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1. Εισαγωγή 

1.1. Γενικά 

Η οικονοµία του περιβάλλοντος, ως κλάδος των οικονοµικών, έχει διατρέξει µια 

παράλληλη πορεία µε τη γενικότερη οικονοµική θεωρία τουλάχιστον από τον 18ο 

αιώνα. Όλοι οι µεγάλοι κλασικοί οικονοµολόγοι έχουν εκφράσει, άµεσα ή έµµεσα, 

απόψεις που διαµόρφωσαν σταδιακά την οικονοµία του περιβάλλοντος ως αυτοτελή 

επιστηµονικό κλάδο.  

Η περιβαλλοντική οικονοµία αρχίζει να αναπτύσσεται δυναµικά και µε συστηµατικό 

τρόπο τις δεκαετίες ΄60-΄70 στις Η.Π.Α., ταυτόχρονα µε το πρώτο κύµα της 

οικολογικής ανησυχίας (Navrud & Pruckner, 1997), ενώ στην Ευρώπη και σε αρκετές 

αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας, της Λατινικής Αµερικής και της Αφρικής, κατά τις 

δεκαετίες ΄80-΄90 (Navrud, 1992; Navrud & Pruckner, 1997).  

 

1.2. Βασικοί ορισµοί 

Ακολούθως, παρατίθενται ορισµένοι βασικοί ορισµοί, οι οποίοι θεωρούνται 

απαραίτητοι, για την πληρέστερη κατανόηση του κεφαλαίου. 

Περιβαλλοντική οικονοµία (Environmental Economics) είναι ο επιστηµονικός κλάδος, 

αντικείµενο του οποίου αποτελεί η µελέτη περιβαλλοντικών προβληµάτων, υπό το 

πρίσµα και τις αναλυτικές τεχνικές της οικονοµίας (Field, 1994).  

Οικονοµία των φυσικών πόρων (Natural Resource Economics) είναι ο επιστηµονικός 

κλάδος, ο οποίος έχει ως αντικείµενο τη βελτιστοποίηση της χρήσης των ανανεώσιµων 

και µη-ανανεώσιµων φυσικών πηγών, υπό το πρίσµα της οικονοµίας (Field, 1994). 

Η διαχωριστική γραµµή µεταξύ των δύο αντικειµένων, όπως αναφέρεται και από τους 

Copper και Oates (1992), είναι ασαφής. Όπως αναπαρίσταται σχηµατικά από τον Field 

(1994) η οικονοµία των φυσικών πόρων εξετάζει τη σχέση α, η οποία αναπαριστά την 

εισαγωγή πρώτων υλών στο οικονοµικό σύστηµα, ενώ η περιβαλλοντική οικονοµία τη 
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σχέση β, ήτοι τις επιπτώσεις της οικονοµικής δραστηριότητας στην ποιότητα του 

περιβάλλοντος (Σχ. 1). 

Φύση

β
Οικονοµία

α  

 

Σχήµα 1. Βασικές σχέσεις οικονοµίας και περιβάλλοντος (Field, 1994) 

 

Αξία χρήσης (use value) ενός περιβαλλοντικού αγαθού καλείται η οικονοµική αξία, που 

προκύπτει από την πραγµατική χρήση του αγαθού, όπως για παράδειγµα η πληρωµή 

εισιτηρίου για την επίσκεψη ενός πάρκου, οι απολαβές από την αλιεία, τη δασοκοµία, 

κ.λπ.  

Ο προσδιορισµός µόνο του συγκεκριµένου τύπου αξίας, µπορεί να οδηγήσει σε 

υποτίµηση της αξίας του περιβαλλοντικού αγαθού (Pearce & Turner, 1990; Turner et 

al., 1994; Coller & Harrison, 1995). ∆ύο βασικά σηµεία συντελούν προς αυτό: (α) 

ορισµένα άτοµα ή νοικοκυριά χρησιµοποιούν ένα περιβαλλοντικό αγαθό, χωρίς να 

καταβάλουν χρηµατικό αντίτιµο (π.χ. επισκέπτονται  ελεύθερους χώρους αναψυχής) και 

(β) ορισµένα άτοµα ή νοικοκυριά µπορεί να αντλούν ευχαρίστηση ή να απολαµβάνουν 

υπηρεσίες από κάποιο αγαθό, χωρίς να το χρησιµοποιούν άµεσα, όπως συµβαίνει µε τα 

σηµαντικά οικοσυστήµατα, π.χ. το δάσος του Αµαζονίου. Η αντίληψη αυτή οδήγησε 

στην εισαγωγή ενός νέου όρου, γνωστού ως «αξία µη χρήσης».  

