
 
 
 
 

Metodologia PES 
 
 
În ultimii 50 de ani au fost utilizate o serie de instrumente pentru rezolvarea problemelor pe 
piaţă, care s-au făcut răspunzătoare de colapsul serviciilor de mediu: taxe, subvenţii, 
impozite pentru utilizatori, taxe de acces, penalizări. Schemele PES recente cuprind măsuri 
specifice pentru problemele din pieţele în care serviciile de mediu sunt considerate „bunuri 
publice” sau servicii care nu se încadrează în tranzacţiile obişnuite ale pieţei. 

 
Schemele PES din lume cuprind, în prezent, patru categorii mari de servicii de mediu: 

 
• Servicii hidrologice 
• Stocarea carbonului 
• Frumuseţea peisajelor 
• Conservarea biodiversităţii 

 
Pentru ca schemele PES să fie implementate eficient este important : 

 
o Să se creeze mecanisme de valorizare (sau cel puţin de măsurare) a 

serviciilor care nu sunt în prezent folosite pe piaţă. 
o Să se identifice modalităţi de furnizare pentru ob�inerea mai multor servicii 

de mediu, contra unor costuri cât mai mici  
o Să se stabilească tipurile de fermieri care să fie compensaţi pentru furnizarea 

mai multor servicii de acest tip. 
o Să se stabilească preţul serviciilor. 

 
Multe scheme PES existente nu mai îndeplinesc aceste condiţii. Cele mai des întâlnite 
omisiuni sunt: 

 
o Incapacitatea de a crea beneficii sociale. 
o Neidentificarea şi plata măsurilor suplimentare (în schimb plătesc pentru 

adoptarea practicilor, fapt care s-ar fi produs oricum) 
o Scurgerile sunt permise, existând astfel posibilitatea de a provoca distrugeri 

indirecte asupra mediului în alte zone. 
o Negenerarea de resurse suficiente pentru menţinerea stimulentelor oferite 

furnizorilor de servicii 
 
În principiu, ar trebui să fie posibilă estimarea beneficiilor indirecte ale introducerii unei 
scheme PES, cunoscute după anvergura rezultatelor la nivelul ecosistemului (rezultatele 
măsurate anticipate ale schemei). Cu toate acestea, pentru că, în practică, majoritatea 
schemelor PES se concentrează pe stimulente acordate mai degrabă pentru schimbarea 
destinaţiei terenurilor decât pentru schimbarea rezultatelor serviciilor de mediu, există puţine 
metode de măsurare eficientă a rezultatelor. În absenţa unor astfel de metode, singura 
metodă de evaluare a eficienţei unei scheme PES rămâne examinarea funcţionalităţii 
schemei, a structurii şi procesului acesteia. 
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