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РЕСУРСНА РЕНТА ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

Анотація. Стаття присвячена проблемі скорочення рибних запасів і вилову в Азовському морі, тоді як 

існуюче регулювання рибного промислу не в змозі зберегти морські природні ресурси на сталому рівні. Модель 

Гордона-Шефера служить основою для економетричного аналізу і розрахунку оптимальних параметрів. Ви-

значення ресурсної ренти та теорія капіталу використовуються для дослідження чинників недосконалості 

захисних заходів.
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ське море.

Summary. The article deals with problem of decreasing fishing stocks and catches in the Azov Sea fishery while the 

existing regulation fails to protect the marine natural resources at the sustainable level. The Gordon — Schaefer model 

serves as a basis for the econometric analysis and calculation of optimal levels. The notion of resource rent and capital 

theory is used for investigating the reasons behind the protection measures failure.
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Постановка проблеми. Біологічна продук-

тивність Азовського моря вважається однією із 

найвищих серед морів світу, за рахунок невеликої 

глибини та низької солоності води вміст органіч-

ної речовини в ньому до 5 разів вище, ніж в ін-

ших морських водоймищах. За часів Османської 

імперії Азовське море було відоме як «рибний двір 

султана», а ще двадцять років тому вилов риби на 

квадратний метр поверхні був найбільшим у сві-

ті. Тепер же основний дискурс місцевих засобів 

масової інформації полягає у тому, що Азовське 

море «повністю розграбовано», «перетворилося 

на солону калюжу» і «стало мертвим морем».

Дійсно, статистика свідчить, що стан водних 

живих ресурсів Азовського моря неухильно по-

гіршується вже протягом останніх двадцяти ро-

ків, а загальний вилов скоротився у більш ніж три 

рази. Останнім часом він дорівнює близько трид-

цяти тисяч тонн на рік, тоді як у 80-х роках цей 

показник часом сягав ста п’ятдесяти тисяч тонн 

і більше. У той час налічувалося сімнадцять видів 

промислових риб, а зараз таких тільки чотири. До 

тих популяцій риб, що ще вважаються продуктив-

ними, належать хамса, тюлька, бички і пеленгас, 

тоді як запаси осетра, ляща, судака, плотви, осе-

ледця, камбали скоротилися кардинально [7; 9].

Найбільш критична ситуація з популяцією 

осетра. Цей вид, який протягом століть був голо-

вним і найціннішим активом риболовного про-

мислу Азовського моря, був доведений майже до 

вимирання. Ще наприкінці 80-х промисловий 

вилов був на рівні трьох тисяч тонн, а вже у 2000 

році його промисел було заборонено, і з 2010 року 

цей вид риби навіть занесений до Червоної книги 

України. Ситуація ускладнюється тим, що біль-

шою мірою його популяція залежить від штучного 

відтворення, оскільки будівництво ГЕС і водосхо-

вищ на річці Дон призвело до повного знищення 

нерестовищ осетрових [8].

Насправді, виснаження рибних запасів в 

Азовському морі почалося в середині ХХ століт-

тя у зв’язку з індустріалізацією сільського госпо-

дарства та будівництвом гідротехнічних споруд у 

приморському регіоні, що принесло забруднення 

і засолення морською водою. У 90-ті роки роз-

пад Радянського Союзу і падіння промислового 

й сільськогосподарського виробництва послаби-

ли тиск на екосистему моря. У той же час різко 

зросло браконьєрство, з одного боку, у зв’язку з 

появою на ринку сучасних технологій і знарядь 

пошуку і лову риби і слабкістю правоохоронної 

діяльності — з іншого. На сьогоднішній день не-

законний, неконтрольований і нерегульований 

(ННН) промисел є основною причиною майже 

повного зникнення осетрових і дегенерації інших 

цінних видів риби в Азовському морі [8].

Безперечно, риболовля є досить прибутковим 

бізнесом, і по всьому світу рибна галузь виробляє 

продукції на мільярди доларів. У багатьох країнах 

морепродукти є не тільки джерелом тваринного 

білка для внутрішнього споживання, але й забез-

печують державний і місцевий бюджет прибутками 

від торгівлі. Рибна промисловість використовує від-

новлювані природні ресурси, і за умов виважено-

го наукового підходу до риболовлі та дотримання 

принципів раціонального використання користь 

може тривати нескінченно. У той же час надмірний 

вилов риби є глобальною проблемою, і ситуація в 

Азовському морі в цілому схожа на загальносвітову.