Αξία µη-χρήσης (non-use value) ενός περιβαλλοντικού αγαθού καλείται το οικονοµικό 

µέγεθος, το οποίο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες αξιών (Coller & Harrison, 

1995): 

i. Αξία επιλογής (Option Value): Εκφράζει την προθυµία του ατόµου να διαθέσει 

ένα χρηµατικό ποσό για να διατηρήσει ένα περιβαλλοντικό αγαθό, για το 

ενδεχόµενο µιας µελλοντικής χρήσης του. 

ii. Αξία κληροδοτήµατος (Bequest value): Εκφράζει την προθυµία του ατόµου να 

καταβάλει ένα χρηµατικό ποσό, προκειµένου να διατηρήσει ένα αγαθό προς 

όφελος των µελλοντικών γενεών. 
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iii. Αξία ύπαρξης (Existence value): Εκφράζει το ποσό, που προτίθεται να 

καταβάλει κάποιος, προκειµένου να προστατεύσει απλώς ένα περιβαλλοντικό 

αγαθό, χωρίς να προσβλέπει στη χρησιµοποίησή του.  

 

Οι Boyle & Bishop (1985) όπως, επίσης, οι Pearce & Τurner (1990) συµπεριλαµβάνουν 

στην αξία ύπαρξης, την αξία κληροδοτήµατος. Επίσης, οι Turner et al. (1994) 

αναφέρουν ότι η αξία χρήσης συµπεριλαµβάνει, πέρα από την άµεση, και µια έµµεση 

αξία χρήσης (π.χ. τη λειτουργία του δάσους στον κύκλο του άνθρακα), αν και 

περιβάλλεται από αβεβαιότητα και δυσκολία στον διαχωρισµό της.   

Η ολική οικονοµική αξία (Total value) ενός περιβαλλοντικού αγαθού, ορίζεται ως 

ακολούθως: 

 

Ολική οικονοµική αξία = “αξία χρήσης” + “αξία µη χρήσης” = 

“αξία χρήσης” + “αξία επιλογής ” + “αξία κληροδοτήµατος” + “αξία ύπαρξης” 

 

Όφελος ή χρησιµότητα, καλείται η ικανοποίηση που παρέχει στον καταναλωτή ένα 

αγαθό ή υπηρεσία. 

Καθαρό κοινωνικό όφελος, καλείται η διαφορά µεταξύ της αξίας παραγωγής και της 

αξίας των παραγωγικών συντελεστών, τους οποίους καταναλώνει µια δραστηριότητα, 

όταν οι τελευταίοι χρησιµοποιούνται στην καλύτερη εναλλακτική χρήση. 

Ευκαιριακό κόστος, θεωρείται η ευκαιρία, που χάνεται στην οικονοµία να παραχθεί ένα 

αγαθό µε ορισµένους πόρους, όταν µε αυτούς παράγεται κάποιο άλλο αγαθό. 

Εξωτερικό κόστος, καλείται το κόστος µιας δραστηριότητας, το οποίο δεν επιβαρύνει 

την ίδια, αλλά εξωτερικεύεται προς άλλες δραστηριότητες. 

Συνθήκες εξωτερικής οικονοµίας δηµιουργούνται όταν ένα οικονοµικό υποκείµενο Α 

µειώνει την ευηµερία ενός οικονοµικού υποκειµένου Β, χωρίς το τελευταίο να 

αποζηµιώνεται για τη µεταβολή αυτή. 

Ιδιωτικό κόστος, καλείται το κόστος που υφίσταται η παραγωγική δραστηριότητα, 

εξαιτίας της δέσµευσης ενός ή περισσοτέρων παραγωγικών συντελεστών (εργασία, 

πρώτες ύλες, ενέργεια, κ.λπ.) για τη δηµιουργία ενός οικονοµικού αγαθού. 

Κοινωνικό κόστος, καλείται το κόστος που υφίσταται η κοινωνία, εξαιτίας των 

εξωτερικών επιδράσεων, που δηµιουργεί η παραγωγική δραστηριότητα. 

