă practici de administrare corespunzătoare în fiecare
locaţie. Mai mult, propun folosirea datelor din Sistemele Informaţionale
Geografice (GIS) pentru a evalua caracterul spaţial al ofertelor, acordând
prioritate mai mare celor alăturate terenurilor de conservare deja existente.
Programele de conservare suplimentare precum înscrierea continuă şi EQIP
compensează o parte din aspectele generale ale mecanismului de planificare
EBI concentrându-se pe locuri specifice de calitate înaltă, luând în
considerare priorităţile ecologice locale şi regionale.

Eficienţa CRP din punct de vedere al costurilor
Maximizarea beneficiilor per costuri
Eficienţa din punct de vedere al costurilor necesită ca CRP să selecteze
contractele cu cele mai mari beneficii ecologice în funcţie de costuri, prin
EBI. Înainte de 1997, EBI era calculat cu date pur ecologice şi punctajul
final era împărţit la costul contractului (EBI/USD). În acest sistem s-ar putea
verifica foarte uşor dacă se asigură câştigurile maxime per costuri. Totuşi,
problema este că punctajul final depindea foarte mult de renta maximǎ la
nivel local, deoarece ofertele depindeau de maxima locală. Zonele cu rente
mari (zone foarte productive) au fost astfel defavorizate. În sistemul actual,
costul contractului este încadrat alocându-i-se un număr de puncte, care se
îndreaptă către totalul final al punctelor EBI. Această măsură rezolvă
problema imparţialităţii, totuşi aspectul negativ este că devine mult mai
dificil să se evalueze dacă fondurile sunt folosite în modul cel mai rentabil,
deoarece trebuie să se decidă importanţa relativă a costurilor comparativ cu
categoriile diferite de beneficii ecologice.
O analiză suplimentară a rentabilităţii EBI se concentrează pe beneficiile
ecologice din fiecare categorie în funcţie de valoarea monetară. EBI cel mai
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eficient ar stabili în acest caz priorităţile pentru categoria ecologică ce oferă
valoarea marginală netă cea mai mare. Acordarea unei ponderi egale
categoriilor ecologice implică presupunerea că beneficiile acestor au o
valoare marginală netă egală, ceea ce este foarte puţin probabil.
Pentru a investiga modul în care EBI ar putea îmbunătăţi planificarea,
Feather et al. (1999) a desfăşurat o evaluare economică fără referire la piaţă
a beneficiilor recreării în ape dulci, observarea vieţii sălbatice şi vânătoarea
de fazani obţinute în 1992. Rezultatele arată că valoarea observării vieţii
sălbatice (10,02 USD per acru) depăşeşte cu mult valoarea vânătorii de
fazani (2,36 USD per acru) şi cea a recreării în ape dulci (1,07 USD per
acru), sugerând că se pot obţine câştiguri rentabile posibile dacă EBI ar fi
stabilit ca prioritar în favoarea habitatului sălbatic. Pentru a ilustra această
idee, s-a realizat o simulare folosind date reale de licitare. Punctajele EBI au
fost recalculate conform indicelui ajustat şi s-au calculat valorile beneficiilor
ecologice posibile. Beneficiile totale referitor la activităţile de recreare în
apă au crescut cu 255%, cele referitor la observarea vieţii sălbatice cu 83%,
în timp ce beneficiile din vânătoarea de fazani au scăzut cu 13%. Aceste
beneficii nu au fost distribuite uniform la nivelul ţării, putând fi astfel
crescute şi mai mult prin folosirea EBI specific local. Analiza nu este
completă, dar arată modul în care s-ar putea folosi EBI pentru a ajusta
planificarea şi rentabilitatea. Claasen et al. (2008) remarcă şi faptul că
fermierii au deja un stimulent privat pentru a menţine productivitatea solului
pe terenul lor, astfel că punctele alocate beneficiilor eroziunii locurilor (100)
sunt alocate greşit.

Folosirea licitaţiilor pentru a maximiza rentabilitatea
Licitaţiile competitive sunt încadrate în procedura generală CRP ca
instrument pentru îmbunătăţirea capacităţii organului de reglementare de a
obţine beneficii ecologice maxime dintr-un anumit buget. Rentabilitatea
necesită a plăţile către proprietari să fie egale, sau aproape de PMDA minim
al acestora pentru a renunţa la venitul din producţia terenului lor. Toate
celelalte fiind egale, costurile lor de oportunitate din venitul pierdut ar trebui
să fie egale cu PMDA minimă. Totuşi, asimetria informaţiilor referitoare la
pierderea venitului potenţial între proprietari şi organul de reglementare le
dă proprietarilor un stimulent să crească ofertele peste PMDA minimă.
Natura competitivă a licitaţiei reduce arendele informative posibile ale
proprietarilor, forţându-i să renunţe la riscul pierderii contractului în
schimbul potenţialului de a obţine rente mai mari. Ofertanţii îşi pot face
ofertele mai atractive, acordând practici de administrare suplimentare de
calitate înaltă, reduceri ale rentei raportat la nivelul maxim şi renunţând la
partajarea costurilor.
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CRP foloseşte o licitaţie cu preţ discriminatoriu. Cu condiţia să existe
concurenţă suficientă, licitaţiile cu preţ discriminatoriu sunt eficiente
deoarece plăţile diferenţiate stabilesc preţul pentru fiecare contract în funcţie
de costurile de oportunitate individuale, maximizând beneficiile ce pot fi
achiziţionate în schimbul unui buget fix. Pentru a menţine concurenţa,
licitaţia trebuie să fie proiectată astfel încât să minimizeze cunoştinţele
ofertanţilor despre preferinţele cumpărătorului, referitor la beneficiile oferite
şi bunăvoinţa de a plăti şi la informaţiile acestora despre caracteristicile
concurenţilor lor. Această secţiune ia în calcul modul eficace în care licitaţia
CRP menţine concurenţa, şi astfel cât de rentabilă este folosirea licitaţiilor în
alocarea contractelor.
Într-o analiză a diferenţei dintre costurile de oportunitate ale
proprietarilor şi rentele primite în cazul a două licitaţii de înscriere din 1999
şi 2003, Kirwan et al. (2005) estima că plăţile sunt între 10% şi 40% peste
minimul necesar pentru a acoperi venitul pierdut din activităţile agricole.
Deşi pare să implice că există ineficienţe mari, nu înseamnă în mod neapărat
că se pierde între 10% şi 40% din plăţi pentru rente informative. Kirwan et
al., recunoaşte că aceasta poate reflecta pur şi simplu bonusul necesar pentru
a încuraja fermierii să îşi schimbe obiceiurile, incluzând costurile de
tranzacţionare ale proprietarului, compensarea pentru opţiunile pierdute de
folosire a terenului şi suma necesară pentru a dezvălui informaţiile
particulare referitoare la costuri. Aceste elemente suplimentare înseamnă că
PMDA minimă a proprietarului poate fi de fapt mai mare decât doar
costurile de oportunitate ale venitului pierdut din activităţi agricole.
Totuşi, eficienţa unei licitaţii depinde de concurenţă, necesitând un
număr mare de ofertanţi cu costuri eterogene. În cazul în care concurenţa
este slabă, ofertanţii au mai puţine stimulente să ofere reduceri ale rentei
maxime sau să renunţe la partajarea costurilor, deoarece riscul pierderii
contractului este mai mic, permiţându-le ofertanţilor să crească ofertele
peste PMDA minim. Analiza ofertelor primite şi acceptate pentru cinci
licitaţii între 1997 şi 2003 dezvăluie o concurenţă cam slabă; în primele
patru licitaţii 65-75% din oferte au fost acceptate, 50% fiind acceptate în cea
de-a cincia licitaţie în 2003. Şi proporţia de licitaţii cu acordare de reduceri a
scăzut. Drept urmare, este posibil ca rentele anuale să nu fie armonizate
perfect cu PMDA minim a proprietarului (Claassen et al., 2008).
Folosirea unei rente maxime reale, un preţ limită eficace al contractelor,
are un efect important asupra concurenţei şi rentabilităţii. Plafonul este
stabilit folosind informaţii dificil de falsificat disponibile organului de
reglementare referitor la costurile de oportunitate posibile şi le este dezvăluit
ofertanţilor înainte de licitaţie. Această măsură este eficace pentru a evita
ofertele nerezonabil de mari şi pentru a creşte transparenţa pentru
participanţi. Plafonul reduce şi inflaţia arendǎrii terenurilor, deoarece dacă
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CRP ar plăti peste rentele de pe piaţă ar putea duce la creşterea acestor
preţuri, afectând economia la scară mai largă. Totuşi, există o serie de
implicaţii de licitare ale plafonului. În primul rând, prin dezvăluirea
plafonului ofertanţii sunt informaţi de bunăvoinţa de plată a cumpărătorului
şi poate avea rol de fixare a preţurilor pentru oferte. La evaluarea PMDA,
proprietarii vor formula preţul în funcţie de plafon, care poate introduce
favorizare sistematică în evaluare. Astfel, ofertele vor fi grupate cu un nivel
apropiat de plafon, situaţie ce este posibil să nu fi existat. Aceasta este
exacerbată prin faptul că acordarea punctelor suplimentare pentru costuri
creşte pentru reduceri de până la 15 USD, după care punctele sunt constante.
Această fixare reduce capacitatea organului de reglementare să diferenţieze
între oferte şi poate reduce şi rentabilitatea selecţiei făcute.
În al doilea rând, dezvăluirea plafonului poate reduce stimulentele
pentru proprietari cu teren de calitate foarte bună de a implementa
îmbunătăţiri suplimentare deoarece sunt siguri să oferta lor încă va fi
atractivă pentru organul de reglementare la preţul maxim. Acordarea de
îmbunătăţiri suplimentare ar stabili valoarea contractului deasupra acestui
preţ, dar ar stimulente limitate pentru a face aceasta deoarece vor suporta
costuri mai mari fără compensarea corespunzătoare. Ofertele cu punctaje
EBI inerente mari22 sunt astfel predispuse să ceară nivelul maxim de rentǎ şi
să ofere beneficii suplimentare puţine, în timp ce ofertele cu punctaje EBI
inerente mici încearcă îşi să îmbunătăţească oferta acordând reduceri sau
îmbunătăţiri suplimentare (Claassen et al., 2008; Islik, 2005). Alegerea de a
include un plafon al preţului este astfel un rezultat al renunţării la reduceri
rentabile posibile într-un program cu preocupări politice şi socio-economice
mai vaste. Aceasta subliniază importanţa luării în calcul a contextului mai
larg al programelor PES în timpul proiectării acestora.
Fundamental în alegerea de a folosi licitaţii în schimbul unei scheme de
preţ fix este că aceste câştiguri rentabile din licitaţii, cu excepţia costurilor
de tranzacţionare suplimentare din implementarea unui program mai
complex, sunt mai mari decât pierderile unei scheme cu preţ fix. Pentru a
evalua rentabilitatea licitaţiilor CRP, este nevoie de informaţii despre
costurile de tranzacţionare suportate. Costurile de tranzacţionare cuprind
costurile pentru proiectarea programului, costurile proprietarilor pentru
depunerea unei aplicaţii şi costurile organelor de reglementare pentru
procesarea aplicaţiilor, selectarea participanţilor, încheierea contractelor,
realizarea plăţilor, monitorizarea conformităţii şi activităţile de
implementare. Costurile iniţiale cu cercetarea, proiectare şi înfiinţarea
programului pot fi semnificative; totuşi, costurile sunt răspândite pe întreaga
durată a programului (în prezent în cel de-al 24-lea an al său). În 2004, s-au
cheltuit 530 de milioane USD pe proiecte de cercetare în desfăşurare şi
strângerea de date Costurile operaţionale repetitive pot fi estimate din
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salariile şi cheltuielile raportate ale USDA de 15,5 milioane USD în 2004,
mai puţin de 1% din cheltuielile CRP.
Teoria spune că licitaţiile sunt un mod mai eficient de alocare a
contractelor şi de planificare a eforturilor de conservare. Există mai multe
variabile în proiectarea licitaţiilor (a se vedea Capitolul 1) care vor afecta
modul în care acestea reduc rentele informative extrase de proprietari şi, în
ciuda avertismentelor unor elemente din proiectarea licitaţiei pentru CRP,
menţionate mai sus, în general licitaţiile CRP par să fie eficace (Claasen et
al., 2008).
Decizia de a aloca sau nu contracte folosind licitaţii, sau fără
concurenţă, în înscrierea generală şi respectiv continuă reflectă scopurile
diferite ale acestor două componente complementare ale CRP. Înscrierea
generală include zone mari de teren separat care oferă (în primul rând)
beneficii in-situ; aceste locuri sunt destul de des întâlnite, astfel că se poate
folosi o licitaţie pentru a face diferenţa între ele, îmbunătăţind în acelaşi
timp rentabilitatea. În schimb, înscrierea continuă adună parcele mici cu
beneficii de calitate înaltă ce vor oferi servicii ecologice pentru o zonă mai
vastă. Aceste locuri nu au doar o valoare mai mare dar sunt şi comparativ
mai puţin, astfel încât asigurarea acestor beneficii este mai importantă decât
rentabilitatea. Astfel, USDA încearcă să planifice proiectele de conservare
pe aspecte ecologice specifice pentru a le creşte impactul.
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Figura 6.3. Tendinţe ale cheltuielilor de agro-mediu ale USDA

Conservarea terenului agricol
Teren arabil (inclusiv EQIP, CStP)
Retragerea terenurilor (CRP şi WRP)
Asistenţă tehnică
Miliarde USD

Sursa: Claassen, 2009.

Rentabilitatea per total a portofoliului USDA de proiecte de conservare
necesită ca acestea să adreseze în mod continuu aspectele conservării cu
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costurile marginale nete cele mai mici23 în orice moment. De la lansarea
CRP, concentrarea asupra conservării s-a schimbat în mod corespunzător, nu
doar în cadrul CRP ci între programe diferite. Din 2002 s-a schimbat punctul
de atracţie de la programe de retragerea terenului, cum ar fi CRP şi WRP, la
programe de conservare a terenurilor de lucru. Legea agricolă din 2008 a
consolidat această politică crescând fondurile anuale medii pentru
programele pentru terenuri de lucru de la 1,05 miliarde USD între 2002 şi
2007 la 2,34 miliarde USD între 2008 şi 2012, făcând ca finanţarea pentru
EQIP şi CStP să fie mai mare decât pentru CRP, care a fost în mod
tradiţional un program dominant (Figura 6.3). Mai mult, plafonul de
suprafaţă în acri pentru CRP a scăzut de la 39,2 milioane de acri în 2002 la
32 de milioane de acri începând cu 2009. Un motiv posibil pentru această
schimbare a politicilor este că beneficiile de conservare din terenurile de
lucru sunt considerate acum a avea un cost marginal net mai mic comparativ
cu beneficiile de conservare rămase disponibile din creşterea retragerii
terenurilor. Această idee este cu siguranţă subliniată de creşterile recente ale
preţurilor recoltelor, crescând povara economică a retragerii terenurilor.
Costul de funcţionare al acestor programe ar putea să se reducă şi mai mult
prin creşterea exploatlicitaţiilor competitive.
Intervenţia guvernului prin programe asemenea CRP are rolul de a
creşte bunăstarea socială. S-a pus problema posibilităţii ca CRP să fi
contribuit la reducerea populaţiei rurale şi a economiei agricole.24 Totuşi, o
analiză aprofundată făcută de Sullivan et al. (2004) sugerează că prin
creşterea activităţilor recreaţionale s-au împrăştiat orice efecte negative. Mai
mult, încercările de a furniza un echivalent monetar pentru beneficiile
ecologice, sociale şi industriale25 dezvăluie că CRP pot compensa orice
costuri economice (Bangsund et al., 2003; Feather et al., 1999; Ribaudo
1986; Ribaudo et al., 1990).

6.4

Concluzii
Programul pentru Conservarea Rezervelor are multe de oferit referitor la
experienţa în proiectarea şi implementarea licitaţiilor inverse în programele
PES. Înscrierea generală foloseşte o licitaţie inversă competitivă combinată
cu un EBI pentru a evalua contractele referitor la calitatea ecologică şi
costuri. Această licitaţie este o licitaţie unică, cu ofertă sigilată şi preţ
discriminatoriu cu un plafon pentru preţuri. Acest mecanism este considerat
a oferi câştiguri rentabile considerabile comparativ cu o schemă alternativă
de preţ uniform. Totuşi, există câteva elemente de proiectare care au fost
criticate. Mai exact, folosirea unui plafon pentru preţuri făcut public
ofertanţilor poate duce la o diseminare redusă a ofertelor de plată, limitând
eficacitatea procesului de evaluare a licitaţiei. Mai mult, limitează
stimulentele proprietarilor de terenuri de calitate înaltă să furnizeze alte
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îmbunătăţiri sau chiar să participe. Această problemă este într-o anumită
măsură remediată prin folosirea programelor complementare ce vizează să
includă terenuri de calitate înaltă. Folosirea extinsă a licitaţiilor în unele din
aceste programe a crescut rentabilitatea în trecut. Folosirea la scară mai
largă a licitaţiilor în programele USDA ar putea creşte şi mai mult
rentabilitatea portofoliului de conservare USDA.
CRP a răspuns priorităţilor în schimbare, modificându-i scopurile de-a
lungul anilor pentru a reflecta mediul în schimbare în care funcţionează.
Dezvoltarea EBI în 1991, includerea unei înscrieri continue în 1996 şi
schimbarea atenţiei către conservarea terenurilor de lucru în 2002 sunt
câteva din exemplele în acest sens.
Dimensiunea şi sfera CRP reprezintă poate una din cele mai mari
provocări ale sale. Statele Unite este locul mediilor foarte eterogene, cu
priorităţi contrastante de conservare. Îmbunătăţirea specificului locurilor în
practicile de administrare CRP, împreună cu asigurarea implementării
corespunzătoare, vor fi aspecte importante pentru continuarea CRP în
vederea asigurării obţinerii beneficiilor ecologice potenţiale maxime din
program. În 2010 şi 2011 urmează să expire contracte reprezentând 9,17
milioane de acri. Pentru a asigura viitorul CRP, plăţile trebuie să fie în
continuare competitive pe fundalul cererilor de recoltă şi veniturilor din ce
în ce mai mari.

Note
17

Statele Unite au 940 de milioane de acri de păşuni şi teren arabil,
acoperind 52% din zona terestră (USDA, 2002).

18

Pe cale gravă de dispariţie, pe cale de dispariţie şi vulnerabile.

19

Preţul ofertei este în mod eficace o combinaţie a preţului anual de
arendare a terenului şi dacă se solicită asistenţă în partajarea preţurilor.
Bunăvoinţa unui fermier de a accepta un contract depinde de aceste două
plăţi.

20

Indicele calităţii florale, folosit pentru a evalua efoturile de evaluare a
habitatului; fiecare specie dintr-o regiune primeşte un punctaj (0-10) în
funcţie de toleranţa la perturbări şi fidelitatea pentru loc, toleranţa scăzută
şi fidelitatea mai mare primind un punctaj mai bun (recoltele şi speciile
nelocale primesc 0).
Bogăţia speciilor, folosită pentru a măsura diversitatea speciilor într-o
anumită zonă; în acest caz, pur şi simplu numărul de specii găsite ca
proporţie din totalul regional, diversitatea crescând pe măsură ce
punctajul de apropie de 1.

COSTUL BIODIVERSITĂŢII

126

6. STATELE UNITE: PROGRAMUL DE CONSERVARE A REZERVELOR (CRP), DIN CADRUL USDA

Indicele total este dat de produsul calităţii florale şi bogăţiei speciilor.
21

Dat fiind că eligibilitatea s-a schimbat puţin din 1997, această figură va fi
aproximativ la fel în prezent.

22

Punctajul EBI inerent se referă la valoarea EBI exogenă a terenului, EBI
obţinut prin practici minime de administrare, fără reduceri de preţ şi
acceptând partajarea preţurilor.

23

Cele pentru care există un câştig ecologic sunt obţinute la un preţ mai
mic.

24

Programul pentru Conservarea Rezervelor, Dezbaterile unei Conferinţe
Naţionale, 2004.