Рибальство в Азовському морі регулюється 

міждержавною українсько-російською комісією, 

основним напрямком діяльності якої є оцінка 

рибних запасів та визначення загального річно-

го обсягу допустимого вилову (ЗДВ) на основні 

промислові види. Комісія також встановлює інші 

заходи контролю, такі як тривалість сезону рибо-

ловлі, прийнятні знаряддя лову, межі промислу 

або допустимі характеристики суден.
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Комісія ґрунтує свої рішення на результа-

тах досліджень наукових центрів регіону, таких 

як Науково-дослідний інститут Азовського моря 

(НІАМ, Бердянськ, Україна), Азовського науко-

во-дослідного інституту рибного господарства (Аз 

НДІРГ, Ростов, Росія) та Південний науково-до-

слідний інститут морського рибного господарства 

та океанографії (Півден НІРО Керч, Україна). 

Ці науково-дослідні інститути проводять дослі-

дження морських природних ресурсів Азовського 

моря, але їх роботи відносяться до галузі біології 

та екології й ігнорують той факт, що риболовля — 

це економічна діяльність і риболовні підприєм-

ства перш за все прагнуть отримати прибуток.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Лі-

тература з економіки риболовлі відображає комп-

лексність сучасної проблематики природокорис-

тування, включаючи всі аспекти — від морської 

біології до економіки, разом з екологічними, со-

ціальними та політичними питаннями. Поточни-

ми проблемами в галузі управління рибальством, 

згідно з останніми дослідженнями Бедінгтона, 

Агнью та Кларка, є надлишкова потужність ри-

боловецьких флотів та ігнорування екосистемних 

наслідків рибальства [1]. У той же час досліджен-

ня Каннігама доводить, що принципи успішного 

управління в галузі рибного господарства мають 

включати в себе створення необхідних стимулів, 

широку участь громадськості і міжнародне спів-

робітництво, наявність інституційного потенціа-

лу для боротьби з ННН промислом [4].

Основи теорії, що вивчає риболовлю, як з 

точки зору біології, так і з точки зору економі-

ки, була закладена в працях економістів Гордо-

на і Шефера, які розглядали біологічні ресурси, 

що складають основу для рибальства, спільною 

власністю. Запропоноване ними біоекономічне 

моделювання довело, що сталі прибутки можуть 

бути максимізовані при певному об’ємі біомаси та 

промислового зусилля, у той час як за межами цих 

оптимумів відбувається зменшення рибних запа-

сів, навіть до остаточного знищення популяції [5].

Інший підхід до управління риболовецьким 

сектором економіки був запропонований такими 

дослідниками, як Кларк, Мунро, Б’єрндал. Цей 

підхід заснований на баченні, що будь-який по-

новлюваний ресурс можна розглядати як капітал, 

а його експлуатація повинна розглядатися на тих 

же принципах, що й інвестиційний процес [2; 3].

Метою статті є дослідження регуляторних 

заходів щодо рибальства в Азовському морі, яке 

включає в себе аналіз як біологічних, так і еконо-

мічних факторів, що впливають на прийняття рі-

шення рибалок та урядів, і заповнює прогалину у 

вивченні соціально-економічної ситуації в регіо-

ні. Кінцевим результатом дослідження має бути 

набір рекомендацій для органів державної влади, 

що дозволяє їм забезпечити належний інструмен-

тарій для планування й управління в українській 

рибній промисловості.

Виклад основного матеріалу. Для цілей дослі-

дження в галузі природокористування, а саме в тій 

частині, що вивчає використання поновлюваних 

ресурсів, найбільш пасує методологія інтеграції 

біологічних і екологічних процесів разом із еко-

номічною поведінкою суб’єктів господарювання 

в єдину дисципліну, яку називають біоекономіч-

ним моделюванням. В економіці управління риб-

ним господарством найбільш широко уживаною є 

модель надлишкового виробництва (також відома 

як модель динаміки біомаси), яка об’єднує про-

цеси відновлення, приросту та зменшення попу-

ляції під впливом природних та андрогенних фак-

торів в єдину виробничу функцію. Таким чином, 

вона дозволяє моделювати різні впливи, такі як 

зростання чисельності популяції за рахунок при-

родного поновлення або збільшення промисло-

вого зусилля та вилову, на стан рибних запасів.