  σελ.3 



Ελεύθερα αγαθά, χαρακτηρίζονται τα αγαθά που µπορούν να αποκτηθούν σε 

απεριόριστες ποσότητες, χωρίς παραγωγική προσπάθεια, δεδοµένης της υπερεπάρκειάς 

τους σε σχέση µε τη ζήτηση. 

Οικονοµικά αγαθά, καλούνται τα αγαθά, η απόκτηση των οποίων συνεπάγεται κάποια 

θυσία, δηλαδή κάποια παραγωγική προσπάθεια. Για το λόγο αυτό ονοµάζονται και 

προϊόντα. 

∆ηµόσια αγαθά, είναι τα αγαθά, που αποτελούν αντικείµενο κοινής ιδιοκτησίας, και 

κατά συνέπεια, χαρακτηρίζονται από την αρχή της αδιαιρετότητας και της ελεύθερης 

πρόσβασης στη χρήση τους. 

Ιδιωτικά αγαθά, είναι τα αγαθά, τα οποία αποτελούν αντικείµενο ατοµικής ιδιοκτησίας 

και χαρακτηρίζονται από την αρχή του αποκλεισµού χρήσης τους, από εκείνους που δεν 

διατίθενται να καταβάλουν ένα ορισµένο τίµηµα.  

Πλεόνασµα ή όφελος καταναλωτή, καλείται το όφελος που απολαµβάνει ο 

καταναλωτής, επειδή σε µια ορισµένη τιµή, προµηθεύεται και τις ποσότητες ενός 

αγαθού, που αντιστοιχούν σε πιο έντονες ανάγκες (και εποµένως θα ήταν διατεθειµένος 

να καταβάλει µεγαλύτερο τίµηµα για να τις ικανοποιήσει). 

 

2. Βασικά στοιχεία θεωρίας 

Έστω ένα νοικοκυριό, µε την ακόλουθη έµµεση συνάρτηση ωφέλειας: 

 

V= U[x(p,y,z),z] = V(p,y,z) 

 

όπου: το άνυσµα x αναλύεται ως x(p,y,z)=[x1(p,y,z),…, xn(p,y,z)], αποτελεί 

δηλαδή ένα γραµµικό πίνακα των καµπυλών ζήτησης για τα οικονοµικά αγαθά, 

η απαιτούµενη ποσότητα των οποίων είναι συνάρτηση των τιµών τους, του 

εισοδήµατος και της παροχής των περιβαλλοντικών αγαθών. 

 

Έστω, ότι επισυµβαίνει µια βελτιωτική παρέµβαση στην ποιότητα του περιβάλλοντος, 

από την αρχική κατάσταση (0) σε µια νέα κατάσταση (1), η οποία για λόγους 

απλότητας δεν επηρεάζει το εισόδηµα του νοικοκυριού, ούτε τις τιµές των άλλων 

αγαθών. Η αλλαγή στην ωφέλεια του νοικοκυριού είναι: 

 

∆V = V(p,y,z1) - V(p,y,z0) 

  σελ.4 



 

Για την αποτίµηση αυτής της µεταβολής µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσες και 

έµµεσες µέθοδοι περιβαλλοντικής αποτίµησης, οι σηµαντικότερες εκ των οποίων είναι 

(Τurner et al., 1994; Coller & Harrison, 1995; Navrud & Pruckner, 1997, κ.ά.): η 

Ανάλυση Κόστους Ταξιδιού (Travel Cost Method – TCM), η Ανάλυση Αγορών 

Ωφέλιµων Χαρακτηριστικών (Hedonic Pricing Method – HPM), οι οποίες 

κατατάσσονται στις µεθόδους αποκαλυπτόµενης προτίµησης (έµµεσες τεχνικές) και η 

Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης (Contingent Valuation Method – CVM), που 

κατατάσσεται στις µεθόδους δηλωµένης ή εκφρασµένης προτίµησης (άµεση τεχνική) 

(Navrud & Pruckner, 1997). Η αναλυτική περιγραφή των µεθόδων παρατίθεται στα 

σχετικά κεφάλαια. Ακολούθως παρατίθενται ορισµένα βασικά θεωρητικά στοιχεία. 

