Sertifikalandırmanın Faydaları
Sertifikalandırma; bilinç artırmayı ve hem üreticiye hem de tüketiciye ormanların sorumlu
kullanımına doğru teşvikler sağlamayı amaçlayan, piyasa tabanlı bir araçtır.
Sertifikalandırmanın en belirgin faydası, pazar genişlemesi olmaktadır. Potansiyel faydaları,
hem çevresel performansta hem de pazarlama fırsatlarındaki gelişmeleri içermektedir.
Yasadışı odun ticaretinin ileri derecede kontrolü, odun endüstrisinde yatırımların
rasyonalizasyonu ve odun ürünleri endüstrisinde daha fazla etkenlik sağlanması sayılmaktadır.
Sertifikalandırmanın faydaları arasında; daha fazla pazar payı, “yeşil” ürünlerin satışından bir
piyasa pirimi elde etmek, piyasa kısıtlamalarına karşı piyasanın daha fazla güvence altına
alınması, ormanların arz düzeyindeki süreklilikten dolayı uzun dönem arz güvencesi, orman
işletmeciliği faaliyetlerinin bağımsız değerlendirilmesi, orman yönetimine daha fazla taahhüt
ve çevre gruplarının faaliyetlerinden korunma vb. sayılmaktadır.
Aslında, Avrupa’da sertifikalandırma, ormanların sertifikalı yönetiminden bazı orman
sahiplerinin oluşmasını beklediği fiyat primini üretememiştir. Bunun yerine, büyük odun
ürünleri perakende zincirleri, sertifikalandırmayı “yeşil pazarlama” stratejilerinin bir parçası
olarak kullanmışlar ve şimdilik en fazla yararı sağlayan kesim olmuştur.
Diğer taraftan, sertifikalandırmanın faydaları piyasa faydaları ve piyasa dışı faydaları olmak
üzere iki gruba ayrılabilir. En belirgin piyasa faydası, sertifikalı ürünler için daha yüksek fiyatlar
olmaktadır. Diğer piyasa faydaları piyasa erişimi ve genişlemesi olmaktadır. Sertifikalandırma
için piyasa desteğini artırma çabasında, çevreye duyarlı sivil toplum örgütleri, müşteri grupları
oluşumunu desteklemişlerdir. Sertifikalandırmanın piyasa dışı faydaları ise; STÖ’ler tarafından
eleştirilme riskini asgari düzeyde tutmak, iyi orman yönetimi açısından işletme imajı ve kimliği
oluşturmak olarak sayılabilir. Bir orman işletmesinin denetim için hazırlanması ve denetimden
geçmesi orman yöneticilerine orman yönetimi faaliyetlerindeki gelişmeleri saptamasına
yardımcı olabilmektedir.
Orman sertifikalandırmanın potansiyel faydaları;
Orman yönetimi / ekonomik
 Gelişmiş performans standartları,
 Kaynakların daha iyi kontrolü,
 Gelişmiş yönetim sistemleri; planlama, denetim, değerlendirme,
 Mevzuat kontrolünün azalması,
 Sürekli ekonomik hayatiyet, yeni piyasaların açılması Gelişmiş piyasa erişimi,
 Gelişmiş işletme imajı ve iş ahlakı,
Sosyal
 Fakirliğin azaltılması,
 Orman yönetiminde halkın sosyal ve çevresel ilgilerine yer verilmesi,
 Orman sahiplerinin, diğer ilgi gruplarının ve toplumun amaçlarının dengelenmesi,
 Halkın katılımı,
Çevresel
 Çevresel koruma,
 Biyolojik çeşitlilik yönetimi,