Модель надлишкового виробництва будуєть-

ся на біологічній функції логістичного зростання 

початкового об’єму біоресурсу і лінійній залеж-

ності вилову від рівня біомаси і промислового 

зусилля. Найбільш популярними модифікаціями 

цієї моделі є динамічні моделі Гордона-Шефера, 

Фокса-Гомпертца і Пелле-Томлінсона. Остання 

модель, що також відома як GENPROD — це на-

зва комп’ютерної програми, яку автори розроби-

ли для її застосування, є загальним випадком, а 

перші дві — її варіантами.

Основною перевагою моделі Гордона-Шефера 

є обмежена потреба в даних, її параметри можуть 

бути оцінені з використанням тільки інформації 

про існуючий обсяг біомаси ресурсу, природного 

приросту біоресурсу та промислового зусилля. З 

іншого боку, обмеження цієї моделі полягають в 

тому, що вона не включає фактори навколишньо-

го середовища, ігнорує трофічні зв’язки та вікову 

структуру рибних запасів. Тим не менш у ситуа-

ціях, коли ці фактори не є важливими, вказана 

модель служить корисною основою для розробки 

політики управління у галузі рибного господар-

ства, зокрема Світовий Банк використовує її для 

своїх досліджень. Вона також дозволяє розглядати 

сукупність різних риболовних підприємств на тій 

же самій площі риболовлі як єдину галузь.

Для дослідження рибальства саме в акваторії 

Азовського моря біоекономічна модель Гордона-

Шефера найбільше підходить. По-перше, тому що 

вона застосовується для визначення параметрів 

для одного виду риби, що відповідає реаліям Азов-

ського моря у зв’язку з низьким рівнем трофічного 

індексу (середній трофічний рівень дорівнює 2,9). 

По друге, припущення моделі передбачає незмін-

ність ціни виловленої риби і вартості виробничого 

зусилля незалежно від розміру біомаси та об’єму 

добичі. Перше із цих припущень виправдане висо-
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ким рівнем конкуренції на ринку морепродуктів та 

існуванням багатьох замінників. Друге припущен-

ня ґрунтується на спостереженні, що в Азовському 

морі промислові вид риб схильні до згуртування 

у косяки, як, наприклад, хамса і тюлька, або до 

кластеризації, як от бички чи пеленгас, що разом із 

використанням сучасного рибопошукового облад-

нання значно здешевлює пошукові роботи.

Як зрозуміло із назви, модель Гордона-Ше-

фера включає в себе дві складові, а саме біологіч-

ну та економічну функції. Основна ідея першої 

полягає в тому, що зміна в об’ємі біомаси ви-

значається деякою функцією Х
.
 = F(X), де F(X) є 

функція зростання біомаси X за одиницю часу. Це 

рівняння описує параболічну криву як функцію 

від початкового стану біомаси: F(X) = r(1 – X/K), 

де r — питома швидкість зростання, а К — макси-

мально можливий розмір маси популяції.

За умови експлуатації біоресурсу людиною 

об’єм вилову в одиницю часу H має відніматися 

від функції зростання таким чином, щоб зміна 

об’єму біомаси була різницею між її приростом та 

виловом: Х
.
 = F(X) – H. Вилов, у свою чергу, опи-

сується функцією Кобба-Дугласа з одиничною 

еластичністю: H = qEX, де Е — промислове зусил-

ля, а q — коефіцієнт уловистості, який відображає 

ефективність риболовецької діяльності. Ця функ-

ція лінійно пов’язує розмір вилову з виробничим 

зусиллям і наявним розміром біомаси, припуска-

ючи, що одне стандартне промислове зусилля за-

вжди дозволяє добути однакову частку біоресурсу.

Згідно із моделлю Гордона-Шефера сталий 

вилов риби відбувається, коли приріст дорівнює 

нулю: Х
.
 = 0, тобто коли зростання біомаси дорів-

нює вилову: F(X) = H. Відповідно, рівноважний 

об’єм біомаси визначається як X* = K(1 – qE/r), а 

вилов при рівновазі пов’язаний із промисловим 

зусиллям через довгострокове рівняння вилову: 

H = qKE(1 – qE/r). Оптимізація функції зрос-

тання визначає, що максимальний сталий вилов 

(МСВ) має відбуватися на рівні половини макси-

мального об’єму біомаси: X
МСВ

 = K/2, а оптимі-

зація рівняння вилову визначає рівноважні рівні 

промислового зусилля та вилову таким чином: 

E
МСВ

 = r/2q і H
МСВ

 = rK/4 [6].