 

(α) Άµεσες Τεχνικές Οικονοµικής Αποτίµησης 

Η Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης στηρίζεται στη µέτρηση της µεταβολής, στην 

ποιότητα ή στην παροχή ενός περιβαλλοντικού αγαθού, µε τη βοήθεια κατάλληλων 

τεχνικών, όπως είναι η Αντισταθµιστική Μεταβολή (Compensating variation), ή 

συνοπτικά ΑΜ. Η αντιστάθµιση αυτή απεικονίζει ένα χρηµατικό ποσό, τέτοιο ώστε: 

 

V(p,y-ΑΜ, z1) = V(p,y,z0) 

 

∆ηλαδή, η ΑΜ δίνει το µέγιστο χρηµατικό ποσό, που πρέπει να εισπραχθεί από το 

νοικοκυριό, προκειµένου να παραµείνει στην ίδια κατάσταση ευηµερίας, στην οποία 

ήταν πριν πραγµατοποιηθεί η µεταβολή του περιβαλλοντικού αγαθού z. Εκφράζει 

δηλαδή την προθυµία του νοικοκυριού να πληρώσει (Willingness Τo Pay – WTP) για 

την περιβαλλοντική βελτίωση. Εναλλακτικά, µπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει το 

ελάχιστο χρηµατικό ποσό, που πρέπει να δοθεί ως αντιστάθµισµα στο νοικοκυριό, 

δηλαδή την προθυµία αποζηµίωσης (Willingness to Accept – WTP), για την απώλεια 

του περιβαλλοντικού αγαθού. Τα παραπάνω αναπαρίστανται στο ακόλουθο σχήµα (Σχ. 

2), το οποίο αφορά στην απλή περίπτωση ενός µόνο δηµόσιου αγαθού. 
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Σχήµα 2. Η Αντισταθµιστική Μεταβολή για ένα δηµόσιο αγαθό (Johansson, 1993) 

 

Η αρχική κατάσταση του νοικοκυριού αναπαρίσταται από το σηµείο Α. Σε µια 

ενδεχόµενη περιβαλλοντική βελτίωση, που δίνεται από το σηµείο Β, το νοικοκυριό 

απολαµβάνει µεγαλύτερη ποσότητα του αγαθού και εποµένως θα αυξήσει το επίπεδο 

ωφέλειάς του.  

Εάν ελαττωθεί το εισόδηµα του νοικοκυριού κατά ένα ποσό CV΄, το νοικοκυριό θα 

επανέλθει στην αρχική κατάσταση, αφού τα σηµεία Α και Α΄ βρίσκονται πάνω στην 

ίδια καµπύλη αδιαφορίας (ως προς το επίπεδο ευηµερίας). Αντίστοιχα, µια µείωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος στο σηµείο C, απαιτεί ένα χρηµατικό αντιστάθµισµα 

CV΄΄, ώστε να παραµείνει το νοικοκυριό στην αρχική κατάσταση. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού της χρηµατικής άξιας της µεταβολής στη 

διαθεσιµότητα ή στην ποιότητα ενός περιβαλλοντικού αγαθού είναι η Ισοδύναµη 

Μεταβολή (Equivalent variation), συνοπτικά ΙΜ, η οποία εκφράζει το ελάχιστο ποσό 

χρηµάτων, που πρέπει να δοθεί στο νοικοκυριό, ώστε να επέλθει η ευηµερία του στο 

ίδιο επίπεδο µε αυτό, που θα βρισκόταν ύστερα από µια βελτίωση στην ποιότητα του 

αγαθού z. Η ΙΜ δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

 

V(p,y+IM, z0) = V(p,y,z1) 

 

Εάν η ποιότητα του περιβάλλοντος επιδεινωθεί, τότε η ΙΜ εκφράζει τη µέγιστη 

προθυµία πληρωµής του νοικοκυριού για να αποτρέψει την επιδείνωση. Τα παραπάνω 

αναπαρίστανται στο Σχ. 3. 
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Σχήµα 3. Η Ισοδύναµη Μεταβολή για ένα δηµόσιο αγαθό (Johansson, 1993) 

 

Ένα νοικοκυριό, που βρίσκεται σε µια αρχική κατάσταση, η οποία ορίζεται από το 

σηµείο Α, θα πρέπει να λάβει ένα ποσό EV΄, ώστε να απολαµβάνει το ίδιο όφελος, που 

θα απολάµβανε αν γινόταν µια βελτιωτική παρέµβαση στο περιβάλλον και βρισκόταν 

στο σηµείο Β. Αντίστοιχα, το νοικοκυριό προκειµένου να αποτρέψει µια αρνητική 

παρέµβαση στο περιβάλλον, που θα το έφερνε στο σηµείο C, προτίθεται να πληρώσει 

ένα ποσό EV΄΄, που αναλογεί στο ποσό επαναφοράς του στην αρχική καµπύλη 

αδιαφορίας. 