25

De exemplu, de la purificarea apei şi de-sedimentarea reduse.
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Australia: Fondul Tasmanian pentru Conservarea Pădurii

Jim Binney1 şi Charlie Zammit2

Acest capitol prezintă Fondul Tasmanian de Conservare a Pădurii,,
un program PES care urmareşte să protejeze pădurile seculare
situate pe teren privat. Sunt discutate elemente de proiectare, precum
utilizarea unui Indice al Valorii de Conservare pentru identificarea
zonelor de pădure cu beneficii crescute şi pericol mare de pierdere şi
utilizarea licitaţiilor inverse pentru reducerea costurilor de obţinere a
acestor beneficii. Nu în ultimul rând, capitolul discută despre lecţiile
învăţate şi modul în care sunt acestea aplicate în Programul de
Administrare Ecologică.

1. Marsden Jacob Associates, Brisbane, Queensland.
2. Ministerul Mediului, Apelor, Patrimoniului si Artelor, Canberra, ACT.
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7.1

Introducere
Australia are o istorie lungă în dezbaterile ecologice cu privire la
utilizarea pădurii, inclusiv cu privire la conservarea pădurilor vechi
(Dargavel, 1995). În 1992 s-a aprobat cadrul unei politici naţionale,
Declaraţia Politicii Naţionale privind Pădurile, între Australia şi toate
guvernele de stat şi teritoriale. Ulterior a fost fondată progresiv o serie de
Acorduri Regionale privind Pădurile, de Australia şi anumite guverne statale
între 1997 şi 2001 pentru a administra protejarea pe termen lung şi utilizarea
sustenabilă a proprietăţilor naţionale de păduri înalte.
26

Un Acord privind Pădurea Regională Tasmaniană a fost finalizat de
Guvernele Australiei şi Tasmaniei în 1997. Ulterior unei revizii în 2002, a
fost fondat un Acord suplimentar în 2005. În Acordul suplimentar au fost
identificate alte 135.450 hectare de pădure pentru a fi protejate, dintre care
majoritatea îşi are originea în terenurile forestiere publice. Cu toate acestea,
Acordul a identificat de asemenea protejarea a până la 45.600 ha de pădure
pe teren privat, care va fi îndeplinită prin măsuri de voluntariat în funcţie de
piaţă. Fondul pentru Conservarea Pădurilor a fost creat pentru a îndeplini
obiectivul acestei politici.

Fondul pentru Conservarea Pădurilor
Fondul pentru Conservarea Pădurilor a inclus o serie de abordări, în
funcţie de piaţă, pentru a asigura protejarea şi managementul pădurilor cu
valoare mare de conservare de pe terenuri private din Tasmania. Fondul a
inclus:
mecanisme PES: licitaţii inverse, oferte finale diferenţiate şi
abordări de negociere directă; şi
Stabilirea unui fond transferat pentru achiziţionarea, protejarea şi
eliberarea proprietăţilor mari de conservare de pe piaţa existentă a
proprietăţilor.
Accentul acestui studiu de caz este pus pe mecanismele PES ale
Fondului. Bugetul total disponibil pentru Fond a fost de aproximativ 50
milioane AUD. Scopul principal pentru Fond a fost să protejeze până la
45.600 hectare de terenuri forestiere private, având în vedere pădurile vechi
şi comunităţile forestiere despre care se ştie că sunt sub rezervate în sistemul
public pentru zonele protejate. În consecinţă, Fondul avea în vedere în
special protejarea:
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unui minim de 25.000 hectare de păduri vechi; şi
până la 2.400 hectare de pădure pentru protejarea valorilor carstice
în zona Mole Creek.
Cazul pentru eşecul pieţei în conservarea naturii şi protejarea pădurilor
native a fost făcut extins, în special în ceea ce priveşte aspectele “bunurilor
publice” ale vegetaţiei native (a se consulta spre exemplu Comisia pentru
Productivitate, 2004). Aţi factori cheie pentru intervenţia guvernului şi
decizia de a utiliza o abordare pentru licitaţie inversă competitivă au inclus:
Motive de piaţă insuficiente pentru protejarea nivelurilor optime
sociale ale bunurilor pădurilor valoroase din punct de vedere
ecologic pe terenurile private;
Natura diversă a valorilor ecologice ataşate diverselor zone de
pădure;
Natura diversă a costurilor şanselor (producţia forestieră anterioară
şi costurile de management);
Limitările bugetului disponibil pentru îndeplinirea obiectivelor de
conservare; şi
Probleme de asimetrie a informaţiilor, în special informaţii ascunse
care pot rezulta în probleme nefavorabile de selecţie.

7.2

Elemente cheie de design al FCF
Succesul sau eşecul Fondului se bazează în mare parte pe abilitatea de a
crea şi desfăşura o piaţă eficientă pentru protejarea pădurilor situate pe
terenuri private în Tasmania. Fondul a fost creat printr-un proces de
implementare a politicii sprijinit de analize riguroase efectuate de un număr
de experţi care deţin cunoştinţe şi calificări semnificative în ecologie,
practici forestiere, sisteme de informaţii geografice şi cartografiere a
ecosistemului, instrumente economice şi de piaţă. Au fost luate în
considerare un număr de evaluări şi abordări posibile ale pieţei, înainte de a
se lua o decizie asupra designului finala al Fonului (AMAP, 2006).
Elementele cheie ale fondului sunt detaliate în Tabelul 7.1.27

Crearea procesului de implementare a Fondului pe teren
Procesul pentru implementarea fondului a fost de asemenea creat cu
atenţie, pe baza cunoştinţelor şi experienţei experţilor naţionali cu
experienţă semnificativă în schemele PES. Aspectele cheie ale procesului de
implementare a Fondului sunt detaliate în Figura 7.1.
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Tabelul 7.1. Elemente cheie ale FCF
Aspect

Element cheie de creare
Licitaţii inverse. Au fost desfăşurate mai multe sesiuni.
Sesiunile 1a până la 1c din totalul iniţial de participanţi şi
Runda 2 din totalul ulterior de participanţi.

Mecanisme

După runda 1c de licitaţie inversă, au fost făcute oferte finale
diferenţiate proprietarilor de pământ.
Abordări directe printr-un furnizor de servicii terţ.
Pentru licitaţii inverse: Proprietarul de teren a plătit preţurile
pentru oferta câştigătoare.

Preţ

Pentru oferte finale diferenţiate, preţurile s-au bazat pe valori
modelate ale ofertelor câştigătoare echivalente de la sesiunile
de licitaţie inversă 1a până la 1c.
Pentru abordare directă, preţul a fost cel convenit de ambele
părţi.

Oferte

Oferte sigilate.

Sesiuni

Licitaţii multiple desfăşurate până când bugetele disponibile au
fost terminate şi/sau obiectivele realizate.

Evaluarea
valorilor de
conservare

Evaluări specifice create metric – Indicele Valorilor de
Conservare (CVI).

Selectarea
ofertelor

Pe baza unui cost unitar al beneficiilor de conservare din
ofertele individuale (AUD/CVI).

Asigurarea
drepturilor de
proprietate

Două mecanisme folosite: un contract ataşat titlului de
proprietate care face legătura între proprietarii actuali şi viitori
şi un contract de management care subliniază acţiunile de
management convenite pentru a spori starea şi extinderea
pădurii.

Limita de selecţie

Nu a fost utilizat un preţ maxim, ci limite pentru fiecare sesiune
stabilite la punctul natural de curbură în curba costurilor totale
din runda respectivă.

Luarea deciziilor

Lista pentru Evaluarea Fondului, susţinut de experţi tehnici ia
în considerare toate ofertele şi le recomandă Ministerului
Mediului pentru aprobarea finanţării.

Plăţi

Ex-ante (20% la semnarea contractului şi 80% la înregistrarea
contractului).

Monitorizare,
raportare şi

Cerinţe pentru proprietarul de teren să raporteze acţiunile de
management. Monitorizare şi evaluare permanentă preluată de
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evaluare
permanentă

Guvernul Tasmanian.

Livrarea Fondului
pe teren

Un model de livrare terţ a fost adoptat pentru a asigura prezenţa
locală şi capacitatea la faţa locului în Tasmania.

Sursa: OCDE, 2010
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Figura 7.1. Reprezentare simplificată a procesului de implementare FCF

Angajamentul participantului
Preluarea programului de informaţii şi conştientizare publică.
Exprimarea interesului în participarea în Fond depus de proprietarul terenului.
Set de informaţii despre Fond furnizat de proprietar.

Desfăşurarea propunerii
Consilierul pe probleme de Conservare a Terenului vizitează proprietatea propreitarului terenului.
Valorile de conservare ale pădurilor eligibile examinate folosind protocoluri standardizate pentru terenuri
ecologice şi opţiuni de management de conservare sunt discutate cu proprietarul terenului. Notă:Notă:
Consilierii pe probleme de conservare nu au doscutat aspecte financiare sau preţuri pentru oferte cu
proprietarii.
Proprietarul terenului crează o propunere de ofertă pentru zonele identificate pentru protejare, acţiuni de
management pentru a păstra şi îmbunătăţi starea şi preţul propunerii.
Landholder submits sealed bid to tender process.

Procesul de selecţie
Propunerile sunt evaluate folosind sistemul CVI pe baza informaţiilor din evaluarea terenului, date
privind bunurile forestiere cartografiate, starea rezervaţiei, gama de opţiuni de management propuse şi
mărimea contractului oferit.
Propunerile pentru fiecare sesiune sunt apoi clasate pe baza raportului calitate-preţ (AUD/CVI) şi
revizuite în funcţie de Lista de Evaluare a Fondului pentru a stabili nivelul limitelor pentru propunerile
câştigătoare pentru fiecare sesiune (a se consulta Figura 7.2.). Recomandările pentru finanţare sunt
apoi făcute Ministerului Mediului.

Implementarea contractului
Oferte financiare făcute propunerilor câştigătoare. Dacă sunt acceptate, se finalizează contractul şi
acordul de conservare.
Odată ce contractul dintre guvern şi proprietar este semnat, se efectuează plata iniţială (20%).
Acordul este înregistrat pe titlul de proprietate şi se efectuează plata finală (80%).
Proprietarul îşi asumă implementarea permanentă a managementului terenului conform contractelor iar
managementul de sprijin şi conformitate este asumat de Guvernul Tasmanian.

Sursa: OCDE, 2010
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Atragerea participanţilor şi crearea competiţiei
Înainte de implementarea Fondului existau doar cunoştinţe limitate
despre numărul de participanţi potenţiali, dorinţa/abilitatea lor de a crea
oferte cu valori ecologice mari şi gradul potenţial al competiţiei preţurilor.
Materialele de informare pentru participanţi au fost create special atât
pentru a încuraja participanţii cât şi să ajute la crearea ofertelor de calitate.
Acestea au inclus mass-media (afişe şi radio); pachete de informaţii; şi
sesiuni publice de informaţii pentru explicarea comunităţilor, mecanismelor
şi proceselor ţintă ale Fondului. Faptul că Fondul a fost o serie de
mecanisme de piaţă (licitaţii inverse, negocieri directe, fond transferat etc.) a
fost accentuat pentru asigurarea că proprietarii erau conştienţi de opţiunile
lor pentru participare.
Elementele competitive ale Fondului au fost accentuate continuu, în
special faptul că finanţarea era limitată, competiţia pentru finanţare era mare
şi că ofertele vor fi selectate pe baza raportului calitate-preţ.
Atunci când a fost implementat, Fondul a fost copleşit de 420 scrisori de
intenţie în plus, şi aproximativ 240 de cereri pentru evaluarea terenului.
Acestea au depăşit cu mult capacitatea echipei de livrare pe teren şi a
reprezentat un motiv cheie pentru crearea mai multor sesiuni pentru a face
sarcina mai uşoară. Ulterior s-a descoperit că, ca parte a procesului de
creare, ar fi fost prudent să:
Se preia mai multe evaluări detaliate de piaţă pentru a estima ratele
de participare posibile, şi
Se stabilească procese pentru administrarea potenţialului pentru
înscrierile în plus sau în minus la Fond.

O măsurare robustă – Indicele Valorilor de Conservare (CVI).
Sistemul de măsurare creat pentru Fond – Indicele Valorii de
Conservare – a fost bazat pe obiectivele subliniate în Planul Strategic al
Fondului (Australia, 2006) cu resurse semnificative şi studii efectuate de
experţi recunoscuţi pe plan naţional. CVI a fost creat pentru a evalua trei
aspecte ale propunerii proprietarului:
Semnificaţia propunerii în contribuţia la obiectivele de conservare
ale Fondului;
Managementul de conservare furnizat de propunere în legătură cu
condiţiile actuale şi riscurile care nu ar fi fost preluate în absenţa
FCF; şi
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Siguranţa propunerii măsurată ca lungime a acordului oferit (12, 24,
48 ani şi în perpetuare).
CVI include criterii cheie de evaluare a fiecărei propuneri conform
obiectivelor Fondului, mai exact:
Nota de Prioritate Forestieră evaluează preferinţele relative pentru
diferitele tipuri de păduri, stabilind priorităţile conform statutului lor
de conservare;
Starea Structurală detaliază forma structurală a pădurii, derivată din
evaluarea Tipurilor de Resurse ale Pădurilor din Acordul Regional
al Pădurilor;
Starea Actuală a zonelor propuse pe baza criteriilor condiţiilor
forestiere;
Indicele Ameninţării Regionale evaluează ameninţarea adusă zonei
forestiere propuse din partea utilizării şi condiţiilor terenurilor
înconjurătoare;
Rezervaţia ia în considerare nivelul actual de protejare pentru
fiecare tip specific de pădure utilizând sistemul de obiective pentru
rezervaţii din acordul regional pentru păduri (Australia, 1997);
Întreţinerea determină o valoare care reprezintă întreţinerea stării
actuale a pădurii;
Îmbunătăţirea ia in considerare acţiunile voluntare de management
şi impactul pe care este posibil să îl aibă asupra îmbunătăţirii stării
zonei propuse; şi
Siguranţa măsoară durata de siguranţă oferită de propunere pentru a
asigura că valorile de conservare sunt obţinute fie pentru o perioadă
fixă, sau un acord continuu.
Modelele au fost create pentru ca fiind calculat CVI pentru fiecare
propunere să permită clasarea propunerilor pe baza unei criterii a raportului
calitate-preţ (AUD/CVI). Importanţa în funcţie de CVI se baza pe relaţii
cunoscute sau modelate dintre atributele cheie ale conservării forestiere şi de
asemenea unanimitatea părerilor experţilor naţionali (AMAP, 2006,
Eigenraam et al, 2007).
CVI este robust în teorie, practic, repetabil, transparent şi pragmatic
având în vedere datele, cunoştinţele şi constrângerile programului. Având în
vedere constrângerile de timp, informaţii şi buget, este puţin probabil să se fi
creat un sistem de măsurare mai bun din punct de vedere material, în acea
perioadă. Cu toate acestea, pe durata implementării Fondului, sporiri
semnificative ale criteriilor de eligibilitate şi CVI au fost identificate, în
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special acolo unde procesul de evaluare al CVI putea fi simplificat sau
modificat fără a se pierde orice funcţionalitate sau abilitate de diferenţiere
între propuneri. Spre exemplu, pentru a creşte eficienţa şi a reduce riscul,
criteriile de eligibilitate pentru propunerile de finanţare au fost solidificate în
timp – pentru a creşte zona minimă de contractare şi pentru a stabili o
securitate minimă de 24 de ani. Aceste schimbări în criteriile de eligibilitate
au fost adresate prin punctaje CVI calculate.

CVI şi evaluările terenurilor
Utilitatea CVI în diferenţierea între propuneri se bazează strâns pe
colectarea de date prin evaluările terenurilor. A fost preluat un număr de
acţiuni pentru a asigura calitatea şi caracterul adecvat al evaluărilor,
inclusiv:
Angajarea ofiţerilor de teren (Consilieri pe probleme de Conservare)
care aveau calificări formale adecvate şi experienţă în studii (ex.
ecologie forestieră, management forestier şi/sau al conservării);
A fost furnizat training formal pentru toţi Consilierii pe probleme de
Conservare în procese de aplicaţii pe teren şi crearea datelor pentru
CVI;
Dezvoltarea unui manual specific de evaluare a terenului pentru a
ajuta la evaluările pe teren; şi
Un proces de asigurare a calităţii pentru a asigura consistenţa în
evaluare între Consilierii pe probleme de Conservare şi
comparabilitatea propunerilor primite.
Aceste acţiuni au redus riscul calităţii scăzute a datelor care are impact
asupra procesului de evaluare.

Tratarea tranzacţiilor şi costurilor administrative în evaluări ale
raportului calitate-preţ
Costurile administrative şi de tranzacţie pentru schemele PES pot uneori
să fie semnificative, în special unde sunt cerute evaluări ale terenului,
documentaţii legale specifice (ex. acorduri) şi monitorizare permanentă.
Majoritatea costurilor create în atragerea şi evaluarea propunerilor nu pot fi
evitate cu uşurinţă. indiferent de succesul/eşecul propunerii. Cu toate
acestea, costurile ulterioare de management, inclusiv monitorizarea
permanentă, evaluarea şi conformitatea, pot fi de asemenea semnificative, şi
sunt de cele mai multe ori fixe în natură, indiferent de valorile de conservare
ale propunerii.
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Ca parte a reviziei la mijlocul termenului Fondului, impactul potenţial al
tranzacţiilor şi costurilor administrative viitoare a fost identificat ca o zonă
potenţială unde eficienţa ciclului vieţii Fondului poate să fie afectată
(Marsden Jacob Associates, 2010). Analiza sensibilităţii propunerilor din
runda 1ª, inclusiv costurile administrative ulterioare estimate au fost preluate
28
iar clasările au fost comparate cu clasările actuale utilizate. Clasările unor
propuneri s-au schimbat atunci când au fost incluse costuri administrative
ulterioare, deşi nu s-ar fi schimbat nicio decizie de acceptare/refuz.
În timp ce analiza de sensibilitate a descoperit că includerea costurilor
administrative şi de tranzacţie ulterioare nu a fost garantată pentru Fond,
acest aspect poate garanta luarea în vedere pentru crearea schemelor PES
viitoare. În special, acest lucru poate fi relevant pentru scheme care doresc
să investească în timp în restaurarea ecologică semnificativă a bunurilor cu
valoare mare de conservare.

CVI şi obiectivele la scară mai largă
După cum am notat, obiectivele pentru conservarea pădurii identificate
ca parte a Acordului Tasmanian Suplimentar Forestier Regional sunt în
funcţie de zonă. Cu toate acestea, evaluarea, stabilirea priorităţilor şi selecţia
ofertelor pentru Fond este bazată pe o măsurare a eficacităţii costurilor (ex.
AUD/CVI). Obiectivele în funcţie de zonă, în timp ce sunt uşor de
identificat, pot reprezenta un indicator inferior al valorii de conservare
deoarece acestea iau în considerare doar măsura în care este îndeplinită
protejarea pădurii. CVI este un sistem de măsurare superior deoarece ia în
considerare dimensiunea şi starea pădurii, şi în special atât condiţiile actuale
cât şi cele viitoare atunci când se întreprind acţiuni de management.
Eventuala inconsistenţă între obiectivele planificării conservării în
funcţie de zonă şi selecţia propunerilor bazate pe măsurători pentru eficienţa
costurilor subliniază nevoia de a educa factorii de decizie şi comunitatea
meritelor respective prin utilizarea sistemelor de măsurare pentru a atrage
fonduri publice în conservare.

