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ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Сформована ще на початку 90-х років ХХ ст. концепція ста-
лого розвитку, без сумніву, є надзвичайно важливою для розу-
міння сучасної парадигми соціально-економічної та економіч-
ної трансформації, адже саме вона передбачає цілу низку
заходів, що визначають характер та динаміку змін у суспільст-
ві. Саме такий підхід до розуміння сутності економічної полі-
тики став домінуючим під час формування новітніх механізмів
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та інструментів щодо охорони довкілля в Європейському Сою-
зі, з позиції сьогодення можна вважати найбільш ефективним у
світі і таким, що потребує осмислення та часткового застосу-
вання в Україні.

Основними принципами, які було покладено в систему еколо-
гічного регулювання в Євросоюзі, були наступні:

— системність, яку слід розуміти як непорушну єдність під-
ходів, механізмів та інструментів, яку застосовує Євросоюз на
наднаціональному, національному, регіональному та локальному
рівнях;

— поліструктурність, що передбачає гармонізоване селекту-
вання екологічних проектів з метою відбору найбільш цінних з
них і корисних для всієї Спільноти;

— гнучкість, основний сенс чого полягає у можливості вне-
сення коректив в існуючі проекти;

— таксономічність, під якою слід розуміти взаємопов’язаність
економічних програм, які доповнюють одна одну, а в окремих
випадках є складовими окремих мегарегіональних (загальноєв-
ропейських) проектів.

Доволі вдалим прикладом системних змін у підходах до селек-
тування інструментів економічної політики може бути модель,
яка свого часу була запропонована Bohm та Russel і попри все ще
й досі не втратила свого сенсу (табл. 1).

Таблиця 1

ІНСТРУМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (BOHM AND RUSSEL, 1985)

Інструмент Короткий опис Типи регулювання

Технологічні
стандарти

Нормативний процес
вимагає від виробників-
забруднювачів упро-
ваджувати в технологію
виробництва пристрої
по скороченню викидів

Виробники-забруднювачі не
мають права щось змінювати.
Якщо потрібно застосувати
певні заходи, то це можуть бу-
ти лише політичні рішення

Стандарти та
ліміти викидів

Нормативний процес
вимагає від виробників-
забруднювачів не пере-
вищувати заданих лімі-
тів викидів

Певне право змінювати ситуа-
цію щодо стандартів належить
виробникам-забудовникам.
Якщо потрібно застосувати
певні заходи, то інколи вироб-
ники-забруднювачі можуть
самі виносити рішення
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Закінчення табл. 1

Інструмент Короткий опис Типи регулювання

Вартість вики-
дів

Економічні стимули для
забруднювачів змен-
шуються через введення
податку, що підлягає
сплаті, виходячи з роз-
рахунку на одиницю за-
бруднюючої речовини

Виробники-забруднювачі ма-
ють велике право на вирішен-
ня питань. Вони вільні у вибо-
рі технічних пристроїв та
інтенсивності зменшення ви-
кидів. Фактично вони обира-
ють алгоритм зменшення ви-
кидів, аналізуючи податки та
витрати на зменшення викидів.
Політичні рішення прийма-
ються лише щодо зміни ставок
податку

Торгівля кво-
тами на викиди

Система дозоляє фіксу-
вати максимальну кіль-
кість викидів. Дозволи
на викиди можуть про-
даватися та купуватися
на ринку

На рівні виробників-забруд-
нювачів вплив залишається та-
ким самим. Виробники обира-
ють між коштами на зменшен-
ня викидів і вартістю дозво-лів
на викиди. На політичному рі-
вні регулюються лише подат-
ки, ціна на дозволи регулюєть-
ся ринком. Зовнішні потря-
сіння вирішуються шляхом
спонтанної зміни цін на доз-
воли

Як відомо, після підписання Кіотського протоколу в світі сфор-
мувався ринок торгівлі квотами на викиди, відтак стало зрозумі-
лим, що торгівля ними є своєрідним дозволом на право забруд-
нювати атмосферне повітря і має потужну фінансову основу, що
у решті-решт передбачає концентрацію фінансових ресурсів пев-
ної країни (Україна при цьому не є виключенням) скерованих на
вирішення інших економічних проблем у державі. З нашої точки
зору, в нашій країні доцільно було б використати відповідний до-
свід ЄС. Найважливішими складовими якого є наступні напрями:

— оцінювання характеру забруднення та визначення «вартості
викидів»;

— визначення лімітів на викиди;
— запровадження технологічних і нормативних стандартів;
— формування європейської моніторингової моделі щодо кон-

тролю за викидами;
— розробка «динамічної моделі економічного регулювання»

стану довкілля.