Друга частина моделі Гордона-Шефе-

ра є функцією прибутку у виді різниці між за-

гальними доходами та загальними витратами: 

(E) = TR(E) – TC(E). Загальний доход TR від про-

мислу дорівнює ціні риби p, помноженій на кіль-

кість виловленого ресурсу H, таким чином, що 

TR(E) = pH(E). Припускаючи незмінність ціни, 

формула визначає загальний доход залежно від 

рівня застосування стандартизованих зусиль. По-

дібно до функції доходу, загальні витрати рибо-

ловного промислу TC можуть бути сформульовані 

у виді функції промислового зусилля: TC(E) = cE, 

де c — вартість одиниці зусиль, яка також включає 

вартість праці і капіталу. У цьому випадку важ-

ливим є припущення, що кожна додаткова оди-

ниця вартості зусилля є постійною, а можливості 

та здібності рибалок — однорідні. Оптимізація 

функції прибутку: (E) = pH(Е) – cE, тобто мак-

симізація доходності риболовецької діяльності, 

дає можливість визначити об’єм біомаси, розмір 

промислового зусилля та вилову рибних ресурсів, 

що відповідають рівню максимального економіч-

ного вилову (МЕВ), а саме: X
МЕВ

 = K/2(1 + c/pqK), 

E
МЕВ

 = r/2q(1 – c/pqK), H
МЕВ

 = rK/4(1 – (c/pqK)2) [6].

При моделюванні дискретного часу, тобто 

апроксимації Х
.
 = X

t+1 
– X

t
, можна отримати вираз 

X
t+1 

– X
t
 = rX

t
(1 – X

t
/K) – qE

t
X

t
, який при застосу-

ванні спрощення Y
t
 = (X

t+1 
– X

t
)/X

t
 зводить його 

до виду Y
t
 = r – (r/K)X

t
 – qE

t
, а призначення 

1
 = r, 


2 

= –r/K, 
3
= –q, робить вищенаведену формулу 

придатною для оцінки економетричними методами:

 Y
t
 = 

1 
+ 

2
X

t
 + 

3
E

t
 + . (1)

Економетричний аналіз використовує часові 

ряди об’єму біомаси за кожним з основних про-

мислових видів риби на початок періоду, об’ємом 

загального допустимого вилову (ЗДВ), об’ємом 

фактичного вилову, кількістю стандартних про-

мислових зусиль, визначених як потужність флоту 

в кіловатах на годину, помножену на дні промислу, 

а також відпускні ціни на одиницю ваги, витрати 

на промислове зусилля. Дані являють собою серію 

піврічних (сезонних) спостережень за період з 1994 

по 2012 рік. Основним джерелом даних є Науково-

дослідний інститут Азовського моря, Азовський 

науково-дослідний інститут рибного господарства 

і Південний науково-дослідний інститут морсько-

го рибного господарства та океанографії, Азовське 

басейнове управління охорони, використання і 

відтворення водних біоресурсів та регулювання 

рибальства (АЗОВРИБООХОРОНА), місцеві ри-

боловецькі компанії [10].

Треба зважати, що рівень промислових зу-

силь, обраний рибалками, може залежати від 

рівня біомаси через ЗДВ і дані про промислове 

зусилля можуть вираховуватися з помилками. 

У цьому випадку економетрична оцінка моде-

лі може стикнутися з проблемою ендогенності 

щодо причинно-наслідкових зв’язків. Для ви-

правлення цієї проблеми застосовується метод 

інструментальних змінних (IV), а в якості інстру-

ментів для визначення розміру біомаси і промис-

лового зусилля використовуються об’єм вилову і 

ціни на виловлену рибу. Інша проблема, прита-

манна даним часових рядів, відома як одинич-

ний корінь, може бути вирішена за допомогою 

методу першого диференціювання.

Параметри рівняння (1) оцінюються з ви-

користанням регресійного аналізу для кожного з 

основних продуктивних видів риб в Азовському 

морі: хамса, бичок, пеленгас і тюлька. Результати 
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регресії наведені в табл. 1, а обчислені з них рівні 

питомої швидкості зростання, максимальної маси 

популяції, коефіцієнта уловистості — у табл. 2.