Selectarea propunerilor
Crearea procesului de selectare a implicat un cadru guvernamental
supravegheat de Comitetul de Dirijare a Fondurilor, conţinând oficiali
seniori din Fuvernele Australiei şi Tasmaniei şi sprijinit de un consilier
extern de probitate. Consilierul de probitate a fost responsabil pentru
asigurarea implementării programului în condiţii clare şi transparente şi a
fost disponibil pentru consilierea oricăror dispute între proprietarii de
terenuri şi managerii programelor şi contractanţii furnizori de servicii.
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Selectarea propunerilor pentru Fond a implicat un număr de paşi, în
special:
Propunerile individuale au fost evaluate folosind CVI pe baza
informaţiilor din evaluările de teren, datele cartografiate ale
activelor forestiere, starea rezervelor şi durata acordului oferit etc.
Propunerile pentru fiecare sesiune au fost apoi clasate pe baza
eficienţei costurilor (AUD/CVI) şi revizuite prin Lista de Evaluare a
Fondului.
S-a stabilit un nivel de limitare pentru propunerile câştigătoare
pentru fiecare sesiune, pe baza punctului din curba ofertei totale
pentru runda în care costurile ofertelor (AUD/CVI) creşteau rapid (a
se consulta Figura 7.2.).29 Lista de Evaluare a Fondului a revizuit de
asemenea toate propunerile pentru a se asigura că propunerile erau
consecvente cu obiectivele şi principiile Fondului.
Apoi au fost făcute recomandările pentru finanţare din partea
Comitetului de Dirijare a Fondului pentru Ministerul Mediului din
Australia.

Acorduri contractuale, monitorizare şi evaluare permanentă
Fondul a fost sprijinit de două acorduri contractuale cheie:
Un acord ataşat la titlul de proprietate deţinut de proprietarul
terenului asigurând siguranţa primară pentru protejarea şi
administrarea activelor forestiere; şi
Un contract financiar pentru plaţi din partea Guvernului Australiei
pentru proprietarul terenului.
Acordurile sunt documente care guvernează utilizarea terenului şi pot
impune condiţii cu privire la managementul unei anumite porţiuni de teren.
Acestea sunt obligatorii legal pentru proprietarii actuali şi viitori şi sunt
întregistrate pe titlul de proprietate conform Documentului de Conservare a
Naturii, Tasmania, 2002. Un element al Fondului special creat a fost să
ofere alternative în durata acordului (12 ani, 24 ani, 48 ani şi nelimitat).
Argumentul pentru oferirea duratelor multiple a fost pentru a spori
participarea la Fond. Mai târziu în implementarea Fondului, opţiunea de 12
ani a fost anulată deoarece oferea beneficii limitate de conservare şi s-a
dovedit a nu fi populară.
Contractul financiar a include două plăţi ex ante: 20% la semnarea
scrisorii de acceptare şi a contractului; iar ceilalţi 80% odată ce acordul era
înregistrat pe actul de proprietate.
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Interviuri semi-structurate cu participanţii, preluate ca parte a reviziei pe
parcursul Fondului, indică faptul că plăţile ex ante au fost populare, dar
fluxul plăţilor a fost aliniate greşit la costurile actuale pe care le aveau unii
proprietari de terenuri. Acest fapt are potenţialul de a exacerba riscurile de
conformitate pentru Fond. Recunoscând riscul, Guvernul Australian
utilizează acum contacte care includ atât plăţile ex ante (reprezentând valori
ale producţiei fructificate anterior) cât şi plăţi ex post pentru acţiuni de
management întreprinse.
Crearea Fondului a inclus de asemenea management şi servicii de
sprijin permanente pentru proprietarii de terenuri furnizate de Guvernul
Tasmanian. Guvernul Tasmanian mai este responsabil şi pentru
managementul permanent de conformitate, monitorizarea şi raportarea
permanentă cu privire la terenurile forestiere contractate în cadrul Fondului.
Aceste servicii au fost desfăşurate sub un contract separat între Guvernul
Australiei şi Guvernele Tasmaniei.

7.3

Eficienţa şi eficacitatea FCF
Realizări cheie
Pe durata de viaţă a Fondului, proprietarii de terenuri au cerut
aproximativ 420 de seturi de informaţii, care a dus la 240 de evaluări de
teren. Pentru sesiunile de licitaţie inversă, au fost primite un total de 183
oferte complete, dintre care 95 (52%) au fost câştigătoare. Variaţia valorilor
ofertelor din cadrul licitaţiilor inverse indică de asemenea semnificaţia
competiţiei preţurilor între participanţi. Dintre cele 88 de aplicaţii
necâştigătoare în cadrul licitaţiilor inverse, sesiunile 1a până la 1c, 26 de
proprietar de teren au acceptat ulterior ofertele finale diferenţiate. Au mai
fost negociate încă opt oferte directe.

Zone protejate
Totalul zonelor asigurate de Fond este centralizat în Tabelul 7.2. Fondul
a asigurat o zonă semnificativă de pădure de înaltă calitate pe teren privat,
totalizând aproape 29.000 hectare dintr-un obiectiv de până la 45.600
(63%). Cu un obiectiv declarat de asigurare a 25.000 hectare de pădure
veche, Fondul a asigurat aproape jumătate din această cifră (11.000 ha).
Tabelul 7.2. Zonă asigurată de FCF
Tip pădure

Obiectiv (ha)
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% din
obiectiv

Rămas (ha)
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Total

(până la)
45.600

28.900

63

16.700

Veche

25.000

11.000

44

14.000

Sursa: OCDE, 2010

În timp ce este însăşi o realizare semnificativă, pentru a satisface în
totalitate toate obiectivele sale, Fondul trebuie să asigure 16.700 hectare în
plus, predominant pădure veche. Un fond transferat pe termen mai lung30 a
fost creat pentru a se adresa progresiv acestui deficit pe măsură ce apar
oportunităţi de piaţă şi se îndeplinesc criteriile Fondului.

Durata asigurării protecţiei
Proprietarii au putut selecta perioada acordului (12 ani, 24 ani, 48 ani,
nelimitat).31 CVI-ul Fondului a acordat o importanţă mai mare acordurilor
pe termen mai lung faţă de cele pe termen mai scurt. Zonele asigurate şi
durata protecţiei sunt reprezentate în Tabelul 7.3. Majoritatea zonelor
asigurate a fost nelimitat (mai mult de 24.000 hectare sau 80% din total).
Acordurile încheiate pentru 48 de ani au totalizat doar 2% din zonă,
sugerând că reprezentau o opţiune mai puţin valoroasă. Acordurile pentru 12
şi 24 de ani au acumulat restul de 13% din zone.
Interviuri semi-structurate desfăşurate cu un eşantion de proprietari de
terenuri care au participat la Fond indică motivul principal pentru alegerea
unei perioade mai scurte pentru acord, acela că doreau să se asigure că
opţiunile pentru generaţiile viitoare de proprietari de teren nu erau distruse,
Tabelul 7.3. Durata protecţiei asigurată de FCF
Durată

Zona totală (Ha)

AUD/Ha

AUD/CVI

24.225

AUD 1.775

0.28

48 ani

682

AUD 1.570

0.32

24 ani

3.614

AUD 604

0.40

12 ani

295

AUD 331

0.74

Nelimitat

Sursa: OCDE, 2010

În general, eficacitatea costurilor ofertelor a fost mai ridicată pentru
contractele pe termen mai lung. Acesta este creată la scară largă de
importanţa mai mare acordată contractelor pe termen mai lung în cadrul
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CVI, mai mult decât decalarea creşterii în preţurile ofertelor. Eficacitatea şi
eficienţa Fondului a fost afectată de un număr de factori inclusiv:
Eficacitatea livrării pe teren;
Eficienţa relativă a mecanismelor PES utilizate (ex. licitaţii inverse
şi abordări finale diferenţiate);
Costurile de tranzacţionare şi cele administrative din desfăşurarea
Fondului; şi
Modul în care participanţii s-au angajat la fond şi modul în care
acest fapt are un impact asupra costului propunerilor lor.

Livrare pe teren
Guvernul Australiei nu are autoritate în Tasmania pentru preluarea
livrărilor pe teren în cadrul Fondului. În plus, intervalul de timp relativ scurt
pentru implementarea Fondului (mai puţin de trei ani) şi variabilitatea în
cerinţele de competenţe pe durata vieţii programului a exclus stabilirea
rapidă a unei echipe interne experimentate cu sediul în Tasmania. Având în
vedere acestea, s-a luat decizia de a avea livrare pe teren a Fondului, livrată
de organizaţii terţe.
Specificaţii detaliate ale cerinţelor pentru livrare pe teren au fost create
şi s-a utilizat o licitaţie deschisă pentru selecţionarea şi achiziţionarea
serviciilor. S-au acordat contracte pentru două organizaţii:
Un consorţiu condus de o firmă multinaţională de servicii.
Consorţiul includea abilităţi în ecologie, GIS, comunicaţii şi
business şi administrarea de programe. Acest consorţiu a fost
responsabil cu livrarea sesiunilor de licitaţii inverse şi a ofertelor
finale ale schemei PES.
O organizaţie nonguvernamentală pentru administrarea componentei
de abordare directă a PES (care se desfăşoară simultan cu Runda 2 a
licitaţiei inverse).
Fiecare furnizor terţ de servicii a lucrat îndeaproape cu oficialii relevanţi
ai Guvernelor Australian şi Tasmanian pentru a se asigura că obligaţiile lor
contractuale sunt îndeplinite iar obiectivele operaţionale ale Fondului sunt
realizate.

Eficienţa terţilor în livrarea pe teren
Ambele părţi care au preluat livrarea pe teren au atras un număr
semnificativ de propuneri de calitate în programele respective ale Fondului.
Modelul de livrare al terţilor a avut unele dezavantaje distincte, în special
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abilitatea de a utiliza infrastructură corporativă existentă, reţele şi cunoştinţe
tehnice locale. Evaluarea independentă a Fondului a constatat că modelul de
livrare terţ a fost în general eficient (Marsden Jacob Associates, 2010). Cu
toate acestea a apărut un număr de probleme operaţionale, care a necesitat
soluţionare pe durata desfăşurării etapei de livrare a Fondului. Lecţii cheie
care au reieşit din utilizarea organizaţiilor terţe de livrare au inclus:
Nevoia pentru specificaţii mai exacte ale rolurilor,
responsabilităţilor şi cerinţelor pentru organizaţiile terţe de livrare.
Uneori problemele erau întâmpinate acolo unde responsabilităţile
respective erau ambigue, creând întârzieri şi strangulări în livrarea
pe teren.
Având în vedere natura obiectivelor Fondului şi participanţii ţintă
(ex. în principal silvicultori şi fermieri) este vital ca agentul de
livrare pe teren să aibă cunoştinţe despre participanţii ţintă şi despre
industria lor pentru a păstra credibilitatea şi pentru a dezvolta piaţa.
Interviuri semi-structurate cu participanţii au ridicat probleme
speciale în ceea ce priveşte lipsa cunoştinţelor despre arendare,
silvicultură şi conservare în cadrul părţilor critice ale consorţiului
organizaţiei de livrare. Acest fapt poate avea un impact negativ
asupra conversiei exprimării interesului în propuneri efective.
Întâmplările trebuie să fie controlate pentru a administra
înregistrarea în plus/în minus a programelor şi variabilitatea
cantităţii muncii. Unde acestea nu sunt realizate, pot apărea
întârzierile în procesarea şi evaluarea propunerilor iar credibilitatea
programului PES poate fi afectată.
Nevoia de a menţine consistenţa în calitatea muncii preluate este
vitală. Acesta este în special cazul cu interacţiunea directă cu
participanţii şi munca tehnică de teren. Unde resursele de o calitate
suficientă sunt limitate, trebuie luată în considerare o evaluare a
schimburilor între extinderea planificării programului (ex.
desfăşurarea sesiunilor multiple) versus calitatea muncii.

Rezultate ale licitaţiilor inverse
Licitaţiile inverse au asigurat în mod eficient rezultatele conservării pe
teren privat. Statistici cheie sunt subliniate în Tabelul 7.4. Puncte majore de
notat includ:
A existat o variaţie semnificativă în preţurile ofertelor (măsurate
prin AUD/CVI) în toate sesiunile, întărind decizia de a utiliza o
abordare de licitaţie inversă pentru a ajuta la relevarea costurilor
reale ale ocaziilor. Acest fapt este consistent cu rezultatele
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interviurilor semi-structurate cu proprietarii de teren care au indicat
natura diversă a costurilor ocaziilor.
A existat o creştere generală în preţurile medii ale ofertelor între
sesiuni. Acest fapt este explicat parţial de efectele învăţării preţului
pe piaţă, pe măsură ce Fondul progresa. Cu toate acestea, este
explicat parţial şi de un număr de proprietari de teren care au
participat în Sesiunile 1a până la 1c, care aveau deja o istorie de
conservare pe teren privat şi participarea la mecanisme stimulative
anterioare.
Interviurile au arătat că a fost folosit un număr de abordări pentru a
stabili preţuri pentru oferte. Aceste au fost: Ofertele bazate pe costul
total al şansei comerciale (în special din partea holdingurilor mari
de teren); oferte care reflectau doar costurile de management (în
special din partea holdingurilor mai mici, bazate pe stilul de viaţă);
şi oferte care reflectau încercări de a proiecta invers un preţ maxim
acceptabil (pe baza punctajelor CVI (furnizate proprietarilor de
teren) şi zvonuri cu privire la preţuri plătite pentru oferte
câştigătoare în sesiunile precedente).
Tabelul 7.4. Licitaţii inverse FCF – date statistice cheie

Runda

Zonă
(ha)

CVI
(total)

AUD/ha

AUD/C
VI

Oferte
câştigătoare
(şi totale)

Gama
AUD/CVI

1a

3.921

17.750.000

925

0.20

24 (36)

AUD
0.07-AUD
0.81

1b

3.192

14.647.000

1.168

0.25

26 (58)

AUD
0,04-AUD
0,49

1c

1.916

6.465.000

1.270

0.38

16 (49)

AUD
0,16-AUD
1,14

2

4.750

18.272.000

1.683

0.44

29 (40)

AUD
0,23-AUD
0,71

Total

13.779

57.136.000

Media

95 (183)
1.290

0.31

Sursa: OCDE, 2010
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Figura 7.2. arată curba costului cumulat pentru fiecare sesiune a
licitaţiei inverse, clasată în funcţie de oferta cea mai eficientă din punct de
vedere al costului până la cea mai puţin eficientă pentru fiecare sesiune.
Liniile solide orizontale sunt punctul de limită pentru fiecare sesiune.
Curbele individuale au un traseu vertical până la zona localizată unde
eficacitatea costului scade pentru fiecare sesiune. După cum arată şi
graficele, fiecare sesiune se termină în puncte foarte similare din punct de
vedere al eficacităţii costului, sugerând că exista o întindere limitată pentru
câştigul eficienţei din diferite puncte de limitare între sesiuni. Variaţia în
preţurile ofertelor în toate sesiunile indică faptul că natura competitivă a
Fondului a fost menţinută în cadrul tuturor sesiunilor. Până la sfârşitul
Sesiunii 2 au fost terminate şi restul ofertelor. Dacă mai era timp
suplimentar disponibil, singura modalitate de a menţine sau îmbunătăţi
eficacitatea costului ar fi fost să se redeschidă complet procesul de ofertare
şi să se introducă noi participanţi din piaţă.
Figura 7.2. Curba de ofertare FCF pentru conservare (sesiuni licitaţie inversă)

Sursa: OCDE, 2010

Comparaţia licitaţiilor inverse versus alte abordări
La finalizarea Sesiunii 1c a licitaţiei inverse, a fost clar că Fondul era în
întârziere faţă de program, în realizarea obiectivelor sale. Pentru a grăbi
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programul, s-a luat o decizie de către Comitetul de Dirijare a Fondului
pentru a utiliza de asemenea alte abordări în paralel cu încă o sesiune de
licitaţie inversă. Aceste au fost:
Oferte finale pentru ofertele necâştigătoare din sesiunile 1a până la
1c. Aceste oferte se bazau pe AUD/CVI modelat din ofertele
câştigătoare la sesiunile 1a până la 1c a licitaţiei inverse.
Participanţii aveau opţiunea de a accepta oferta (succes garantat, dar
posibil tendinţă inadecvată a venitului); de a depune din nou o altă
ofertă în Runda 2 a licitaţiei inverse (rezultat nesigur); sau să
respingă toate ofertele.
Ofertele de abordare directă au fost făcute printr-un furnizor terţ de
servicii pentru un număr de proprietari de terenuri mai mari cu
active forestiere cu valoare cunoscută mai mare. Ofertele se bazau
din nou pe AUD/CVI modelat la sesiunile 1a până la 1c a licitaţiei
inverse. Preţurile oferite pentru ofertele finale diferenţiate au fost
estimate prin aplicarea unui model de regresie neliniar al AUD/ha şi
CVI/ha pentru toate ofertele câştigătoare la sesiunile 1a până la 1c
ale licitaţiei inverse. Acest model ar putea fi aplicat cu încredere
tuturor ofertele unde zonele forestiere şi punctajul CVI sunt
valabile.
Din cauză că diversele componente PES ale Fondului au fost
desfăşurate într-o zonă relativ similară în cadrul unei perioade scurte de
timp şi toate au utilizat CVI pentru a măsura beneficiile de conservare,
analiza datelor poate furniza unele aspecte importante ale eficienţei
abordării de piaţă în ofertele eficiente din punct de vedere al preţului,
obţinute cu greu.
Tabelul 7.5. Licitaţia inversă FCF versus alte abordări
Abordar
e

Zonă
(ha)

CVI
(total)

AUD/ha

AUD/CV
I

Oferte
câştigăt
oare

Gama
AUD/CVI

Licitaţii
inverse.