 

(β) Έµµεσες Τεχνικές Οικονοµικής Αποτίµησης 

Μια διαφορετική προσέγγιση, που χρησιµοποιείται από την Ανάλυση Αγοράς 

Ωφέλιµων Χαρακτηριστικών και την Ανάλυση Κόστους Ταξιδιού, για την οικονοµική 

αξιολόγηση της µεταβολής της ποιότητας του περιβάλλοντος, είναι η εξαγωγή 

συµπερασµάτων, που στηρίζονται σε παρατηρήσεις της αγοράς των οικονοµικών 

αγαθών.   

Σύµφωνα µε την κεντρική υπόθεση της µεθόδου, εάν η τιµή ενός όχι βασικού 

οικονοµικού αγαθού, το οποίο συνδέεται άµεσα µε το περιβαλλοντικό αγαθό που 

επιχειρείται να αποτιµηθεί, αυξηθεί στο άπειρο, θεωρώντας ως δεδοµένες και σταθερές:  

(α) τις τιµές των άλλων οικονοµικών αγαθών 

(β) το εισόδηµα και  

(γ) την ποιότητα του περιβάλλοντος 

τότε µπορεί να προσδιοριστεί το πεπερασµένο όφελος καταναλωτή (Consumer 

Surplus). Εάν το πείραµα επαναληφθεί, σε ένα διαφορετικό επίπεδο περιβαλλοντικής 
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ποιότητας, θα ληφθεί µια νέα τιµή για το όφελος καταναλωτή. Η διαφορά, εποµένως, 

µεταξύ των δύο τιµών, όπως φαίνεται και στο Σχ. 4, εφόσον όλες οι άλλες παράµετροι 

παραµένουν σταθερές, οφείλεται στην µεταβολή της περιβαλλοντικής ποιότητας. 

 

 
 

Σχήµα 4. Η χρηµατική αξία µιας αλλαγής στην παροχή ενός δηµόσιου αγαθού 

(Johansson, 1993) 

 

Η γραµµοσκιασµένη περιοχή του σχήµατος εκφράζει το δεξιό τµήµα της ως άνω 

εξίσωσης. Είναι, δηλαδή, η διαφορά του οφέλους καταναλωτή, όπως εκτιµάται από την 

αγορά του καταναλωτικού αγαθού x1, για τις δύο περιπτώσεις όταν z1=z1
1 και όταν 

z1=z1
0. 

 

3. Περιβαλλοντική Οικονοµία και Μεταλλευτική ∆ραστηριότητα 

Η οικονοµική διάσταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και η σχέση της 

περιβαλλοντικής οικονοµίας µε τη µεταλλευτική δραστηριότητα είχε, ήδη, εντοπιστεί 

από τον 16ο αιώνα, στο περίφηµο σύγγραµµά «De Re Metallica» του Georgious 

Agricola. Η σχέση αυτή, πάντως, παρέµενε αδρανής, µέχρι πρόσφατα. Όµως, ειδικά 

µετά και την θέσπιση σχετικής νοµοθεσίας, στις Η.Π.Α., τα δεδοµένα άλλαξαν 

σηµαντικά. Μέθοδοι περιβαλλοντικής αποτίµησης χρησιµοποιούνται: 

− στην αξιολόγηση µεταλλευτικών σχεδίων, όταν τίθεται το δίληµµα µεταλλευτική 

δραστηριότητα ή διατήρηση του περιβάλλοντος 
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− σε δικαστικές υποθέσεις για τη διευθέτηση του ύψους αποζηµίωσης, που θα 

καταβληθεί από µεταλλευτικές επιχειρήσεις για την απώλεια περιβαλλοντικών 

αγαθών  

− στον προσδιορισµό του ύψους εξαγοράς µεταλλευτικών δικαιωµάτων, τα οποία 

επηρεάζονται από την την περιβαλλοντική ζηµιά, που έχει προκληθεί από την 

εκµετάλλευση, κ.ά. 