Таблиця 1

Результати регресії (довірчий інтервал 95 %)

Вид 
1


2


3

Хамса 0,212779 -6,27E-07 -3,65E-07

Бичок 0,218133 -4,06E-06 -3,12E-07

Пеленгас 0,166372 -4,31E-06 -5,6E-07

Тюлька 0,266191 -6,99E-07 -5,17E-07

Таблиця 2

Обчислені рівні питомої швидкості зростання (r), 
максимальної маси популяції (K) 

і коефіцієнта уловистості (q) 

Вид r K q

Хамса 0.212779 339360.45 0.000000365

Бичок 0.218133 53727.34 0.000000312

Пеленгас 0.166372 38601.39 0.000000056

Тюлька 0.266191 380816.88 0.000000517

Для того щоб встановити ступінь експлуата-

ції біоресурсів та оцінити ефективність регулю-

вання риболовства в Азовському морі за допо-

могою емпіричної моделі, необхідно порівняти 

спостережувані рівні рибних запасів, вилову та 

промислових зусиль з теоретичними рівнями 

МСВ і МЕВ. Теоретичні рівні, у свою чергу, роз-

раховуються із застосуванням біологічних пара-

метрів, отриманих економетричними методами, 

таких як r, K, q, та економічних параметрів р і с, 

отриманих безпосередньо із даних. Результати 

порівняння наведені в табл. 3 та табл. 4.

Таблиця 3

Порівняння об’єму біомаси (тис. т), 
промислового зусилля (кВт/год.) та вилову (тис. т) 

при МСВ і фактичні значення в 2012 році

Вид X* E* H*

Хамса
МСВ 169680 291478 18052

Факт 300000 240000 6650

Бичок
МСВ 26864 349572 2930

Факт 34000 397000 10610

Пеленгас
МСВ 19301 148282 1606

Факт 28000 467000 9460

Тюлька
МСВ 190408 257438 25343

Факт 200000 259000 13200

Таблиця 4

Порівняння об’єму біомаси (тис. т), 
промислового зусилля (кВт/год.) та вилову (тис. т) 

при МЕВ і фактичні значення в 2012 році

Вид X* E* H*

Хамса

МЕВ 191084 254710 17765

Факт 300000 240000 6650

ЗДВ 100000

Бичок

МЕВ 43557 132344 1799

Факт 34000 397000 10610

ЗДВ 10000

Пеленгас

МЕВ 22086 126884 1572

Факт 28000 467000 8460

ЗДВ 8250

Тюлька

МЕВ 202497 241093 25240

Факт 200000 259000 13200

ЗДВ 70000

У результаті грубе порівняння теоретичних 

рівнів МСВ та МЕВ із фактичними показниками 

свідчить, що вилов і промислові зусилля з вилову 

бичка і пеленгаса перевищують оптимальні рівні. 

У той же час запаси усіх видів риб знаходяться на 

прийнятному рівні. Однак при застосуванні ме-

тодології Національного управління океанічних 

і атмосферних досліджень (NOAA) Департамен-

ту торгівлі США для запобігання колапсу попу-

ляції у випадку помилки розрахунку об’єму біо-

маси таким чином, що не менше 80 відсотків від 

теоретичного рівня знаходиться в межах порогу 

стійкості, стан популяції бичка та пеленгаса зна-

ходиться за межею припустимої норми МЕВ.

Судячи з результатів економетричного аналі-

зу, встановлені комісією ЗДВ для бичка і пелен-

гаса є занадто високими, щоб бути ефективним 

інструментом в запобіганні виснаження рибних 

запасів, у той час як ЗДВ для хамси і тюльки не 

мають значення, тому що рибалками ці ліміти 

взагалі не використовуються. Одним з основних 

чинників встановлення завищених лімітів на ви-

лов бичка та пелегаса може бути вплив на рішення 

комісії з боку зацікавлених рибалок.

При цьому треба зауважити, що аналіз включає 

тільки дані офіційної статистики, а незаконний, не-

зареєстрований і нерегульований (ННН) промисел 

не береться до уваги. Тим не менше в умовах відкри-

того доступу та погіршення економічної ситуації 

ННН промисел є головним чинником у виснаженні 

запасів цінних видів риб і може бути загрозою для 

популяцій бичка та пеленгаса [8; 6].