13.779

57.136.000

1.290

0,31

95

0,07AUD
1,14AUD

Abordare
directă

5.657

43.132. 00
0

1.700

0,22

8

0,21AUD
- 0,24AUD

Oferte
finale

2.996

18.106.000

1.418

0,23

26

0,19 AUD
- 0,34
AUD

Sursa: OCDE, 2010
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Tabelul 7.5. recapitulează datele statistice cheie pentru licitaţia inversă
şi alte abordări (oferte finale diferenţiate şi abordare directă). Nu în mod
surprinzător, abordările directe şi finale diferenţiate au avut o gamă de
costuri mai restrânsă decât licitaţia inversă datorită limitării impuse de
variaţia preţurilor. Acestea au avut şi un cost mediu per CVI mai mic decât
abordarea licitaţiei inverse. Cu toate acestea, este important de notat faptul
că abordările directe şi finale diferenţiate nu ar fi fost posibile în absenţa
sesiunilor de licitaţie inversă (1a până la 1c) deoarece costurile
posibilităţilor nu erau cunoscute înainte de începerea Fondului. În concluzie,
sesiunile 1a până la 1c au fost necesare pentru a crea piaţa şi pentru
“descoperirea preţurilor”. Abordarea directă este de asemenea caracterizată
de zone extinse, spre care s-au orientat intenţionat, un preţ mai mare per
hectar dar un preţ mai mic per CVI. Acest fapt a fost condus parţial de
cerinţa ca toate ofertele abordărilor directe să includă un acord nelimitat.
Aceasta este şi o caracteristică a abordării ofertelor finale.
În timp ce datele indică faptul că abordarea directă şi abordările
ofertelor finale diferenţiate au avut costuri mai mici (în AUD/CVI), se poate
să fi creat şi unele rezultate neaşteptate, cum ar fi:
Un preţ prag (preţ minim) care nu a fost legat eventual de costurile
de posibilitate pentru unii participanţi. Interviuri semi-structurate cu
proprietarii de teren au indicat că un preţ de echilibru al pieţei a fost
creat esenţial acum iar programele viitoare pot încerca să creeze
oferte sub acel preţ.
Din cauză că ofertele finale diferenţiate au fost disponibile în acelaşi
timp cu Runda 2 a licitaţiei inverse, se poate să fi moderat şi
potenţialul pentru cerinţa de arendare a proprietarilor care
intenţionau să participe la licitaţia inversă. Acest fapt poate explica
parţial micşorarea variaţiei în ofertele din licitaţia inversă pentru
Runda 2.
Pentru ofertele finale diferenţiate făcute participanţilor necâştigători
din Sesiunile 1a până la 1c, există un risc potenţial de conformitate
unde plăţile efectuate sunt de fapt mai mici decât costurile eficiente
de oportunitate şi pot apărea dificultăţi în respectarea obligaţiilor pe
termen lung.
O comparaţie a beneficiilor de conservare obţinute (în CVI) şi costurile
relative ale diferitelor abordări (AUD/CVI mediu) sunt expuse în Figura 7.3.
Puncte majore de notat includ:
Runda 1a (licitaţie inversă) a asigurat 15% din câştigurile de
conservare la un cost relativ scăzut, parţial datorită numărului de
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„adoptatori timpurii” cu o participare puternică la etica în
conservare.
Ofertele abordării directe şi finale diferenţiate din Runda 2 au
asigurat aproximativ 52% din câştigurile de conservare. Aceste
abordări au fost desfăşurate după Runda 1a până la 1c şi reflectă
preţurile competitive de piaţă care reies din acele licitaţii inverse
timpurii.
Figura 7.3. Câştiguri ale conservării şi costurile corespunzătoare aferente licitaţiilor
inverse FCF versus alte abordări
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Sursa: OCDE, 2010

Costuri de tranzacţionare, management şi administrare
O criticǎ frecventǎ a mecanismelor PES este bazată pe senzaţia că
acestea implică nişte costuri mai mari de tranzacţionare şi administrare decât
multe modele tradiţionale de finanţare, spre exemplu prin finanţare
transferată. Aceste costuri suplimentare sunt alocate desfăşurării şi operării
abordărilor şi sistemelor de măsurare a pieţei mai sofisticate. Cu toate
acestea, abordările pieţei ca schemele PES au un potenţial de a oferi
rezultate mai eficiente din punct de vedere al preţului, acolo unde costurile
suplimentare pentru management şi administrative sunt mai mici decât
valoarea câştigurilor din rezultatele conservării.
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Costuri pentru managementul şi administrarea Fondului
Unele costuri administrative şi de management au fost bine stabilite, în
timp ce altele erau variabile, depinzând, spre exemplu, de numărul de
propuneri şi mărimea proprietăţii. Un model contabil ascendent a fost creat
pentru a estima costurile pentru managementul şi administrarea Fondului
acoperite de Guvernul Australiei (Marsden Jacob Associates, 2010).
Costurile au fost atribuite tranzacţiilor finalizate. Tabelul 7.6. expune o
detaliere a costurilor relevante pentru management şi administrare.
Constatările cheie includ:
Costul pentru crearea şi administrarea componentelor PES ale
Fondului a fost 10,5% din totalul relevant al bugetului programului.
Aproximativ 46% din costurile totale pentru administrarea
programului au fost pentru administrarea generală a programului,
evaluarea propunerilor şi comunicaţii. Aceste costuri sunt atrase în
general indiferent de instrumentele de piaţă utilizate. Într-o anumită
măsură, aceste costuri sunt mai mari decât cele aşteptate, reflectând
natura complet comercială a organizaţiilor majore de livrare pe teren
şi faptul că sistemul administrativ trebuia creat şi operat specific
pentru Fond.
Analize ulterioare ale costurilor administrative şi de management
pentru fiecare sub-element al Fondului şi fiecare sesiune de licitaţie
inversă arată variaţia semnificativă a costurilor datorită
complexităţii sarcinilor administrative, şi raportul evaluărilor cu
eventualele oferte acceptate.
După cum era de aşteptat, vizitele detaliate de teren au reprezentat
de asemenea un element de atragere a costurilor (21,7% din totalul
costurilor administrative şi de management). Cu toate acestea,
aceste costuri nu au putut fi reduse material deoarece această funcţie
oferea resurse critice pentru crearea ofertelor şi calculele CVI.
Tabelul 7.6. Costuri administrative şi de management pentru FCF
% din costuri
administrative şi de
management

% din bugetul
component al
PES al Fondului

Creare şi consiliere tehnică (inclusiv
CVI)

5.2

0.5

Cheltuieli juridice inclusiv acorduri

11.5

1.2

Resurse GIS

10.5

1.1

Categoria costului
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Evaluări pe teren

21.7

2.3

Resurse independente de probitate

2.4

0.2

Administrare, evaluarea propunerilor
şi comunicare

46.1

4.8

Evaluări independente

2.7

0.3

100.0

10.5

Total

Sursa: OCDE, 2010

Costurile de tranzacţionare suportate de participanţi
Proprietarii de teren care participă la Fond au suportat şi ei propriile
cheltuieli de tranzacţie. În timp ce datele cantitative nu sunt disponibile
pentru aceste costuri, interviurile semi-structurate (Marsden Jacob
Associates, 2010) au adunat unele date interne cu privire la aceste costuri.
Constatări cheie din acea analiză includ:
Costurile de tranzacţionare pentru proprietari au fost foarte
variabile, în funcţie de situaţia specifică a proprietăţii (ex. Dacă au
avut informaţii şi estimări cuprinzătoare cu privire la activele lor
forestiere), nivelul de discuţie cu membri de familie (ex. Discutarea
opţiunilor succesiunii proprietăţii cu copiii lor), şi gradul în care au
căutat consultanţă profesională (ex. Consultanţă cu privire la
impozite, evaluarea proprietăţii).
Crearea conţinutului propunerilor a luat în general între câteva ore şi
câteva zile de resurse efective de timp. De multe ori aceste cerinţe
de timp erau mărite pe măsură ce participanţii au căutat informaţii
suplimentare cu privire la drepturi şi obligaţii în cadrul programului.
În timp ce participanţii câştigători şi necâştigători suportau costuri ale
tranzacţiei, interviurile au relevant faptul că şi participanţii necâştigători au
câştigat unele beneficii din program, în special o viziune mai bună despre
întinderea şi starea activelor forestiere de pe proprietatea lor şi o viziune mai
bună asupra celor mai bune practici de management pentru menţinerea şi
îmbunătăţirea stării pădurii.

Câştiguri de eficienţă din abordarea PES
Există două mari câştiguri potenţiale de eficienţă din abordările PES
utilizate în cadrul Fondului. Primul, câştigurile suplimentare în conservare
reieşite din utilizarea abordării licitaţiei inverse. A doua, câştigurile
suplimentare din utilizarea sistemului de măsurare ecologic, CVI.
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Câştigurile suplimentare de conservare din utilizarea abordării
licitaţiei inverse
Inovaţia majoră a politicii Fondului a fost utilizarea unei licitaţii inverse
pentru a crea o piaţă competitivă şi pentru a asigura cel mai bun raport
calitate-preţ. Este posibil să se estimeze eficienţa câştigurilor din licitaţia
inversă prin compararea ofertelor câştigătoare utilizând sesiunile de licitaţie
comparate cu o abordare mai puţin sofisticată a mobilizării, spre exemplu,
acordarea contractelor în ordinea în care au fost primite propuneri cu tipuri
corespunzătoare de pădure. Tabelul 7.7. arată valoarea totală a unităţilor CVI
achiziţionate în cadrul sesiunilor de licitaţie inversă a CVI, comparată cu
unităţile CVI care ar fi fost achiziţionate dacă propunerile ar fi fost fondate pe
32
baza ordinii în care au fost primite. . Acesta demonstrează că utilizând
abordarea licitaţiei inverse, câştigurile pot fi foarte semnificative, în acest caz,
mai mult cu 52%
Tabelul 7.7. Câştiguri potenţiale de conservare din abordările licitaţiilor FCF utilizate
Rezultate de Conservare

Milioane AUD

Unităţi CVI achiziţionate utilizând licitaţii inverse (milioane)

90,8

Unităţi CVI achiziţionate unde selecţiile sunt bazate pe ordinea
primirii propunerilor (milioane)

59,6

Creşterea în unităţi CVI din utilizarea licitaţiilor inverse (milioane)

31,2

Creşterea în unităţi CVI (%)

52,3%

Sursa: OCDE, 2010

Profit din investiţia în selecţie pe baza CVI
O criticǎ frecventǎ a schemelor PES sofisticate precum Fondul este
investiţia semnificativă în avans cerută de cele mai multe ori pentru a crea
sisteme de măsurare şi resursele GIS suplimentare asociate cu aplicarea
sistemului de măsurare. Se poate argumenta cu faptul că toate celelalte
costuri administrative şi de management ar fi la fel pentru un program PES,
indiferent de sistemul de măsurare utilizat. Astfel este posibil să izolăm
câştigul de eficienţă din utilizarea unui sistem de măsurare mai sofisticat,
unde:
Beneficiile sunt valorificate pe baza diferenţelor dintre selecţiile
câştigurilor de conservare utilizând un sistem de măsurare complex
(în acest caz AUD/CVI) şi un proces simplu de selecţie (să spunem
AUD/ha); şi
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Costurile reprezintă costurile graduale pentru administrare şi
management atribuite creării şi aplicării sistemului de măsurare
pentru a sprijini procesul de selecţie.
Utilizând date efective ale propunerilor din Fond, selecţiile celor mai
eficiente propuneri din punct de vedere al costurilor au fost făcute utilizând
AUD/CVI (un sistem de măsurare complex) şi AUD/ha (un sistem de
măsurare simplu) presupunând un buget ipotetic al programului de 20
milioane AUD.33 Valoarea unităţilor CVI suplimentare obţinute utilizând
sistemul de măsurare AUD/CVI este estimată pe baza mediei AUD/CVI din
toate ofertele câştigătoare. Rezultatele acestei analize ipotetice sunt
exprimate în Tabelul 7.8.
Utilizând sistemul de măsurare AUD/CVI, se obţin încă 18,6% rezultate
de conservare. Câştigurile suplimentare de conservare sunt valorificate la
aproximativ 3,3 milioane AUD, în timp ce costurile obţinerii acestor
beneficii sunt de doar 0,5 milioane AUD. Raportul beneficiilor în funcţie de
corturi din investirea în CVI este de 6,9:1.
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Tabelul 7.8. Analiza profitului din investiţia în FCF (un program ipotetic de 20 milioane AUD)
Milioane AUD
Rezultate de Conservare
Unităţi CVI achiziţionate utilizând selecţia AUD/CVI (milioane)

66,3

Unităţi CVI achiziţionate utilizând selecţia AUD/ha (milioane)

55,9

Creşterea în unităţi CVI (milioane)

10,4

Creşterea în unităţi CVI (%)
Beneficii economice şi costuri

18,6%
USD
(milioane)

Valoarea estimată a rezultatelor suplimentare de conservare (milioane)

AUD 3,3

Costul estimat treptat al creării şi utilizării CVI (milioane)

AUD 0,5

Beneficiu net din evaluările pe baza CVI (milioane)

AUD 2,8

Raportul beneficii-costuri

6.9:1

Sursa: OCDE, 2010

Angajamentul proprietarului de teren
Aşa cum este subliniat în Secţiunea 7.2., un element cheie în crearea
Fondului a fost efortul vast preluat pentru a crea o schemă PES care să
angajeze efectiv proprietarii de terenuri şi să producă rezultate în
conservarea pădurilor cu cel mai bun raport calitate-preţ. Interviuri semistructurate (Marsden Jacob Associates, 2010, Ipsos, 2009) au investigat un
număr de aspecte cu privire la angajarea proprietarilor de terenuri, crearea şi
implementarea Fondului şi impactul pe care îl avea asupra preţurilor
propuse şi durata acordului. A reieşit un număr de constatări cheie din
analiza rezultatelor interviului.

Furnizarea de informaţii: Conţinut şi abordare
După cum a fost notat, Fondul a furnizat informaţii publice
semnificative pentru a informa piaţa. Nivelul şi structura acestor informaţii
poate avea un impact asupra nivelurilor de participare şi a preţurilor
propuse.
Interviurile semi-structurate au indicat faptul că nivelul de satisfacţie în
ceea ce priveşte informaţiile tipărite disponibile (Australia, 2007) a fost în
general ridicat, dar limbajul putea fi simplificat şi puteau fi furnizate mai
COSTUL BIODIVERSITĂŢII

155

7. AUSTRALIA: FONDUL TASMANIAN PENTRU CONSERVAREA PADURII

multe studii de caz. Cu toate acestea, au existat aspecte critice unde
informaţiile nu au fost disponibile imediat, în special regimul impozitelor
pentru plăţi şi potenţialul pentru implicaţiile pierderilor de capital. Mai mult,
unii proprietari de terenuri care au căutat consiliere profesională au
considerat consilierea ca fiind scumpă şi în unele cazuri ambiguă. Acest fapt
poate să fi avut un impact ascendent asupra preţurilor propuse deoarece
costurile oportunităţii erau întocmite în regim de pre-impozitare a costului,
având în vedere costul financiar real pentru proprietar care era de cele mai
multe ori în regim post-impozitare.
Aceste aspecte relevă nevoia de a asigura o serie largă de produse cu
informaţii adecvate scopului pentru toate aspectele critice care au un impact
asupra participării şi preţurilor propuse.
În plus faţă de diversele niveluri de informaţii tipărite, au existat două
forme cheie de informaţii verbale disponibile pentru participanţi; sesiuni
formale de informare şi contact direct cu Consilierii pe probleme de
Conservare, în principal pe durata vizitării proprietăţilor. În general aceste
interviuri au relevant faptul că sesiunile de informare ar putea fi
îmbunătăţite semnificativ prin oferirea informaţiilor mai aprofundate, spre
exemplu printr-o sesiune introductivă şi o sesiune aprofundată, şi asigurarea
faptului că prezentatorii au cunoştinţe semnificative despre industrie, şi
credibilitate. Evaluările pe teren şi contactul personal cu Consilierii pe
probleme de Conservare au fost în general bine primite.

Stabilirea preţurilor rezonabile propuse
Programele PES vor fi mult mai eficiente dacă preţurile propuse sunt o
reflectare exactă a costurilor oportunităţilor economice. În timp ce natura
competitivă a Fondului descurajează arendarea, interviurile au relevat faptul
că participanţii au introdus des un cost pentru întâmplări neprevăzute sau
prime îndoielnice în cadrul propunerilor lor. Factorii cheie ai acestor valori
pentru întâmplări neprevăzute au inclus:
Aspecte comerciale precum tratarea impozitelor (menţionate
anterior) şi impactul asupra valorilor proprietăţii şi ratele
proprietăţii;
Caracterul adecvat al obligaţiilor în cadrul Fondului managementul
extins al proprietăţii şi aşteptările proprietarului de teren.
o ezitare în angajarea copiilor lor în obligaţii în cadrul Fondului (în
special pentru acorduri pe 48 ani sau nelimitate);
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Nesiguranţă în ceea ce priveşte costurile unor acţiuni de
management pe termen lung (ex. costurile înlocuirii gardurilor
pentru excluderea adaosurilor în 50 de ani); şi
Capacitate limitată pentru a stabili sistematic o propunere care să
îndeplinească efectiv cerinţele Fondului (ex. ce acţiuni de
management trebuie incluse) şi reprezintă schimbul între rezultatele
comerciale şi livrarea de servicii ecologice.
În plus faţă de riscurile preţului superior, dacă participanţii nu pot să
stabilească un preţ rezonabil pentru propunere şi ofertează sub costul
economic real, există posibilitatea să devină un risc de conformitate pentru
program, în viitor.
Capacitatea limitată a unor participanţi de a stabili o propunere
rezonabilă (atât în conţinut cât şi în preţ) ar putea avea un impact
semnificativ asupra eficienţei schemei PES: Astfel, ar fi prudent să se preia
investiţii modeste în sporirea capacităţii participantului. Spre exemplu,
ateliere care să ajute participanţii la rezolvarea oricărei incertitudini fără a
avea un impact vicios asupra naturii competitive a programului.

Instrumentul PES utilizat: Licitaţie inversă versus alte abordări
Tasmania are o istorie în utilizarea mecanismelor de garantare a
finanţărilor şi programe convingătoare pentru încurajarea conservării
forestiere sporite pe teren privat. Fondul a reprezentat prima încercare de
utilizare a unei abordări PES mai sofisticate. Interviuri semi-structurate au
relevant preferinţe mixte pentru două abordări.
Mulţi participanţi,în special proprietari de terenuri pe proprietăţi mai
mari, au preferat abilitatea de a stabili ei înşişi un preţ în abordarea licitaţiei
inverse. Abordarea licitaţiei inverse a depăşit deficiturile comune dintre
costurile privare şi finanţarea disponibilă în cadrul altor programe, cu rate de
co-contribuţie (ex. 50% proprietar şi 50% guvern).
Dimpotrivă,mulţi participanţi au făcut eforturi pentru a stabili un preţ
şi/sau s-au opus naturii extreme de competitive a licitaţiilor inverse. Aceşti
proprietar au preferat abordarea ofertelor finale diferenţiate. Cu toate
acestea, trebuie notat că introducerea ofertelor finale în Runda 2 a Fondului
a creat nemulţumiri printre unii participanţi din sesiunile anterioare care au
depus oferte câştigătoare la un preţ mai scăzut faţă de acele oferte. Se poate
să fi încurajat în mod vicios o ascensiune în aşteptările preţurilor pentru unii
proprietari care au avut costuri de oportunitate mai scăzute faţă de tariful
exprimat în ofertele finale.
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Preferinţele diferite ale participanţilor la Fond au întărit decizia de a
stabili o serie de abordări PES şi în funcţie de piaţă în cadrul Fondului,
fiecare cu diferite atribute care se vor adresa unei diversităţi mai mare de
proprietari de terenuri.

7.4

Aplicarea lecţiilor în Programul de Administrare Ecologică
Fondul a reprezentat prima schemă majoră de piaţă a Guvernului
Australiei pentru protejarea biodiversităţii. În timp ce s-a investit
semnificativ în procesul de creare, Fondul a fost şi supus monitorizării,
evaluării şi ajustării permanente pe durata de viaţă a programului.
În 2008, Guvernul Australian a anunţat programul de Administrare
Ecologică (ESP) ca parte a iniţiativei ecologice naţionale Caring for our
Country (Din Grijă Pentru Ţara Noastră) de mai mult de 2 miliarde AUD pe
o durată de cinci ani.34 Programul de Administrare Ecologică utilizează în
continuare licitaţiile inverse pentru a proteja activele valorilor mari de
conservare de pe teren privat. Cu toate acestea, se abate de la Fondul pentru
Conservarea Pădurilor în mai multe moduri critice:
Domeniul său este restricţionat la investiţii în probleme de
semnificaţie ecologică naţională, după cum este definit în Legea
pentru Protecţia Mediului şi Conservarea Biodiversităţii, 1999 a
Guvernului Australiei. Acestea includ comunităţi şi specii ecologice
naţionale pe cale de dispariţie. Primele sesiuni ale Programului de
Administrare au avut ca obiectiv pădurile de arbore de cauciuc pe
cale de dispariţie din sud-estul Australiei, iar noile sesiuni au ca
ţintă multiple comunităţi ecologice din alte regiuni.
Contractele încheiate prin procesul de licitaţie furnizează plăţi
anuale managerilor terenurilor pentru cel mult 15 ani, supuse
raportării conformităţii.
Sistemul ecologic de măsurare creat include un model care
reprezintă starea şi modificarea comunităţii ecologice relevante.
Acest cadru oferă o bază ecologică robustă pentru determinarea atât
a stării actuale a activelor individuale cât şi a posibilei condiţii
viitoare a acestora ca o consecinţă a investiţiilor de management
vizate (Zammit et al., în presă).
Programul include puncte de referinţă ecologice independente şi
monitorizări permanente ale tuturor terenurilor în care s-a investit
pentru a asigura monitorizarea robustă a performanţei beneficiilor
ecologice pe termen lung ale investiţiilor.
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Programul include profilarea socială cu regularitate a tuturor
managerilor de teren câştigători, şi a unora necâştigători pentru a
determina impactul pe termen lung ale programului asupra valorilor
individuale şi ale comunităţii, atitudinile şi comportamentele în ceea
ce priveşte managementul de conservare pe teren privat.
Un număr de lecţii importante care au reieşit din Fond au fost incluse în
Programul de Administrare Ecologică. Lecţiile cheie includ:
Crearea şi implementarea mecanismelor PES este un proces
continuu de învăţare iar managementul adaptabil este esenţial pentru
asigurarea programelor care pot fi modificate pentru a reflecta
schimbarea condiţiilor ecologice sau de piaţă.
Pentru a asigura livrări pe teren eficiente şi credibilitate pe piaţă,
organizaţiile de livrare pe teren trebuie să aibă experienţă vastă in
managementul ecologic şi o prezenţă continuă în regiunea în care se
desfăşoară PES. Orice agent de livrare pe teren trebuie să aibă şi
abilitatea de a păstra capacitatea profesională şi asigurarea calităţii
în cadrul etapei de livrare a programului.
Pentru a asigura livrarea eficientă şi eficace, procesele trebuie să fie
stabilite pentru a administra înscrierile în plus/în minus în
mecanismele PES.
Pentru a asigura evaluarea eficientă a valorilor ecologice care vor fi
urmărite, sistemele de măsurare trebuie să fie adecvate scopului şi
nu trebuie să fie supra-tehnologizate pentru a incorpora considerente
ecologice şi altele, precum funcţii complexe de evaluare care au
putere discriminatorie suplimentară neglijabilă. Analiza sensibilităţii
este o componentă critică în determinarea caracteristicii
corespondenţei cu scopul. Sistemele de măsurare trebuie să fie şi
aliniate cu evaluările practice pe teren. În cazul Administrării
Ecologice, deoarece comunităţile ecologice vizate sunt deja
protejate de legislaţie, sistemul de măsurare creat special vizează
starea actuală a vegetaţiei şi posibilele schimbări ale condiţiei
conform acordurilor de management propuse.
Pentru a reduce potenţialul risc de conformitate, contractele pentru
finanţare trebuie să fie pe termen mai lung pentru a permite ca
plăţile să se alinieze mai bine la costurile efective suportate de
proprietarii terenurilor. Contractele de Administrare Ecologică se
desfăşoară pe perioade de până la 15 ani.
Pentru a asigura o ofertă robustă şi cu un preţ adecvat, poate fi
necesară asigurarea informaţiilor pentru participanţi pentru a îi ajuta
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în întocmirea şi stabilirea unui preţ pentru propunerile lor. Aceasta
include ateliere pentru ajutarea participanţilor să înţeleagă modul în
care lucrează mecanismul PES şi informaţii despre potenţialele
implicaţii ale impozitelor contractelor comerciale semnate.

Primele rezultate ale Programului de Administrare Ecologică
Primul active ecologic vizat de programul de Administrare este
comunitatea ecologică Pădurea de Arbori de Cauciuc în stare critică de
dispariţie. Abordarea PES este o licitaţie inversă, similară Fondului, dar
crearea şi implementarea a inclus lecţiile Fondului. Livrarea pe teren este
preluată prin contract de trei organizaţii ecologice regionale
nonguvernamentale care deţin cunoştinţe ecologice locale substanţiale şi au
stabilit relaţii profesionale cu proprietarii terenurilor.
Până acum au fost desfăşurate cinci sesiuni ale programului de
administrare. Mai mult de 500 manageri ai terenurilor şi-au exprimat
interesul în program şi aproximativ 160 au câştigat deja asigurarea
contractelor pe termen lung pentru administrarea a mai mult de 16.000
hectare de pădure de arbori de cauciuc în stare critică de dispariţie de pe
proprietăţile lor. În plus, natura competitivă a programului caută propuneri
cu niveluri înalte de variaţie în eficienţa costurilor permiţând semnarea unui
set eficient de contracte în cadrul constrângerilor de buget ale programului

7.5

Concluzii
Fondul de Conservare a Pădurii a reprezentat o aplicaţie semnificativă a
unui mecanism PES competitiv, condus de piaţă, pentru conservarea
biodiversităţii în Australia. Rezultatele obţinute în cadrul Fondului au adus
contribuţii importante la protecţia comunităţilor forestiere native în
Tasmania şi au asigurat o bază puternică pentru crearea şi implantarea
viitoarelor scheme PES în Australia.
O lecţie cheie a politicii Fondului este aceea că proprietarii de terenuri
vor răspunde în mod diferit la elemente diferite ale proiectului schemelor
PES în funcţie de atributele lor specifice. Aşadar poate merita efortul creării
şi desfăşurării unui portofoliu de mecanisme diferite pentru a atrage un
amestec mai mare de participanţi într-un mediu competitiv.
Trebuie notat de asemenea că abordările de piaţă utilizate pentru
obţinerea rezultate de conservare publice bune sunt un element al politicii
disponibil pentru crearea politicilor. Schemele PES nu trebuie văzute ca un
panacea sau substitut, ci ca o parte din grupul de elemenete de stimulare
financiară care devin din ce în ce mai disponibile pentru guverne pentru a
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complementa mai multe abordări tradiţionale de reglementare şi persuasive
pentru obţinerea rezultatelor în conservare.
Licitaţia inversă, ofertele directe şi abordările finale diferenţiate, toate sau dovedit eficiente şi eficace în asigurarea protecţiei şi a managementului
forestier în Tasmania. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că eficienţa
ofertelor directe şi a abordărilor finale diferenţiate utilizate au depins în mod
critic de informaţiile despre preţ obţinute prin abordări anterioare ale
licitaţiei inverse. Aplicarea modelelor statistice robuste a furnizat încrederea
că ofertele finale individuale erau compatibile cu preţurile anterioare pentru
evaluarea ecologică a valorilor comparabile.
Succesul relative al Fondului şi al Programului de Administrare
Ecologică a fost atribuit în mare unui proces de proiectare robust şi
profesionalismului în implementarea pe teren. Cu toate acestea, proiectarea
şi implementarea ambelor programe a fost un proces continuu de învăţare,
iar monitorizarea şi evaluarea constantă a fost fundamentală pentru
îmbunătăţirile aduse în cadrul Fondului. Lecţiile învăţate din monitorizarea
şi evaluarea Fondului sunt acum aplicate în alte scheme PES ale guvernului
Australiei.
Pe măsură ce ştiinţa şi politica ecologică devin mai sofisticate iar
acordurile instituţionale se schimbă, scopul pentru schemele PES este de a
se lărgi pentru a permite plăţi eficiente pentru “mănunchiuri de servicii de
mediu” care vor spori mărimea şi starea multor active ecologice (ex.
Biodiversitate, carbon, apă, sol). Aceste oportunităţi sunt explorate în
profunzime în prezent în Australia.

Note
26

A se vedea http://www.daff.gov.au/rfa

27

Documentaţie relevantă cu privire la Fond:
http://www.environment.gov.au/land/forestpolicy/fcf/

28

De fapt, sistemul de măsurare a raportului calitate-preţ s-a schimbat din
AUD/CVI la (AUD din propunere + AUD/CVI administrative viitoare).

29

Deoarece costurile de oportunitate pentru îndeplinirea obiectivelor FCF
nu au fost bine înţelese, administratorii programului nu au stabilit un preţ
maxim acceptabil formalizat (AUD/CVI). Cu toate acestea, prin stabilirea
limitei pentru fiecare sesiune la punctele utilizate, se permitea fondurilor să
fie retrase pentru cumpărarea mai multor oferte eficiente din punct de
vedere al costului în sesiuni subsecvente.

COSTUL BIODIVERSITĂŢII

161

7. AUSTRALIA: FONDUL TASMANIAN PENTRU CONSERVAREA PADURII

30

Fiecare analiză a performanţei Fondului Transferat indică faptul că are
potenţialul de a fi mai eficient din punct de vedere al costului decât
abordarea licitaţiei. Cu toate acestea, nu poate obţine câştiguri rapide mari
în conservare deoarece este constrâns de cerere şi ofertă pe piaţa existentă
a
proprietăţilor.
A
se
vedea
http://www.environment.gov.au/biodiversity/incentives/revolving-funds.h
tml.

31

Trebuie menţionat că opţiunea pentru acordul de 12 ani a fost anulată
după prima rundǎ.

32

Pentru această analiză bugetul de finanţare a fost stabilit la bugetul
disponibil pentru ofertele reale. Propunerile au fost selecţionate din
totalitatea propunerilor actuale care au inclus doar tipurile de pădure
vizate de Fond.

33

Doar datele din propunerile câştigătoare au fost utilizate pentru a elimina
orice selecţie cu valori foarte ineficiente din întreful set de propuneri. A
fost utilizat un buget ipotetic de 20 milioane USD deoarece analizarea
tuturor ofertelor câştigătoare utilizând întregul buget al Fondului ar
rezulta în aceleaşi rezultate generale. (ex. Aceleaşi toate propunerile
selectate, chiar dacă într-o altăordine).

34

A se vedea http://www.nrm.gov.au/stewardship/index.html pentrru
detalii.
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Capitolul 8

Indonezia: O licitaţie PES pilot în Bazinul Hidrografic
Sumberjaya
Beria Leimona1 şi Brooke Kelsey Jack2

Acest capitol discută despre un program PES pilot de licitaţie
inversă, aplicat în Bazinul Hidrografic Sumberjaya din Indonezia,
pentru reducerea sedimentării de pe plantaţiile de cafea. Procesul
de proiectare şi implementare este discutat subliniind aspectele
care reies din contextul unei ţări în curs de dezvoltare. Capitolul
mai discută despre modul în care licitaţia pilot poate fi utilizată ca
un mecanism de revelare a preţului, permiţând plăţilor să reflecte
mai bine costurile furnizării de servicii de mediu pentru orice
viitor program PES implementat la scală mai mare.
1. Centrul Mondial Agro-forestier – ICRAF SEA şi Centrul Universitar şi de
Cercetare Wageningen, Olanda
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2. Centrul pentru Dezvoltare Internaţională, Şcoala de Guvernare Kennedz,
Universitatea Harvard, SUA.
Autorii îi mulţumesc Dr. Vic Adamowicz şi Dr. Paul Ferraro pentru consilierea
şi resursele aduse pentru acest studiu. Acest studiu este susţinut de Programul
de Economie şi Ecologie al Asiei de Sud-Est (EEPSEA) şi de Fondul
Internaţional pentru Agricultură şi Dezvoltare (IFAD).
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8.1

Introducere
În timp ce licitaţiile inverse pentru PES au fost aplicate într-un număr de
ţări dezvoltate, acestea nu au fost adoptate pe larg, până acum, în ţările în curs
de dezvoltare. Acest capitol examinează una dintre puţinele aplicaţii ale
licitaţiilor inverse într-un cadru rural al unei ţări în curs de dezvoltare, i.e.
Lampung, Indonezia. O schemă PES pilot a fost implementată în 2006-2008
pentru a determina fermierii să reducă sedimentarea în două locaţii din
Bazinul Hidrografic Sumberjaya: Way Ringkih (Locaţia 1) şi Way Lirikan
(Locaţia 2). Locaţia 1 constă în două sate Talang Kuningan şi Talang
Harapan, iar Locaţia 2 constă în Wanasari I şi Talang Anyar. Scopul acestui
pilot a fost de a evalua fezabilitatea utilizării licitaţiilor în contextual unei ţări
în curs de dezvoltare şi de a obţine o înţelegere a factorilor care duc la
consimţământul fermierilor în acceptarea (PMDA) compensaţiilor pentru un
contract de conservare. Fermierii reprezintă furnizori de servicii ecologice
deoarece ei joacă un rol în păstrarea beneficiilor ecologice din bazinul
hidrografic. Decizia lor în practicile de utilizare a terenului influenţează
furnizarea serviciilor ecologice (ES) din acest peisaj, inclusiv calitatea apei,
biodiversitatea şi frumuseţea peisajului. Informaţii despre curba ofertei pot fi
valoroase pentru proiectarea programelor de conservare-plată; estimarea
acestor costuri poate informa corespunzător planificatorii pentru conservare
cu privire la implicaţiile financiare, ecologice şi socioeconomice ale
programelor PES viitoare la o scală mai mare.
Ca parte a proiectului PES pe insula Sumatra condus de RUPES Faza II
(Recompense pentru Utilizarea şi Investiţii Pentru Sărăcie a schemei de
Servicii Ecologice) a Centrului Mondial Agro-forestier (ICRAF), această
licitaţie pilot a fost implementată pentru a obţine informaţii private despre
plata pentru PMDA-ul fermierilor în schimb pentru investiţii în conservarea
solului în fermele private de cafea. Bazinul hidrografic Sumberjaya este
dominat de culturi de cafea pe pante expuse eroziunii. Eroziunea transportă
încărcături de sedimente în ecosisteme acvatice sensibile şi are efecte
negative serioase asupra florei şi faunei rezidente. Mai mult, o reducere
graduală a carbonului organic din sol datorat eroziunii poate, în funcţie de
locul de depozitare, să ducă la o reducere a depozitului de carbon din
ecosistem (van Noordwijk et al., 2007). În final, eroziunea solului în
Sumberjaya contribuie la o înnămolire rapidă a unui rezervor hidroelectric
în aval (rezervorul PLTA Way Besai, situate la aproximativ 30 km în aval
de rezervor) care furnizează servicii locale de irigaţii şi electricitate pentru
trei provincii din Sumatra (Sihite, 2001; Ananda şi Herath, 2003). Controlul
eroziunii este un bun public impur care generează atât beneficii private cât şi
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externalizări pozitive. Ca rezultat, fermierii tind să sub-investească în
conservarea solului.
În Sumberjaya sunt introduse două abordări de recompense pentru
schemele de servicii ecologice . În primul rând, RUPES creşte formele de
proprietate funciară, care sunt condiţionate de menţinerea agricultorilor
serviciile ecologice de către fermieri, sau "arenda ca recompensa". Acordul
pentru proprietăţi funciare condiţionate este un instrument de rezolvare a
conflictelor între localnici, majoritatea imigranţi din Java, şi diverse straturi
de guvernare. În al doilea rând, un sistem de recompensă financiară a
companiei hidroelectrice oferă câteva fonduri în avans şi apoi plăteşte sume
suplimentare specificate, pe baza reducerii sedimentărilor efectuate.
Facilitaţi de RUPES, membri comunităţii au învăţat să monitorizeze şi să
controleze sursele locale de sedimente din revărsările lor şi să ia măsuri de
instituire a Grupului River Care. Activităţile River Care reprezintă o acţiune
colectivă pentru reducerea sedimentării care include repararea malului
râului, compactarea cărărilor, dragarea noroiului din râu şi construirea de
baraje mici pentru reţinerea sedimentelor. Una dintre realizările principale
ale iniţiativei River Care a fost crearea unei metode uşor de utilizat pentru a
face o legătură directă între furnizarea serviciului ecologic şi dimensiunea
plăţii. Furnizorii de servicii ecologice pot astfel crea planuri eficiente pentru
îmbunătăţirea performanţei lor. Făcând astfel, ei pot oferi valoare mai mare
clienţilor externi şi pot câştiga un venit potenţial mai mare în proces
(RUPES, 2006).

8.2

Crearea licitaţiei inverse PES
Au fost făcuţi mai mulţi paşi de pregătire înainte de desfăşurarea
licitaţiei de achiziţionare (Figura 8.1.). Mai întâi au fost identificate
eşantionul de populaţie şi potenţialii participanţi la licitaţie la subnivelul
bazinului hidrografic. Apoi a fost creat contractul de conservare care urma
să fie oferit în cadrul licitaţiei. În crearea contractului a fost nevoie de unele
informaţii de bază, ca: Ce probleme trebuie rezolvate prin proiectul de
conservare? Fermierii locali deţin cunoştinţe în rezolvarea problemelor
bazinului hidrografic? Care sunt aceste tehnici corespunzătoare de
conservare? Care sunt preferinţele fermierilor pentru termenele de plată?
Când începe contractul? În al treilea rând au fost testate unele elemente de
licitaţii şi au fost selecţionate prin două tipuri de experimente : Experiment
al licitaţiei de laborator cu studenţi şi experimente pe teren cu fermieri.
35

Pasul final a fost să desfăşoare un experiment natural pe teren şi să
monitorizeze îndeplinirea contractului fermierilor care au obţinut un
contract pe un an.
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Studiul a rezultat într-un set de reguli pentru licitaţie pentru a determina
cum trebuie alocat bugetul limitat pentru fondul de reabilitare a bazinului
hidrografic, finanţat de compania hidroelectrică parastatală. Fondul pentru
reabilitarea bazinului hidrografic în Indonezia este obţinut în cea mai mare
parte din fondurile de conservare ale corporaţiilor. Baza juridică a acestei
scheme este Scrisoarea din partea Ministerului de Afaceri Organismelor
Parastatale pentru Programele Parteneriale pentru Responsabilitate
Corporativă-Socială. A fost menţionat că 1% din profitul net al societăţilor
deţinute de stat trebuie alocat pentru dezvoltarea programelor ecologice
împreună cu comunităţile. Această schemă poate fi văzută a mecanisme
potenţiale pentru transferurile recompenselor printr-o schemă de investiţii
publice guvernamentale.
Figura 8.1. Paşii de cercetare în licitaţia indoneziană pilot

Angajamentul
participantului
Procesul de
selecţie
Identificarea
potenţialilor
participanţi
la
licitaţie
ca
furnizori de servicii de mediu printr-un studio
Implementarea licitaţiei experimentale pe teren.
socioeconomic rapid.
Analizarea datelor despre licitaţie şi comportamentul ofertei pentru selectarea contractelor care vor fi
Evaluarea
inscrise. problemelor bazinului hidrografic şi a opţiunilor de management local prin observare pe teren şi
discuţii de tip focus grup.

Crearea Propunerii
Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi înţelegerii conservării prin discuţii de tip focus grup şi sesiuni de training în
sat.
Întocmirea contractelor pentru conservare prin discuţii de tip focus grup.
CRearea mecanismului licitaţiei utilizând rezultate din experimentele convenţionale de laborator cu
studenţi şi licitaţii pe teren cu fermierii.

Implementarea contractului
Monitorizarea contractelor şi a realizărilor la fiecare 3 luni.
Desfăşurarea de interviuri cu participanţii.
Transferul plăţilor.
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Mai multe tehnici în cadrul fermei reduc efectiv eroziunea solului din
plantatiile de cafea ale micilor proprietari din bazinul hidrografic (Agus et
al, 2002). Discuţiile de tip focus grup care au implicat 76 de fermieri din trei
sate au dus la selectarea a trei tehnici adecvate din punct de vedere ştiinţific:
Gropi de infiltrare a solului, fâşii de vegetaţie şi borduri între arborii de
cafea. Fermierii au preferat aceste tehnici pentru sustenabilitatea,
familiaritatea şi simplicitatea lor. (Leimona et al, 2008). Toate trei sunt
măsurate şi verificate, şi astfel adecvate pentru contractile care efectuează
plăţile condiţional în funcţie de performanţă. Mai mult, tehnicile contractate
reduce eroziunea fără să scadă producţia de cafea şi atrag puţine costuri fixe,
necesitând în primul rând învestiţii în forţa de muncă utilizând instrumente
deţinute deja de fermieri. Componentele PMDA-ului proprietarilor au fost
anticipate pentru a include atât caracteristicile care se iau în considerare,
precum panta lotului, şi caracteristici care nu se iau în considerare, precum
costul de oportunitate a muncii şi tarifele individuale reduse. Ofertele într-o
licitaţie compatibilă-stimulativ cuprind toţi aceşti factori. Şi astfel relevă
distribuirea PMDA-ului în rândul populaţiei.