Для розуміння неефективності заходів із за-

хисту морських біоресурсів та управління рибним 

господарством ключовим є поняттям ресурсної 

ренти, яка визначається як частина прибутку, що 

виникає в результаті використання природного 

ресурсу в процесі виробництва. Іншими слова-

ми, існування рентної складової, за сприятливих 

економічних умов, робить цю діяльність завжди 

прибутковою, а той, хто має доступ до природних 

ресурсів, має можливість приватизувати еконо-

мічний прибуток — різницю між отриманою ці-

ною за рибу та вартістю її вилову.

Питання ресурсної ренти тісно пов’язане з 

умовами доступу до промислу. Вільний і відкри-

тий доступ, який існує в Азовському морі, при-
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водить до надмірної експлуатації, тому що стиму-

лом для кожного рибалки є зловити рибу раніше 

за інших, що гарантує йому більший доход саме 

за рахунок привласнення ренти. З іншого боку, 

це приводить до того, що в умовах вільного рин-

ку альтернативні витрати рибного лову не повною 

мірою враховуються користувачами.

Проблема загального вилову морських біоре-

сурсів полягає в тому, що рибалки встановлюють 

свої очікування вилову таким чином, щоб мак-

симізувати свій особистий очікуваний прибуток, 

ігноруючи зростання вартості витрат, що несуть 

інші рибалки через зменшення популяції риби в 

результаті експлуатації. Як наслідок, надлишко-

ве промислове зусилля призводить до того, що 

частина економічних ресурсів використовується 

марно, інвестується в надлишкові рибопромис-

лові потужності, що в кінцевому рахунку призво-

дить до надмірної експлуатації і в біологічному, і в 

економічному відношенні [5].

Таким чином ресурсна рента в риболовстві, 

з одного боку, визначає потенційні економічні 

та соціальні блага, які можуть бути отримані при 

ефективному управлінні промислом, а з іншо-

го — є рушійною силою надмірної експлуатації 

рибних ресурсів.

У загальному випадку проблему управління 

морськими біоресурсами можна розглядати як 

організацію промислу таким чином, щоб поточ-

на вартість потоку природної ренти була макси-

мальною. Цей зв’язок між морською біологією та 

економікою полягає в теорії, яка вважає рибні за-

паси у якості капіталу. Згідно з нею на оптималь-

ному рівні біомаси внутрішня процентна ставка 

ресурсу має дорівнювати суспільній ставці дис-

контування. При цьому внутрішня процентна 

ставка є різницею між прибутковістю граничних 

інвестицій в ресурс та граничним впливом роз-

міру ресурсу на вартість вилову:

  = F (Х*) – [(c(Х*)F(Х*))/(p – c(Х*))], (2)

де Х* — оптимальний об’єм біоресурсу,  — 

суспільна ставка дисконтування, F (Х*) — 

прибутковість граничних інвестицій в ресурс, 

а [(c(Х*)F(Х*))/(p – c(Х*))] — граничний вплив 

розміру ресурсу на вартість вилову. При цьому ін-

вестування у відновлювані природні ресурси треба 

розуміти як відмову від теперішньої експлуатації з 

метою отримання економічної вигоди у майбутньо-

му за рахунок природного збільшення ресурсу [2; 3].

Формула (2) називається фундаментальним 

рівнянням експлуатації поновлюваних ресурсів і 

є по суті правилом прийняття інвестиційних рі-

шень. Це правило заохочує інвестувати в ресурси 

до тієї міри, коли економічна віддача від гранич-

них інвестицій в ресурс дорівнює суспільній нормі 

дисконту. Згідно з таким формулюванням моделі 

для експлуатації ресурсу на сталому рівні рішення 

про збільшення вилову приймається, якщо розмір 

біоресурсу вище оптимального. Якщо ж розмір 

запасу нижче цільового показника, експлуатація 

ресурсу має бути припинена.

Коли витрати на вилов є незмінними, гранич-

ний вплив розміру ресурсу на вартість вилову не 

впливає на процес оптимізації, зводячи рівняння 

(2) до виду  = F (Х*), а оптимальний рівень біо-

маси — до виду X* = K/2 [(r – )/r] = X
МСВ

[1 – /R]. 

З цього випливає, що оптимальні рівні рибних 

запасів, промислових зусиль, вилову, що відпо-

відають МСВ, та нульовий рівень ННН промислу 

можуть бути досягнуті лише за умови, якщо ставка 

дисконту дорівнює нулю, іншими словами, якщо 

немає ніяких інших можливостей для інвестицій і 

майбутні доходи від промислу мають таку ж вагу, 

що і поточні доходи. В іншому випадку, який є дій-

сністю, рибалки мають стимул до збільшення лімі-

тів вилову та будь-якої незаконної діяльності [2].