Crearea şi implementarea licitaţiei
Caracteristicile socioeconomice ale fermierilor (ex. Participanţii la
licitaţie) sunt: nivelul scăzut de educaţie (sub şapte ani de educaţie), dotarea
cu puţine active, mărimea redusă a parcelei (majoritatea mai mici de 0,5
hectare), unde familiaritatea cu concurenţa de piaţǎ nu este loc comun.
Multe dintre elementele de creare a licitaţiei au fost selecţionate pentru a
răspunde acestor caracteristici şi situaţiilor generale rurale din ţările în curs
de dezvoltare, unde majoritatea participanţilor au avut legături puternice în
cadrul membrilor comunităţii lor, şi unde liderii şi bătrânii satului au roluri
semnificative şi dominante în luarea deciziilor (Ferraro, 2004). Elementele
de licitaţie au fost alese pentru simplicitatea lor, pentru plăţile echitabile şi
pentru transparenţă pentru a se asigura că fiecare participant are libertatea de
a expune propriile oferte fără o intervenţie externă. O licitaţie cu oferte
sigilate a fost desfăşurată pentru a păstra anonimitatea. A fost selecţionată
licitaţia cu al doilea preţ deoarece a fost relative uşor de explicat şi de înţeles
de participanţi, făcând astfel procesul de ofertare mai transparent.
Un mecanism de plată bazat pe efort a fost ales deoarece durata acestui
proiect a fost prea scurtă pentru plăţi corespunzătoare cu performanţa bazate
pe resurse (ex. Nivelul de reducere a sedimentaţiei). Măsurarea inexactă a
rezultatului serviciului ecologic ar prejudicia performanţa realizată de
fermieri, şi, în final, poate cauza orice dezamăgiri atât din partea furnizorilor
cât şi a cumpărătorilor. Tabelul 8.1. prezintă pe scurt caracteristicile de
proiectare a licitaţiei.
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Pentru a asigura o stimulare pentru exprimarea costului real, a fost
utilizată o regulă a preţului uniform, unde preţul final al contractului este
egal cu cel mai mic preţ al ofertei respinse. Conform acestei reguli a preţului
uniform, ofertanţii care ofertează peste valorile reale nu pot beneficia de
supraofertare. Aceasta se întâmplă deoarece preţul este fixat de cea mai
joasă ofertă refuzată, iar ofertanţii riscă să piardă contractul la un preţ pe
care ar fi fost disponibili să îl accepte. Ofertanţii care ofertează sub valoarea
reală sporesc şansele de a câştiga un contract la un preţ sub preţul lor minim
acceptabil. Astfel, cea mai bună (foarte puţin dominantă) strategie a tuturor
participanţilor este de a oferta adevăratul lor PMDA. Nu pot acţiona în
folosul lor, şi uneori chiar mai rău, prin reprezentarea falsă a PMDA-ului
lor. Prin contract, licitaţiile cu achiziţionare de preţ discriminative, unde
ofertanţii câştigători primesc un preţ contractual egal cu propria lor ofertă
(ex. Stoneham et al, 2003), sau conform regulii preţului uniform unde preţul
este stabilit de ultima ofertă acceptată, ofertanţii au motivaţii strategice
pentru a creşte ofertele lor la niveluri mai înalte decât PMDA real. De
asemenea, Alix-Garcia et al (2003) demonstrează că preţul uniform poate fi
mai echitabil, în timp ce preţul discriminatoriu este mai eficient din punct de
vedere al preţului (a se vedea Capitolul 1).
Tabelul 8.1. Caracteristicile proiectării licitaţiei indoneziene pilot
Caracteristică

Implementare

Tipul licitaţiei

Licitaţie cu oferte sigilate

Unităţi de ofertare

Consimţământul de acceptare (PMDA)

Limita bugetului

furnizabilită, secretă

Număr de sesiuni

7 provizorii, 1 obligatorie

Anunţarea câştigătorilor provizorii

În funcţie de numărul de identificare

Coordonarea ofertei

Simultan

Regula preţului

Uniform, cel mai mic preţ respins

Regula de departajare

Aleatorie în stabilirea câştigătorilor la
egalitate.

Numărul ofertantului

Cunoscut, fix

Activităţi contractate

Stabilite în avans

Sursa: Adaptat din Leimona et al., 2009 şi Jack et al. 2008.

COSTUL BIODIVERSITĂŢII

170

8. INDONEZIA: O LICITAŢIE PES PILOT ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC SUMBERJAYA

În teoria jocurilor, un preţ de rezervă este oferta maximă acceptabilă.36
Pentru această licitaţie a fost furnizabilit un preţ de rezervă darn u a fost
anunţat deoarece anunţarea preţului de rezervă poate influenţa strategia de
ofertare (Latacz-Lohmann şi Schilizzi, 2005). Cu toate acestea, ofertanţii pot
interpreta de asemenea implicit informaţiile din ofertele lor câştigătoare ca
preturi de rezervă în licitaţii cu sesiuni multiple. Pentru a evita învăţarea
ofertantului între sesiunile pregătitoare de oferte, a fost anunţat doar
numărul de identificate şi nu a fost dezvăluit bugetul total de conservare.
Licitaţia de conservare a fost desfăşurată în zile consecutive în 2 sate
din apropiere dintr-un singur bazin hidrografic. Satele au fost selectate pe
baza studiilor hidrologice care au arătate contribuţia lor la debitul solid de
sedimente. Un eşantion aleatoriu de participanţi din populaţia subdistrictuală ar fi furnizat rezultate mai mult în ceea ce priveşte păstrarea
scopurilor acestui studio, dar interesele şi preferinţele ICRAF de a îşi integra
studiul biofizic şi socioeconomic au exclus această abordare.
Ocupaţia principală în cele două sate este cultivarea cafelei, majoritatea
desfăşurându-se pe parcele mici, deţinute individual, care nu sunt supuse
niciunei reglementări în ceea ce priveşte utilizarea terenului. Licitaţia a fost
limitată a proprietarii parcelelor private de cafea şi a exclus parcelele de pe
terenurile forestiere ale statului care sunt supuse altor reglementări. Un sat
cuprindea 55 de gospodării, dintre care 53 deţineau teren agricol privat.
Dintre acestea, cinci îşi arendau sau cultivau în parte terenul, rămânând 48
de gospodării eligibile, dintre care toate au participat la licitaţie. În celălalt
sat, 55 din 87 de gospodării deţineau terenuri agricole private. Dintre
acestea, 20 arendau sau cultivau terenul în parte. Astfel 35 de gospodării
erau eligibile, şi 34 au participat la licitaţie. Pentru a se asigura că
participanţii au înţeles cerinţele contractului, toţi fermierii participanţi au
luat parte la formări pe teren. Au fost prezentate teoria şi practica tehnicilor
de management al controlului eroziunii şi au fost făcute vizite la locaţie în
satele adiacente unde managementul de control al eroziunii era deja
introdus.
Fermierii, desemnaţi fiecare cu un număr de identificare, au depus
oferte sigilate reprezentând preţul per hectar pentru acceptarea unui contract
de conservare.37 Fermierii au fost informaţi că plăţile vor fi făcute în trei
tranşe, cu ultimele două condiţionate în funcţie de verificarea conformităţii.
Planul de plată în mai multe tranşe a furnizat motivaţia pentru îndeplinire pe
durata contractului, care a atenuat problemele de valorificate asociate
pericolelor morale (ex. Scăderea ofertelor din cauza aşteptărilor de
constrângere a impozitelor). În plus, fermierii şi-au exprimat preferinţa
pentru plăţi periodice, pe perioada discuţiilor de tip focus grup, posibil
datorită lipsei de acces la pieţele de creditare. Deoarece scopul principal al
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licitaţiei a fost de a estima cu acurateţe curbele de furnizare (decât să
mărească beneficiile de conservare per dolar cheltuit), parcelele nu au fost
clasate în funcţie de potenţialul de diminuare a eroziunii. Fermierii au fost
conştienţi de faptul că deciziile de înregistrare erau bazate exclusiv pe preţul
ofertei lor per hectar. Contractele au fost tratate cu discreţie (ex. Au fost
contractate fie toate parcelele sau niciuna), deşi contractarea putea trata de
asemenea hectare ca unităţi diferite.
În fiecare dintre cele două sate, licitaţia a durat 2-3 ore, în care
participanţii au auzit descrierea contractului, au primit instrucţiuni pentru
licitaţie şi şi-au depus ofertele. Conform Cummings et al. (2004), licitaţia a
fost creată cu mai multe sesiuni provizorii anterioare sesiunii finale de
alocare. După fiecare sesiune provizorie, erau anunţate numerele de
identificare ale ofertelor câştigătorilor provizorii. Nu au fost furnizate
informaţii despre preţ între sesiuni iar participanţilor nu li s-a permis să
converseze. Ofertele au fost revizuite şi depuse din nou pentru fiecare
sesiune, un proces creat pentru a spori familiaritatea cu mecanismul
(Cummings et al, 2004). Participanţii au fost informaţi în avans cu privire la
numărul de sesiuni provizorii pentru a se asigura că ofertele pentru runda
finală se bazau doar pe PMDA şi nu pe aşteptări subiective cu privire la
numărul de sesiuni. Jack (2009) a notat că sesiunile multiple de familiarizare
din licitaţia Sumberjaya au rezultat în reducerea inflaţiei ofertelor,
permiţând astfel înregistrarea unei zone mai mari de teren – sau cu alte
cuvinte, creşteri în eficienţa licitaţiei.
Aranjamentele contractuale între cele două locaţii au fost diferite. La
Locaţia 1, două grupuri de fermieri (unul pentru fiecare talang) au semnat
contracte. Membrii au lucrat prin rotaţie, mutându-se de la o parcelă la
cealaltă până când toate activităţile contractuale au fost finalizate. La
Locaţia 2, fermierii au semnat contracte individuale cu ICRAF. Cu alte
cuvinte, au fost două contracte de grup la Locaţia 1, şi 15 contracte
individuale la Locaţia 2.

8.3

Rezultatele licitaţiei şi impactul ecologic
Dintre cele 82 de participanţi ofertanţi la licitaţie pentru 70 ha, 34 de
participanţi au primit contracte pentru activităţi de conservare a solului pe
un total de 25 ha la un preţ mediu de 171,70 USD (1 USD = 9000 IDR).
Bugetul total de aproximativ 4.450 USD a fost combinat cu regula preţului
uniform pentru a determina preţul contractului de 177,78 USD/ha în primul
sat şi 166,67 USD/ha în al doilea sat. Ar fi fost achiziţionat un singur hectar
în plus pentru investiţia în conservare, dacă participanţilor li s-ar fi plătit
oferta proprie (ex. Licitaţie cu preţ discriminatoriu). Cu toate acestea, aşa
cum am explicat şi mai sus, inflaţia ofertei sub o regulă a preţului
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discriminatoriu ar reduce aceste câştiguri. În discuţia următoare nu am luat
în considerare nicio ofertă cu valori excepţionale mari.
Tabelul 8.2. Date statistice sumare despre licitaţia indoneziană pilot (USD per hectar)
Număr de participanţi

82

Numpr de contracte acordate

34

Număr de hectare ofertate

70

Număr de hectare contractate

25

Preţ contractual per hectar

171,70

Oferta medie per hectar

263,14

Oferta mediană per hectar

181,67

Oferta minimă per hectar

66,67

Oferta maximă per hectar

2 777,78

Abaterea standard

344,91

Sursa: Leimona et al., 2009 şi Jack et al., 2008.

Figura 8.2. prezintă curba totală a ofertei din cele două sate, descriind
numărul de hectare înscrise în program pentru orice preţ oferit. Urmează o
distribuire exponenţială cu costuri marginale sporite. A se nota că această
curbă a furnizării reprezintă costuri de desfăşurare pe termen scurt aşa cum
au fost estimate de participanţi, fapt care se poate schimba pe măsură ce
participanţii învaţă mai multe despre contract sau despre contractant.
Măsurarea unei curbe a ofertei în termeni de reducere a eroziunii ar fi
preferată în locul măsurării hectarelor pe care se desfăşoară activităţi de
reducere a eroziunii. Majoritatea iniţiativelor de plată pentru conservare,
inclusiv acest studiu, măsoară performanţa în funcţie de activităţile de
utilizare a terenului şi nu serviciile efectiv furnizate, din cauza dificultăţilor
de monitorizare şi a poverii riscului pentru proprietarii de teren (Wunder,
2007).
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Figura 8.2. Curba ofertei rezultată din licitaţia indoneziană pilot

Sursa: Leimona et al., 2009 şi Jack et al., 2008.

Câştiguri de eficienţă rezultate din licitaţie
Pentru a evalua eficienţa licitaţiei au fost utilizate metode alternative
pentru a estima costurile contractelor înainte de licitaţie. Costurile de muncă
au fost aşteptate să cuprindă investiţiile principale necesare pentru contract.
Informaţiile pentru costul muncii au fost astfel extrase utilizând două
abordări. Prima, pe durata focus grupurilor, fermierii erau rugaţi să estimeze
cerinţele de muncă ale contractului. Datele estimative erau bazate pe salarii,
numărul de muncitori angajaţi şi numărul de zile lucrătoare. Costul mediu
aproximat de fermieri a fost de 300 USD per hectar, inclusiv salariile
anterioare din investiţiile proprii ale fermierului în forţa de muncă. Al
doilea, informaţiile cu privire la cost au fost colectate ca parte a unui studio
în gospodării, care a întrebat despre investiţiile de timp pentru
implementarea anterioară a activităţilor de conservare a solului. Preţurile
estimative pe baza calculelor retrospective au fost uşor mai mici, în jur de
225 USD.
Costurile estimative pe baza investiţiilor în forţa de muncă sunt cu 30
până la 75% mai ridicate decât preţul licitat de 171,70 USD per hectar, şi cu
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24 până la 65% mai mari decât oferta mediană. Pe baza costurilor estimative
pentru forţa de muncă, 14,8 până la 19,8 contracte ar fi putut fi înregistrate
în cadrul bugetului disponibil, în comparaţie cu 25 hectare achiziţionate
efectiv în cadrul licitaţiei (26 până la 69% mai mult). Pe de cealaltă parte,
preţul mediu al ofertei a fost între două estimări ale costurilor pentru forţa
de muncă, sugerând că aceste metode ar fi fost destul de exacte în estimarea
valorilor medii. Acest rezultat nu indică faptul că preţurile estimate pentru
forţa de muncă au fost inexacte, ci doar că acestea au furnizat măsurarea
incompletă a PMDA fermierilor.

Monitorizarea contractului
Echipa de studiu a condus două activităţi de monitorizare calitativă (la
trei şi la nouă luni după semnarea contractului) şi cantitativă (la şase şi la
doisprezece luni de la semnarea contractului) pe teren. Monitorizarea
calitativă a obţinut informaţii despre implementarea contractului, utilizând
întrebări cu mai multe variante de răspuns. Evaluatorii verificau calitatea
generală a structurii de conservare şi întrebau fermierii dacă au avut sau nu
dificultăţi în implementarea contractelor lor. În perioada monitorizării
cantitative, evaluatorii măsurau dimensiunea gropilor de infiltrare a
sedimentelor şi observau calitatea borduri şi fâşii de vegetaţie. Au mai
studiat şi interacţiunile sociale dintre fermieri şi alte structuri de conservare
care nu erau solicitate prin contract, precum drenarea apei şi terasamentul.
Această monitorizare a implicat doi evaluatori externi din partea Serviciului
Forestier al Districtului, care au acordat note independent îndeplinirilor
fermierilor. Şeful satului a însoţit echipa, ca martor a evaluării corecte.
Fermierii care nu au putut să îndeplinească cel puţin 50% din activităţile
contractate au trebuit să renunţe şi nu şi-au putut continua contractile. Ca
monitorizare finală, agenţia de implementare a plătit fondurile restante
fermierilor care au îndeplinit cel puţin 80% din activităţile contractate.
Monitorizarea de la mijlocul termenului a relevat că majoritatea
fermierilor şi-au finalizat cu succes obligaţiile. Figura 8.3 arată îndeplinirea
medie pentru Locaţia 1 şi 2 la evaluarea cantitativă după 6 luni şi la
finalizarea contractului. Un singur contract a fost reziliat mai devreme, un
fermier din Locaţia 2 a îndeplinit doar 4/ din activităţile cerute după şase
luni. Interviul final a relevant faptul că principalul motiv pentru o asemnea
îndeplinire a fost costul de oportunitate mai mare pentru obţinerea altor
posturi decât valoarea contractului.38
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Figura 8.3. Îndeplinirea medie pe sat în programul pilot indonezian, în cadrul fiecărrei
locaţii,
măsurată la jumǎtatea duratei şi la finalizarea contractului

La un an de la implementarea contractului, din nou mulţi fermieri au
demonstrate un progres bun în implementarea contractelor lor. Fermierii au
construit borduri şi gropi de adunare a sedimentelor mai multe decât
cerinţele contractului, dar au rămas în urmă la plantarea fâşiilor de vegetaţie.
Fermierii au mai practicat şi alte tehnici de conservare precum construirea
de terasamente şi drenări care pot sprijini în mod optim eforturile de
conservare contractate. Toţi fermierii au construit terasamente, care puteau
fi făcute simultan cu sistemele de borduri şi cele de drenare construite pe
jumătate.
Finalizarea cu succes a plantării fâşiilor de vegetaţie s-a dovedit a fi
influenţată de alte priorităţi ale fermei. Spre exemplu, în Talang Kuningan,
Locaţia 1, plantarea a avut succes, parţial deoarece o utilizau ca furaje
suplimentare pentru animalele din gospodărie (capre). Cu toate acestea, în
Talang Harapan, Locaţia 1, absenţa animalelor din gospodărie a îndepărtat
acest stimulant şi s-a investit mai puţin efort în plantarea fâşiilor de
vegetaţie. Acest fapt subliniază modul în care măsurile de conservare sunt în
special de succes atunci când există avantaje mutuale pentru proprietari.
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Ca rezumat, 19 din 34 de fermieri au îndeplinit cu succes cerinţele
contractului (i.e 55% în cele două locaţii). Paisprezece fermieri nu au trecut
de evaluarea finală şi un fermier a eşuat în cadrul evaluării semestriale.
Majoritatea nu au plantat fâşiile de iarbă deşi mulţi dintre aceştia au
construit şi borduri şi gropi de adunare a sedimentelor, depăşind chiar
înţelegerile contractuale. Am decis ca pentru decizia finală, procentajul
pentru îndeplinire să nu fie calculat cumulat. Nu am adunat toate
procentajele ci le-am evaluat individual. Astfel, fermierii care au eşuat în
cadrul unui component contractat nu au fost eligibili pentru plata finală.
Deşi rata de îndeplinire poate fi catalogată ca fiind scăzută, nu am putut
concluziona că eforturile generale de conservare nu au avut succes. Tabelul
8.3. arată faptul că rata de îndeplinire a fost mai mare de 80%, pentru toate
tehnicile contractate: Borduri (128%), gropi de adunare a sedimentelor
(114%) şi fâşii de iarbă (88%).
Tabelul 8.3. Gradul de îndeplinire a contractului în pilotul indonezian
Număr total de
fermieri

Număr de fermieri
cu nereuşite

Rata succesului
(%)

Locaţia 1

19

10

47

Talang Kuningan

9

0

100

Talang Harapan

10

10

0

Locaţia 2

15

6

67

Wanasari I

10

4

70

Talang Anyar

5

2

60

Fiecare talang (sub-sate) din cele două locaţii a avut rate diferite de
succes în îndeplinirea contractelor lor. La Locaţia 1, toţi fermierii (100%)
din Talang Kuningan şi-au îndeplinit înţelegerea contractuală,în timp ce în
Talang Harapan, niciun fermier nu a primit plata finală. Rata de succes la
Locaţia 2 a fost mai mare (67%) şi mai bine distribuită în fiecare talang în
comparaţie cu Locaţia 1, cu o rată de succes de 47%.
Este posibil ca diferitele aranjamente şi instituţii contractuale să fi
influenţat rata de succes pentru fiecare talang.
A fost desfăşurat un interviu de finalizare pentru a examina motivaţiile
existente pentru îndeplinirea contractului. Majoritatea fermierilor din Talang
Harapan, unde au fost emise contracte de grup, au menţionat lipsa
conducerii şi coordonare slabă ca motive principale pentru care grupul lor
nu a fost motivat să aibă o performanţă bună. Asistentul de teren a observat
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faptul că grupul nu a ales liderul în mod voluntar, iar liderul grupului nu era
un membru activ în comunitate. Fermierii au mai menţionat constrângerile
de timp ca factor, datorită altor activităţi, precum recoltarea cafelei, munca
pe câmpurile de orez şi alte grădini, angajarea ca muncitori zilieri şi
închirierea motocicletelor. Vremea necorespunzătoare a fost un alt factor. În
realitate, mulţi alţi fermieri puteau găsi cu uşurinţă iarba şi să îndeplinească
în totalitate activităţile de conservare în condiţiile actuale de vreme. Cu toate
acestea, mulţi dintre ei au simţit că nu pot îndeplini contractul în cele şase
luni deoarece acest termen a coincis cu perioada recoltării cafelei. Unii
fermieri au presupus şi că primirea unui punctaj mic în cadrul evaluării
semestriale poate influenţa rezultatul final, scăzându-le astfel motivaţia
pentru a finaliza contractul.
Fermierii au sugerat unele îmbunătăţiri pentru creşterea ratei de succes a
programului de conservare. Cel puţin şase fermieri au propus să aibă
contracte individuale în loc de cele de grup deoarece coordonarea slabă între
membri poate duce la eşecul grupului. Au mai spus că unele componente ale
contractului trebuie să fie mai flexibile. Majoritatea au convenit că trebuie
să existe sancţiuni şi că sancţiunile actuale sunt potrivite. Niciunul dintre
fermieri nu au avut probleme cu proiectarea licitaţiei şi cu acordul
contractual. Analize ulterioare au arătat că nu a existat nicio diferenţă
semnificativă în nivelul de conştientizare a conservării, înţelegerea
proiectării licitaţiei (reguli, complexitate), calitatea informaţiei şi nivelul de
satisfacţie între fermieri fermierii care au finalizat contractul în totalitate şi
cei care nu au făcut asta.

Impactul ecologic al implementării contractului asupra reducerii
sedimentării
Pentru a evalua impactul PES asupra sedimentării, cercetătorii de teren
au preluat mostre de apă din două bazine hidrografice (Way Ringkih şi Waz
Lirikan) de trei ori: Iunie, noiembrie şi decembrie 2007, în trei puncte de
observare situate la capătul de vărsare a Râului Way Ringkih şi Way Lirikan
înainte să intre în Way Besai şi la capătul Izvorului Talang Kuningan înainte
să se verse în Way Ringkih. Au fost disponibile pentru comparaţie datele
despre sedimentare din cele două puncte pentru anul 2005.
Efectul unui contract de un an pentru reducerea sedimentării râului nu
era clar. În Way Ringkih rata sedimentării la începutul lunii decembrie 2007
era mai mare (1.283 miligrame/litru) în comparaţie cu ratele din 2005 (1.027
mg/l) şi mijlocul lui 2007 (528 mg/l). În Way Lirikian, rata de sedimentare
din decembrie 2007 (296 mg/l) a fost mult mai mică decât rata medie în
2005 şi mijlocul lui 2007 (603 mg/l). În Way Lirikian, scăderea ratei de
eroziune a fost mai joasă decât în Way Ringkih deoarece activităţile
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programului River Care erau deja în curs de desfăşurare în zonă pe perioada
contractului licitaţiei.
Activităţile de conservare nu au reprezentat, cu toate acestea, principalii
factori care au scăzut ratele de sedimentare. De fapt, scala terenului
conservat conform contractului era prea mică, acoperind doar 25 hectare, iar
perioada de un an a contractului era prea scurtă. Perioada pentru un efect
real de reducere a eroziunii este de 10 până la 50 de ani pentru orice
modificare medie a peisajului la scara bazinului hidrografic.39 Biomasa
plantelor vii şi moarte, învelişul de vegetaţie, structura solului şi cantitatea
de apă de ploaie căzută sunt printre factorii care pot influenţa eroziunea
(Verbist, 2008; Pimentel et al., 1995).

8.4

Concluzii
Pe baza rezultatelor din laborator şi a experimentelor pe teren precum şi
a argumentelor teoretice, concepţia acestei licitaţii pilot a fost o licitaţie cu
oferte sigilate, constrângeri de buget, regulă aleatorie de departajare, regula
preţului uniform, convenienţă micşorată, anunţarea numerelor de
identificare ale câştigătorilor provizorii şi anunţarea numărului de sesiuni.
Acţiunea a urmat un format destul de standard, cu un singur cumpărător şi
mai mulţi vânzători care au depus oferte sigilate reprezentând PMDA pentru
contractul de conservare a solului pentru parcela lor. Ofertele au fost
evaluate conform unui preţ per hectar iar preţul limită a fost stabilit de o
constrângere de buget furnizabilită.
Licitaţia pentru programul PES în Indonezia a fost creată utilizând o
regulă a preţului uniform pentru motive de echitate. Literatura despre
crearea de licitaţii consideră că este mai posibil ca preţul uniform să releve
costul de oportunitate real al fermierilor deoarece ofertanţii determină doar
şansa de câştig. Cu toate acestea, preţul uniform este relativ mai puţin
eficient din punct de vedere al costului în comparaţie cu regula preţului
discriminatoriu.
Licitaţia a fost o sesiune multiplă care a constat în opt sesiuni cu ultima
sesiune obligatorie. Beneficiul sesiunilor multiple a fost că fermierii au
învăţat din sesiunile licitaţiei. Totuşi, ultima sesiune anunţată poate
introduce forme de comportament strategic. Nedezvăluirea numărului de
sesiuni va oferi participanţilor mai multă nesiguranţă deoarece ei au propria
distribuire probabilă subiectivă despre şansa ultimei sesiuni. Anunţând
ultima sesiune, au fost combinate beneficiile din cunoştinţele acumulate de
fermieri din runda precedentă şi avantajele unei licitaţii cu o singură
încercare pentru ultima sesiune.
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Rata de îndeplinire a monitorizării finale a fost moderată. Motivele au
fost variate, de la lipsa conducerii şi coordonării între membrii grupului de
fermieri, dificultăţi în găsirea puietului de iarbă pentru îndeplinirea
contractului şi coincidenţa cu perioada recoltării cafelei. În acest caz
specific, contractul privat tinde să aibă mai mult succes în comparaţie cu cel
colectiv atunci când lipseşte conducerea sau nu există un “campion” printre
membri comunităţii. Aspectele instituţionale şi flexibilitatea contractului pot
influenţa îndeplinirea eforturilor de conservare. Analiza a arătat că nu au
existat diferenţe semnificative în nivelul de înţelegere, complexitate şi
competitivitate şi conştientizarea conservării între fermierii care au finalizat
contractul şi cei care nu l-au finalizat.
O limitare a acestui studiu este aceea că toate unităţile locaţiei pilotului
au fost tratate ca fiind omogene, în ceea ce priveşte contribuţia lor la
eroziune şi sedimentarea în aval. Aceste contribuţii ale locaţiilor la serviciile
ecologice sunt si diverse, în ceea ce priveşte factorii hidrologici şi geofizici
care nu pot fi corelaţi cu costurile. Punctul de accentuare al acestei licitaţii
pilot a fost să evalueze fezabilitatea abordării licitaţiei în contextul unei ţări
în curs de dezvoltare şi să obţină o înţelegere a PMDA a fermierilor şi
factorii acestora. Este preferabilă o regulă de punctaj atribuind valori mai
mari parcelelor care contribuie mai mult la problemele din aval. Spre
exemplu, parcelele situate pe pantele mai abrupte şi mai aproape de râuri şi
izvoare pot avea valori mai mari pentru a îmbunătăţi eficacitatea costului
unei licitaţii la scară mai largă. Simplificările din această licitaţie pilor au
fost considerate adecvate pentru intenţiile de cercetare şi evaluare ale
studiului. Pentru o licitaţie cu alocări la scară mai mare, modificările ca
utilizarea informaţii lor despre curba ofertei care rezultă din această licitaţie
de achiziţie ar fi mai adecvate. Astfel de informaţii de evaluare furnizează o
platformă rezonabilă pentru crearea unei scheme de plată fixă, inclusiv
preţuri diferenţiate şi reguli de eligibilitate necesare pentru vizarea
participanţilor.
Crearea unei licitaţii experimentale trebuie să fie adecvată scopului
obiectivelor generale ale programului de conservare. În acest caz,
provocarea a fost de a crea şi administra o licitaţie corectă pentru fermierii
cu educaţie formală scăzută, predispuşi conflictelor sociale şi influenţaţi de
structurile de putere din cadrul comunităţii lor.

Note
35

Această taxonomie a experimentelor pe teren propuse de Harrison şi Lista
(2004) diferenţiate între experimentele de teren din experimentele de
laborator convenţionale: Un experiment convenţional de laborator este
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“acela care angajează un eşantion standard de subiecţi dintre studenţi, un
cadru abstract şi un set impus de reguli”;
Un experiment te teren fals este un experiment care “angajează un
eşantion de subiecţi care nu sunt standard cu context de teren fie în ceea
ce priveşte bunurile, atribuţiile sau setul de informaţii pe care le pot folosi
subiecţii”;
Un experiment de teren natural este “la fel ca un experiment fals dar unde
mediul este cel în care subiecţii preiau aceste atribuţii în mod natural şi
unde subiecţii nu ştiu că fac parte dintr-un experiment” .
36

Shor, Mikhael, "Reserve Price" Dictionary of Game Theory Terms, Game
Theory .net, <http://www.gametheory.net/dictionary/ url_of_entry.html>
accesat la: 6 iunie 2008

37

Fermierii trebuiau să exprime o medie de acceptare per hectar, şi nu un preţ
diferit pentru fiecare hectar din proprietatea lor, deoarece am considerat
că fermierii ar fi găsit diferitele preţuri per hectar ca fiind încurcate şi
pentru că licitaţiile cu preţ fix în care ofertanţii exprimau unităţi multiple
nu sunt neapărat compatibile cu motivaţia. (Ausubel, 1996).

38

Deoarece condiţia sa economică scăzută în comparaţie cu ceilalţi şi a
proprietăţii sale mici de doar 0,5 hectare, trebuia să petreacă majoritatea
timpului său lucrând ca muncitor la fermă, având astfel puţin timp pentru
a îşi administra grădina de cafea. Cu toate acestea, a afirmat că licitaţia a
fost corectă şi că programul de conservare a fost important în motivarea
fermierilor de a îşi conserva terenurile.

39

Dillaha, T. (2007). Schimbări de Monitorizare în Răspunsul Hidrologic
datorită Schimbărilor în Managementul Terenului la scara Bazinului
Hidrografic: Lipsa Timpului sau alte probleme. Prezentat la Evenimentul
Mondial pentru Plata/Recompensa pentru Servicii Ecologice, Mataram,
Indonezia, 22-27 ianuarie 2007.
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CONCLUZII

Concluzii

Pe baza analizelor şi a mai mult de 30 de studii de caz PES, această carte
a prezentat concepte, metode şi instrumente pentru îmbunătăţirea eficienţei
costurilor acestor programme. Aceasta doreşte să ofere amănunte esenţiale
pentru bunele practici în crearea şi implementarea PES, inclusiv modul de
vizare a resurselor valabile, astfel încât să obţină cele mai mari beneficii din
serviciile de biodiversitate şi de mediu la preţuri joase, şi modul de
mobilizare a finanţelor pentru PES. Având în vedere în special trei studii de
caz, cartea mai examinează experienţa in crearea şi implementarea
licitaţiilor inverse în PES. Licitaţiile inverse sunt abordări inovatoare pentru
îmbunătăţirea eficacităţii costurilor PES şi sunt din ce în ce mai folosite şi
apreciate în ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare.
Programele PES doresc să îmbunătăţească furnizarea de servicii de
mediu, prin compensarea proprietarilor pentru costurile suplimentare ale
furnizării acestor servicii. Astfel de plăţi sunt necesare pentru a ajuta
adresarea externalităţilor asociate cu biodiversitatea şi serviciile de mediu şi
faptul că, de cele mai multe ori, ele prezintă caracteristicile bunurilor
publice. Programele PES reprezintă un instrument politic disponibil pentru
luarea deciziilor pentru obţinerea rezultatelor ecologice pozitive. Acestea nu
ar trebui văzute ca un panaceu sau substitute pentru alte mecanisme, ci mai
degrabă ca un amestec de instrumente motivaţionale pentru politicile
disponibile guvernelor pentru a complementa abordări reglementare mai
tradiţionale utilizate pentru obţinerea obiectivelor ecologice. PES se bazează
pe un sistem în care utilizatorul sau beneficiarul plăteşte pentru serviciile de
mediu din care ar vrea să beneficieze. Alegerea instrumentului
corespunzător va depinde de aspecte de distribuire, iar alocarea drepturilor
de proprietate care stabileşte “nivelul de referinţă” definind cine trebuie să
plătească şi cine trebuie să fie plătit pentru furnizarea serviciilor de mediu.
În ţările în curs de dezvoltare, furnizorii de servicii de mediu sunt concepuţi
în general ca fiind mai săraci decât utilizatorii de servicii, creând astfel un
argument echitabil pentru abordările pe baza motivaţiei pozitive (Pagiola et
al, 2005). Spre exemplu, plăţile de agro-mediu sunt utilizate în mai multe
ţări dezvoltate, ca ţări din UE, Norvegia, Elveţia, Statele Unite (Vojtech,
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2010). Astfel, în ţările dezvoltate, interesul în PES poate continua să
crească, pe măsură ce guvernele iau în considerare căi pentru a reorienta
politicile existente, astfel încât să promoveze obiectivele ecologice. Lecţiile
şi amănuntele esenţiale din PES pot fi relevante, în special în contextul
Reformei Agricole Comune a UE, de exemplu.
Recunoaşterea explicită a utilizării PES în programele de reconstrucţie a
ecosistemului poate fi utilă părţilor CBD, care au convenit la conferinţa de
implementare de la Nairobi (recomandarea 3/6) să includă un articol în
agenda CBD COP-11 (probabil în 2010) pentru “Identificarea modalităţilor
şi măsurilor pentru sprijinirea restaurării ecosistemului, inclusiv dezvoltarea
posibilă a dirijării practice a restaurării ecosistemului şi problemele legate de
aceasta.
PES reprezintă instrumente directe bazate pe motivaţie cu câştiguri
potenţiale ridicate în eficienţa costului, în comparaţie cu plăţile indirecte sau
alte abordări reglementare pentru biodiversitate şi servicii de mediu de
conservare şi utilizare sustenabilă. Gradul în care poate fi obţinută eficienţa
costului depinde totuşi în mod crucial de crearea şi implementarea
programului PES: În timp ce crearea optimă a programului depinde de
obiective specifice, priorităţi şi contextul programului, există totuşi principii
şi criterii comune care stau la baza oricărui program PES eficient. Criteriile
cheie care trebuie luate în considerare sunt descrise sumar mai jos:
1.
Eliminarea intereselor vicioase: Pentru ca programul PES să producă
interese clare şi eficiente trebuie îndepărtată orice distorsionare conflictuală de
piaţă.
2.
Stabilirea drepturilor de proprietate clare şi aplicabile: Furnizorul de
servicii de mediu trebuie să aibă drepturi de proprietate clar definite şi aplicabile
asupra terenurilor care furnizează serviciile.
3.
Definirea clară a scopurilor şi obiectivelor PES: Obiectivele clare vor
ajuta în ghidarea creării programului PES, vor îmbunătăţi transparenţa şi pot
micşora influenţa politică ad-hoc.
4.
Dezvoltarea unui cadru robust de monitorizare şi raportare:
Monitorizarea, raportarea şi verificarea PES este fundamentală, permiţând
evaluarea şi astfel îmbunătăţirea îndeplinirii programelor în timp.
5.
Stabilirea bazei pentru a asigura adiţionalitatea beneficiilor sistemelor
de mediu: Un program PES trebuie să facă plăţi doar servicii de mediu
suplimentare bazei de activităţi obişnuite. Este esenţială vizarea plăţilor pentru
acele servicii de mediu care prezintă riscul de pierdere sau degradare, sau ca
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plăţile să ducă la practici de management care accentuează furnizarea de servicii
de mediu.
6.
Identificarea cumpărătorilor şi asigurarea suficientelor surse de
finanţare pe termen lung: Fie că achizitorii serviciilor sunt chiar beneficiarii, sau
aceştia sunt reprezentaţi de un guvern sau o instituţie, finanţarea trebuie să fie
destul de predictibilă şi pe termen lung pentru a asigura că obiectivul PES este
realizat.
7.
Identificarea vânzătorilor şi vizarea beneficiilor serviciilor de mediu:
Având în vedere diversitatea spaţială în beneficiile serviciilor de mediu prin
evaluarea economică, notare şi indici de beneficiu şi instrumente de cartografiere,
aceasta poate creşte substanţial partea ecologică şi eficacitatea costurilor
programului, vizând şi stabilind priorităţile pentru acei vânzători care oferă cele
mai mari beneficii per cost unitar.
8.
Luarea în considerare a concentrării sau stratificării serviciilor de
mediu multiple: Concentrarea sau stratificarea pot furniza oportunităţi pentru
sporirea beneficiilor comune ale programului, reducând în acelaşi timp costurile
de tranzacţie. Trebuie identificate schimburi potenţiale în furnizarea diferitelor
tipuri de servicii de mediu.
9.
Adresarea derivaţiei: Derivaţia poate fi o problemă dacă furnizarea de
servicii de mediu într-o locaţie creşte presiunea pentru conversie în alta. Dacă se
aşteaptă ca riscul de deviaţie să fie mare, anvergura cadrului de monitorizare şi
evidenţă poate necesita extindere pentru a permite evaluărilor şi măsurărilor
introduse să i se adreseze corespunzător.
10.
Asigurarea permanenţei: Evenimente ca incendii forestiere sau defrişare
ilegală pot submina abilitatea proprietarului de a furniza un serviciu ecosistemic
precum cel stipulat în contractul PES. Dacă aceste riscuri sunt crescute, ele vor
împiedica funcţionarea eficientă a pieţei PES. Mecanismele de asigurare pot fi
introduse pentru a se adresa acestora.
11.
Reflectarea costului de oportunitate a furnizorilor de servicii de mediu
prin plăţi diferenţiate: În plus faţă de vizarea plăţilor acelor servicii de mediu cu
cele mai mari beneficii şi cele mai mari riscuri de pierdere, plăţile diferenţiate,
echivalente costului de oportunitate pentru furnizarea de servicii de mediu pot
spori semnificativ eficacitatea costului PES. Licitaţiile inverse reprezintă o
modalitate de implementare a mecanismului de plăţi diferenţiate – astfel de licitaţii
sunt acum aplicate din ce în ce mai mult şi sunt din ce în ce mai de succes într-un
număr de programe PES:
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12.
Livrarea plăţilor pe baza performanţei şi asigurarea aplicării adecvate:
Plăţile ideale trebuie să fie ex-post, condiţionate de furnizarea de servicii de
mediu. Unde acest lucru nu este fezabil, plăţile pe baza efortului sunt o alternativă
acceptabilă, cu condiţia ca schimbările în practicile de management ecosistemic să
aducă schimbarea dorită în furnizarea de servicii.
Accentul pe plăţi pentru servicii de mediu este determinantul principal al
eficientizǎrii preţurilor în PES. Aşa cum a fost subliniat, cu cât este mai
mare diferenţierea spaţială a costurilor şi beneficiilor furnizării de servicii de
mediu, cu atât sunt mai mari câştigurile care pot fi culese prin diferenţierea
corespunzătoare a plǎţilor. Cele trei elemente care variază spaţial sunt
beneficiile serviciilor de mediu, riscul de pierdere sau degradare şi costurile
de oportunitate asociate cu furnizarea acestor servicii. Într-adevăr, în
programele PES se creează şi se aplică abordări noi şi inovatoare, facilitate
parţial de inovaţia tehnologică precum GIS şi imaginile prin satelit. Deşi
beneficiile biodiversităţii sunt în special greu de vizat (în comparaţie cu,
spre exemplu, serviciile de mediu cu referire la carbon, unde este disponibil
un sistem de măsurare clar, tCO2e), există din ce în ce mai multe programme
şi iniţiative disponibile din care pot fi învăţate lecţii. În Australia, programul
BushTender din satul Victoria utilizează metoda Hectar de Habitat, care
include indicatori pentru tipul şi calitatea vegetaţiei native şi răspândirea
florei şi faunei, pentru a viza beneficiile biodiversităţii. În FCF din
Tasmania, utilizarea Indicelui Valorii de Conservare este estimat să
furnizeze un procent de câştiguri de 18,6% din rezultatele conservării.
Utilizarea modelelor econometrice, aşa cum este ilustrat în PEHS din
Mexic, estimeazǎ riscul pierderii serviciului ecosistemic. Pentru a avea
valoare adǎugatǎ, plăţile trebuie efectuate doar pentru acele servicii de
mediu care prezintă riscul de pierdere sau degradare, sau pentru
suplimentarea furnizǎrii lor. Identificarea costurilor de oportunitate ale
furnizării serviciului de mediu, astfel încât plăţile să fie diferenţiate, poate fi
realizatǎ utilizând semnale dificil de falsificat (aşa cum s-a procedat în PES
din Madagascar) sau a licitaţiilor inverse.
Rezultatele aplicǎrii licitaţiilor inverse demonstrează că acestea pot duce
la câştiguri mari în eficienţa costurilor. În Australia, spre exemplu,
mecanismul de licitaţie inversă a fost aplicat în programul Fondului pentru
Conservare a Pădurii Tasmaniene rezultat într-un câştig de eficienţă a
costului de 52% (în comparaţie cu abordarea de alocare a contractelor pe
principiul primul venit-primul servit). La fel ca în Statele Unite, un program
PES local în bazinul hidrografic Conestoga a descoperit că utilizarea
licitaţiilor inverse dus la o creştere de şapte ori a reducerii nivelului de
scurgere de fosfor per dolar cheltuit comparativ cu o abordare cu un preţ fix
(Selman et al, 2008).
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Deşi licitaţiile inverse câştigă atenţie pe agenda politică iar aplicarea lor
devine din ce în ce mai răspândită, au existat nelinişti cum că proprietarii
percep plăţile diferenţiate ca fiind incorecte. În cazul bugetelor fixe pentru
programele PES, o situaţie care predomină de cele mai multe ori,
diferenţierea plăţilor astfel încât să reflecte costurile de oportunitate implică
un schimb între plăţi mai mari pentru mai puţini oameni şi plăţi mai mici
pentru mai mulţi oameni. Din punct de vedere distribuţional nu este clar care
este mai oportun (Ferraro, 2008). Mai mult, licitaţiile inverse au fost
utilizate în alte contexte ca petrol şi gaz în Canada şi Rusia, şi produse din
lemn şi forestiere în Bhutan, Costa Rica, India şi Tailanda (Ferraro, 2008).
În cazurile unde mai pot exista impedimente sociale şi politice pentru
implementarea licitaţiilor inverse, este important de notat faptul că licitaţiile
pilot pot fi utilizate totuşi ca un mecanism eficient de relevare a preţului,
pentru a ajuta la informarea creării unui program PES cu preţ uniform.
Studiul de caz al licitaţiei inverse pilot aplicat în bazinul hidrografic
Sumberjaya din Indonezia ilustrează faptul că licitaţiile inverse pot fi
utilizate cu succes în ţările în curs de dezvoltare pentru a ajuta la informarea
creării oricărui PES viitor la scară mai mare.
În final, un cadru robust pentru monitorizare şi evaluare este
fundamental pentru succesul unui program PES. Multe programe PES vechi
şi recente care sunt momentan în desfăşurare sunt programe care se
revizuiesc şi se ajustează continuu în design şi implementare astfel încât să
existe mai multe beneficii potenţiale ale serviciilor de mediu eficiente din
punct de vedere a costurilor. Acest lucru a fost văzut cu siguranţă în mai
multe programe, inclusiv PEHS din Mexic, FCF-ul Tasmanian în Australia
şi CRP din Statele Unite. Programele PES determină un proces de învăţare
continuă iar un cadru cuprinzător de monitorizare şi evaluare este esenţial
pentru a permite îmbunătăţiri pe întreaga durată de viaţă a programului.
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Anexa A: Rezumat studiu de caz
Direcţionarea Plǎţilor pentru Servicii de Mediu
Ţara