Відношення /r можна назвати коефіцієн-

том інтенсивності рибного промислу, тому що він 

виражає альтернативну вартість залишити рибу 

в морі на майбутнє замість того, щоби виловити 

її тепер. Чим вище ставка дисконту, тим цінніше 

вилов сьогодні, і чим нижче внутрішній темп рос-

ту рибної популяції, тим на менший вилов може 

розраховувати рибалка в подальшому періоді.

Якщо розглядати проблему з точки зору ри-

балки, який в поточних економічних умовах ба-

чить можливість отримати ресурсну ренту, то він 

завжди вважає, що існуючий рівень біомаси вище 

оптимального і приймає рішення про збільшення 

вилову. При цьому на поведінку рибалок впливає 

порівняння суспільної відсоткової ставки та та-

кої, що відображає норму прибутку, яку він може 

отримати за рахунок вилову і продажу конкретно-

го виду риби. Чим більше є ця різниця, тим ви-

щім є рівень активності та промислового зусилля 

з боку рибалок. Як ілюстрація дані про ціну та 

витрати на вилов деяких видів риби в Азовсько-

му морі (отримані методом опитування місцевих 

рибалок і є приблизними) наведені в табл. 5.

Таблиця 5

Ціни та витрати на вилов деяких видів риби 
в Азовському морі в 2012–2013 роках

Вид
Ціна, 

грн./кг

Витрати, 

грн./кг

Прибуток, 

грн./кг

Норма 

прибутку

Хамса 3,2 3,0 0,2 7 %

Бичок 4,8 2,0 2,8 140 %

Пеленгас 16,0 6,0 10,0 167 %

Тюлька 4,0 3,0 1,0 33 %

Судак 40,0 10,0 30,0 300 %

Осетер 160,0 20,0 140,0 700 %

Зрозуміло, що ті види риб, які обіцяють най-

більший прибуток, є найбільш експлуатованими і 

знаходяться у найбільш загрозливому стані. Напри-
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клад, осетер та судак промислово не виловлюються, 

а тільки для наукових досліджень і штучного відтво-

рення або нелегальним шляхом. Через те що бичок 

та пеленгас також обіцяють непоганий зиск рибал-

кам, вони експлуатуються понад міру. У той же час 

хамса і тюлька не обіцяють великих прибутків, і, від-

повідно, промисел цих видів іде досить мляво [10].

Висновки. У загальному виді твердження, що 

Азовське море стало безрибним, є хибним. Попу-

ляції деяких видів риб знаходяться на достатньо 

високому рівні, але це стосується тільки малоцін-

них видів, таких як хамса чи тюлька. У той же час 

більш економічно привабливі види риб балансують 

на межі зникнення, це стосується осетра, камбали, 

судака, або піддаються надмірній експлуатації, як 

бичок чи пеленгас, тому що поточні рівні вилову 

перевищують максимальний сталий вилов (МСВ).

Рівні загально допустимого вилову (ЗДВ), 

встановлені комісією як міра запобігання надмір-

ній експлуатації біоресурсів Азовського моря, не є 

економічно ефективними, тому що вони вищі, ніж 

максимальний економічний вилов (МЕВ). Вплив 

рибалок на рішення комісії є головним чинником 

саме таких високих лімітів на вилов риби.

Загальна власність на природні ресурси, 

відкритий доступ до риболовлі, максимізація 

прибутку та конкуренція між рибалками за пра-

во приватизації ресурсної ренти призводить до 

надмірної експлуатації рибних ресурсів. За та-

ких умов популяція може зникнути, якщо низькі 

репродуктивні можливості пов’язані з великим 

економічним значенням, як це майже сталося з 

осетром, судаком, камбалою та може незабаром 

статися з бичком чи пеленгасом.

Збереження промислового запасу на сталому 

рівні вимагає постійного громадського спостережен-

ня і контролю за фізичними об’ємами вилову разом 

із науково-обґрунтованими, як біологічно, так і еко-

номічно, рівнями загального допустимого вилову. Як 

альтернатива існуючій практиці безперешкодного 

доступу до морських біоресурсів може бути застосо-

вана система індивідуальних квот на вилов.
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