Australia

Australia

Australia

Program

Fondul
pentru
Conservarea
Pădurii
Tasmaniene

Program de
Administrare
Ecologică

BushTender
din satul
Victoria

Riscul de
Pierdere
Sau metoda de
adresare
adiţionalităţii

Costuri de
Oportunita
te

Da. Indicele
Valorii de
Conservare

Într-o anumită
măsură. Riscurile
neadiţionalităţii
incluse în CVI

Da. CVI per
cost unitate,
prin
licitaţie.

Secţiunea
4.1. Tabel
4.1.
Capitolul
7

Da. Indicele
Valorii de
Conservare

Schimbarea în
practicile de
management
considerate
suplimentare faţă
de activitatea
obişnuită

Da. CVI per
cost unitate,
prin
licitaţie.

Secţiunea
7.4

Conservare
a vegetaţiei
native

Da. Indicele
Beneficiilor
Biodiversităţii

Schimbarea în
practicile de
management
considerate
suplimentare faţă
de activitatea
obişnuită

Da. BBI per
cost unitate,
prin
licitaţie.

Secţiunea
3.1. Tabel
4.1.

Nu explicit.
Plăţi efectuate
pentru diferite
practici de
management în
funcţie de zonă.

Schimbarea în
practicile de
management
considerate
suplimentare faţă
de activitatea
obişnuită

Nu. Plăţi
uniforme
pentru
practicile de
managemen
t date

Secţiunea
2.1
Tabelul
4.1

Obiectiv

Conservare
a pădurii

Calitate
ecologică

Beneficiile
Serviciului
Ecosistemic

Localizar
ea în
carte

Austria

OPUL

Calitate
agroecologică

Brazilia

TVA
Ecologic

Servicii
hidrologice

Include
numeroase
proiecte diverse

Include numeroase
proiecte diverse

Include
numeroase
proiecte
diverse

Secţiunea
4.1

Bulgaria
şi
România

Dunăre

Biodiversit
ate, calitate
ecologică

Include
numeroase
proiecte diverse

Include numeroase
proiecte diverse

Include
numeroase
proiecte

Secţiunea
4.2
Tabelul
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Cambogi
a

Tmatboey

Protejarea
speciilor de
păsări

Într-o anumită
măsură. Doi
piloni de plăţi
în funcţie de
observarea
speciilor.

Nu explicit.

diverse

4.1

Nu. Plăţi
uniforme.
Nu este
luată în
considerare
diversitatea
costurilor
de
oportunitate
.

Secţiunea
4.2
Tabelul
4.1

Tabelul Anexei continuă pe pagina următoare
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Rezumat studiu de caz
(continuare)

Program

Obiectiv

Canada

Bazinul
Hidrografic
al Râului
Assiniboine

Protejarea
mlaştinilor şi
a păsărilor de
apă

China

Programul
de
Transforma
re a
Terenurilor
Înclinate

Ţara

Direcţionarea Plǎţilor pentru Servicii de
Mediu
Riscul de
Pierdere
Beneficiile
Costuri de
Sau metoda
Serviciului
Oportunitate
de adresare
Ecosistemic
adiţionalităţi
i
Da.
Potenţialul
productivităţii
păsărilor de
apă estimat

Restaurarea
considerată
suplimentară
faţă de
activitatea
obişnuită.

Da. Beneficii
per cost unitate,
prin licitaţie.

Secţiunea
3.1. Tabel
4.1.

Nu explicit.

Nu. Plăţi
uniforme. Nu
este luată în
considerare
diversitatea
costurilor de
oportunitate.

Secţiunea 2.2

Secţiunea
2.1, 2.2.
Secţiunea
3.1, 3.3.
Secţiunea
4.1., 4.2., 4.3.

Tabelul 4.1

Controlul
eroziunii

Nu. Plăţi per
zonă unitară

Nu explicit.

Nu. Plăţi
uniforme pentru
practicile de
management
date

Costa Rica

Plăţi pentru
Servicii
Ecologice

Conservarea
pădurilor,
servicii
hidrologice

Nu explicit.
Crietriile de
eligibilitate
subliniază
zonele
prioritare.

Republica
Dominican
ă

Sabana
Yegua de
Sus

Servicii
hidrologice,
biodiversitate
, carbon

Include
numeroase
proiecte
diverse

Include
numeroase
proiecte
diverse

Include
numeroase
proiecte diverse

Servicii
hidrologice

Într-o
anumită
măsură. Trei
piloni de plăţi
pentru
diferite tipuri
de pădure.

Schimbările
în utilizarea
terenului sunt
considerate
suplimentare.

Nu. Plăţi
uniforme. Nu
este luată în
considerare
diversitatea
costurilor de
oportunitate.

captarea
carbonului

Într-o
anumită
măsură.
Schimbul
beneficiilor
costecologice luat

Schimbările
în utilizarea
terenului sunt
considerate
suplimentare.

Într-o anumită
măsură.
Schimbul
beneficiilor
cost-ecologice
luat în
considerare în

Ecuador

Ecuador

Programul
Pimampiro

PROFAFO
R, FACE
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în carte

Secţiunea 4.1
Tabelul 4.1

Tabelul 4.1

192

în considerare
în selectarea
contractelor

selectarea
contractelor

Tabelul Anexei continuă pe pagina următoare
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Rezumat studiu de caz
(continuare)
Direcţionarea Plǎţilor pentru Servicii de Mediu

Ţara

Ecuador

Program

Proiectul
Socio
Bosque

Obiectiv

Conservare
a pădurii

Beneficiile
Serviciului
Ecosistemic

Riscul de
Pierdere
Sau metoda de
adresare
adiţionalităţii

Costuri de
Oportunitate

Sunt preferate
zonele de
calitate înaltă,
sărăcia este de
asemenea
vizată

Schimbările în
utilizarea
terenului sunt
considerate
suplimentare.

Într-o anumită
măsură. Plăţi
uniforme per ha,
dar plata creşte
pe măsură ce
creşte zona de
teren.

Secţiunea
5.1

Nu. Plăţi
uniforme pentru
practicile de
management date

Secţiunea
3.1

Într-o anumită
măsură, prin
negocieri

Secţiunea
4.2
Tabelul
4.1

Într-o anumită
măsură, prin
negocieri

Secţiunea
4.2
Tabelul
4.1

Schimbarea în
practicile de
management
considerate
suplimentare faţă
de activitatea
obişnuită
Schimbarea în
practicile de
management
considerate
suplimentare
faţă de
activitatea
obişnuită
Schimbarea în
practicile de
management
considerate
suplimentare
faţă de
activitatea
obişnuită

Localizar
ea în
carte

UE

Natura
2000

Calitate
ecologică,
biodiversita
te

Include
numeroase
proiecte

Franţa

Nestle Vittel

Calitatea
apei

Într-o anumită
măsură.
Importanţa
majoră a zonei

Franţa

DanoneEvian

Calitatea
apei,
calitatea
mediului

Într-o anumită
măsură.
Importanţa
majoră a zonei

Germania

Licitaţia
pilot
pentru
Renania
de Nord Westfalia

Conservare
a Păşunilor

Nu. Plăţi per
zonă unitară

Nu explicit,
pilot.

Da. Zonă per
cost unitate, prin
licitaţie.

Secţiunea
3.3

Nu. Plăţi per
zonă unitară

Protejarea zonei
considerată
suplimentară
faţă de
activitatea

Nu. Plăţi
uniforme pentru
practicile de
management date

Tabelul
4.1

Grecia

Amfissa
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obişnuită.

Guatemal
a

Sierra de
las Minas

Servicii
hidrologice

Sunt
identificate
zone de
furnizare a apei
cu valoare
mare mediue şi
scăzută.

Schimbările în
utilizarea
terenului sunt
considerate
suplimentare.

Nu. Plăţi
uniforme pentru
practicile de
management date

Secţiunea
4.2
Tabelul
4.1

Tabelul Anexei continuă pe pagina următoare
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Rezumat studiu de caz
(continuare)

Ţara

Program

Obiectiv

Direcţionarea Plǎţilor pentru Servicii de
Mediu
Riscul de
Pierdere
Beneficiile
Costuri de
Sau metoda
Serviciului
Oportunitate
de adresare
Ecosistemic
adiţionalităţi
i

India

Bazinul de
recepţie
Oach-Kuhan

Servicii
hidrologice

Zona
proiectului
vizată, dar nu
este luată în
considerare
diversitatea
beneficiilor
printre
proprietari.

Indonezia

Krakatau
Steel

Servicii
hidrologice

Nu. Plăţi per
zonă unitară

Indonezia

Bazinul
hidrografic
Sumberjaya

Controlul
eroziunii

Japonia

Prefectura
Kanagawa

Biodiversitat
e şi servicii
ecologice

Scopul
principal al
pilotului este
descoperirea
curbei
furnizării de
servicii.
Include
numeroase
proiecte
diverse

Kenya

Pădurea
Arabuko
Sokoke

Conservarea
pădurii,
Biodiversitat
e

Vizează
zonele care
furnizează
servicii de
mediu cheie

Kenya

Sasumua

Calitatea apei

(În stare de
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Linia de bază
evaluată.
Schimbările
în utilizarea
terenului sunt
considerate
suplimentare.

Schimbările
în utilizarea
terenului sunt
considerate
suplimentare.

Schimbările
în utilizarea
terenului sunt
considerate
suplimentare.
Include
numeroase
proiecte
diverse
Terenuri
forestiere şi
restaurarea
considerate
suplimentare
(În stare de

Într-o anumită
măsură.
Costurile de
oportunitate luate
în considerare
pentru fixarea
nivelului de
plată,
diversitatea nu
este luată în
considerare.
Nu. Plăţi
uniforme. Nu
este luată în
considerare
diversitatea
costurilor de
oportunitate.
Într-o anumită
măsură.
Schimbările în
utilizarea
terenului sunt
considerate
suplimentare.
Include
numeroase
proiecte diverse
Sunt utilizate
diverse metode
de recompense...
Nu este luată în
considerare
diversitatea
costurilor de
oportunitate.
(În stare de

Localizar
ea în carte

Secţiunea
4.1
Tabelul
4.1

Secţiunea
4.1
Tabelul
4.1

Secţiunea
2.1
Tabelul
4.1
Capitolul
8
Tabelul
4.1

Tabelul
4.1
Secţiunea
4.2

Tabelul
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Madagasca
r

Mexic

Studiu
academic

Plăţi pentru
Servicii
Hidrologice
Ecologice

planificare)

planificare)

Servicii
hidrologice,
biodiversitate
, carbon

Da. Beneficii
ecologice
cartografiate
în spaţiu

Da. Pantă
suplimentară
estimată

Conservarea
pădurilor,
servicii
hidrologice

Într-o
anumită
măsură. Două
piloane de
plăţi în
funcţie de
tipul de
pădure

Da. Riscul
despăduririi
modelat
pentru a fi
vizat în
spaţiu.

planificare)
Da. Diversitatea
costului de
oportunitate luat
în considerare
pentru
excluderea
zonelor care
prezintă costuri
ridicate.
Într-o anumită
măsură.
Costurile de
oportunitate sunt
luate în
considerare dar
sunt fixate plăţi
uniforme

4.1

Secţiunea
3.1., 2. 3.

Secţiunea
2.1
Secţiunea
3.1
Tabelul
4.1

Tabelul Anexei continuă pe pagina următoare
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Rezumat studiu de caz
(continuare)

Ţara

Nepal

Panama

Scoţia

Elveţia

Program

Barajul
Hidrografic
Kulekhani,

ForestRE

Fondul
Provocărilor
Scoţiene

Zone de
compensare
ecologică

Obiectiv

Direcţionarea Plǎţilor pentru Servicii de
Mediu
Riscul de
Pierdere
Beneficiile
Costuri de
Sau metoda
Serviciului
Oportunitate
de adresare
Ecosistemic
adiţionalităţ
ii

Nu explicit.

Schimbările
în utilizarea
terenului sunt
considerate
suplimentare.

Nu. Plăţi
negociate.
Costurile de
oportunitate nu
sunt luate în
considerare.

Secţiunea
2.1

Nu. Plăţi per
zonă unitară

Schimbările
în utilizarea
terenului sunt
considerate
suplimentare.

Nu. Plăţi
uniforme. Nu
este luată în
considerare
diversitatea
costurilor de
oportunitate.

Secţiunea
2.2
Secţiunea
3.1
Secţiunea
4.2
Tabelul 4.1

Conservarea
pădurii

Da. Indicele
Pentru
Beneficii
Ecologice

Da.
Împădurirea
considerată
suplimentară
faţă de
activitatea
obişnuită.

Da. EBI per cost
unitate, prin
licitaţie.

Secţiunea
2.2

Calitate
agroecologică

Nu explicit.
Plăţi
efectuate
pentru
diferite
practici de
management
în funcţie de
zonă.

Schimbările
în practicile
de
management
considerate
suplimentare
faţă de
activitatea
obişnuită

Nu. Plăţi
uniforme pentru
practicile de
management
date

Tabelul 4.1

Da. Plăţi în
funcţie de
performanţă

Nu. Plăţi
uniforme per
cantitate de
poluanţi filtraţi

Secţiunea
2.2
Secţiunea
4.2
Tabelul 4.1

Da. Plăţi în
funcţie de
performanţă

Nu. Plăţi
uniforme
indiferent de
pierderile din

Secţiunea
2.2

Conservarea
pădurii

Servicii
hidrologice

Suedia

Nordic Shell
Holdings

Calitatea
apei

Da.
Obţinerea
filtrării apei

Suedia

Schema
satelor Sami

Protecţia
speciilor
carnivore

Da.
Obţinerea
succesului în
reproducerea
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speciilor.

Tanzania

Munţii din
Arcul
Oriental

Conservarea
pădurii,
Biodiversitat
e

cirezile satului
în faţa
prădătorilor

Vizează
zonele care
furnizează
servicii de
mediu cheie

Schimbările
în utilizarea
terenului sunt
considerate
suplimentare.

Sunt utilizate
diverse metode
de recompense.
Nu este luată în
considerare
diversitatea
costurilor de
oportunitate.

Secţiunea
4.1
Chenar 4.2.
Tabelul 4.1

Tabelul Anexei continuă pe pagina următoare
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Rezumat studiu de caz
(continuare)
Direcţionarea Plǎţilor pentru Servicii de Mediu
Ţara

Program

Obiectiv

Beneficiile
Serviciului
Ecosistemic

Nu. Plăţi
Schimbările în
Nu explicit. Plăţi
practicile de
uniforme
efectuate pentru
management
pentru
diferite practici de
considerate
practicile de
management în
suplimentare faţă de management
funcţie de zonă.
activitatea obişnuită date

Marea
Britanie

Program
pentru
Dezvoltare
Rurală

Statele
Unite

Calitate agroProgramul de ecologică,
Da. Indicele
Conservare a biodiversitate, Pentru Beneficii
Rezervelor carbon, calitatea Ecologice
apei

Statele
Unite

Programul
pentru
Servicii
Rezervele de
hidrologice
Zonele
Umede

Calitate agroecologică

Localizarea
Riscul de Pierdere
în carte
Costuri
de
Sau metoda de
Oportunitate
adresare
adiţionalităţii

Tabelul 4.1

Într-o anumită
măsură. Schimbările
Da. Factorul de Tabelul 4.1
în practicile de
cost inclus în
management
Capitolul 6
EBI, prin
considerate
licitaţie.
suplimentare faţă de
activitatea obişnuită

Într-o anumită
Restaurarea zonelor Într-o anumită
măsură, criterii de
umede considerată măsură,
eligibilitate,
Secţiunea 6.1
suplimentară faţă de înregistrare de
înregistrare de la
activitatea obişnuită. la caz la caz
caz la caz

Statele
Unite

Programul
de Măsuri
de
Încurajare
pentru
Calitatea
Mediului

Calitate agroecologică

Într-o anumită
măsură, criterii
de eligibilitate,
înregistrare de
la caz la caz

Statele
Unite

Programul
de
Calitate agroAdministrar
ecologică
ea
Conservării

Într-o anumită
măsură, criterii
de eligibilitate,
înregistrare de
la caz la caz

Schimbările în
practicile de
management
considerate
suplimentare faţă
de activitatea
obişnuită

Într-o
anumită
măsură,
înregistrare
de la caz la
caz

Secţiunea
6.1

Calitate agroecologică

Nu explicit.
Plăţi efectuate
pentru diferite
practici de
management în
funcţie de zonă.

Schimbările în
practicile de
management
considerate
suplimentare faţă
de activitatea
obişnuită

Nu. Plăţi
uniforme
pentru
practicile de
management
date

Tabelul 4.1

Ţara
Galilor

Tir Gofal
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Schimbările în
practicile de
management
considerate
suplimentare faţă
de activitatea
obişnuită

Într-o
anumită
măsură,
înregistrare
de la caz la
caz

Secţiunea
2.2
Secţiunea
6.1
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