 

Ο µεταλλευτικός κλάδος αντιλαµβάνεται τη σηµασία της οικονοµικής αποτίµησης των 

περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Οι πληροφορίες, αναφορικά µε το πραγµατικό 

περιβαλλοντικό κόστος της εκµετάλλευσης, συµβάλλουν στην ορθότερη αξιολόγηση 

των µεταλλευτικών επενδυτικών σχεδίων, οδηγούν σε καλύτερη διαχείριση των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων και σε ορθολογικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

επιτρέπουν ακριβέστερο προσδιορισµό του περιβαλλοντικού κινδύνου από 

συγκεκριµένες µεταλλευτικές και µεταλλουργικές διαδικασίες, αυξάνουν την 

αποτελεσµατικότητα των µέτρων αντιµετώπισης, συντελούν στην πληρέστερη και 

ορθολογικότερη αξιολόγηση των σχεδίων αποκατάστασης και, στην περίπτωση της 

γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων στο Κοινό, βελτιώνουν τη δηµόσια εικόνα της 

επιχείρησης. Ολοένα και περισσότερο χρησιµοποιείται ο όρος της «Περιβαλλοντικής 

Λογιστικής» (Environmental Accounting), η οποία επικεντρώνεται στη διαχείριση του 

συνόλου των περιβαλλοντικών αγαθών, που επηρεάζονται από την εκµετάλλευση, 

µερικά από τα οποία µπορεί να παρέχουν, απλά, υπηρεσίες ψυχικής ή/και πνευµατικής 

ικανοποίησης π.χ. θέµατα προστασίας του τοπίου. 

Παρ΄ όλα αυτά, η εµπειρία του κλάδου, σήµερα, στην περιβαλλοντική κοστολόγηση µε 

χρήση µεθόδων περιβαλλοντικής αποτίµησης είναι εξαιρετικά περιορισµένη.  

Λαµβάνοντας, πάντως, υπόψη τους ρυθµούς, µε τους οποίους εισάγονται οι µέθοδοι της 

περιβαλλοντικής οικονοµίας στη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεµάτων, εκτιµάται 

ότι, στο εγγύς µέλλον, η περιβαλλοντική αποτίµηση θα αποτελέσει «εργαλείο» εκ των 

ων ουκ άνευ για το µεταλλευτικό κλάδο, ο οποίος θα πρέπει, σύντοµα, να διαχειριστεί 

αποτελεσµατικά τη νέα αυτή πραγµατικότητα.  
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4. Η µέθοδος της Υποθετικής Αξιολόγησης (Contingent Valuation Method – CVM) 

4.1. Εισαγωγή 

Η Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης στηρίζεται στην συλλογή πληροφοριών από 

άτοµα ή νοικοκυριά της περιοχής επίδρασης του υπό διερεύνηση σχεδίου, µε στόχο να 

προσδιοριστεί η µέγιστη επιθυµία χρηµατικής συνεισφοράς για την αποφυγή ή την 

αποκατάσταση µιας περιβαλλοντικής ζηµιάς (Willingness To Pay – WTP) ή τη µέγιστη 

επιθυµία οικονοµικής αποζηµίωσης για την µιας νέας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 

(Willingness To Accept – WTA). 

Η µέθοδος της Υποθετικής Αξιολόγησης εκτιµά µε άµεσο τρόπο την οικονοµική αξία 

ενός περιβαλλοντικού αγαθού εξαρτώντας τη από τις εκφρασµένες προτιµήσεις των 

ατόµων ή των νοικοκυριών (για το λόγο αυτό αναφέρεται επίσης και ως Μέθοδος 

Εξαρτηµένης Αξιολόγησης). Η µέθοδος λειτουργεί, εξ ορισµού, µε δεδοµένα µιας 

υποθετικής αγοράς, σε αντίθεση µε τις µεθόδους Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού και 

Αγορών Ωφέλιµων Χαρακτηριστικών, οι οποίες στηρίζονται στην πραγµατική 

συµπεριφορά του καταναλωτή (π.χ. προτίµηση αγοράς κατοικίας σε περιοχή µε 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά περιβάλλοντος) και εκτιµούν την αξία του 

περιβαλλοντικού αγαθού συνδέοντάς το µε πραγµατικά καταναλωτικά αγαθά (π.χ. 

κατοικία, καύσιµα, κ.λπ.) (Pearce & Turner, 1990; Turner et al., 1994).  

Ως βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου Υποθετικής Αξιολόγησης θεωρούνται (Pearce 

& Turner, 1990; Diamond & Hausman, 1993; Shavell, 1993; Coller & Harrison, 1995; 

Bateman & Willis, 1999):  

(α) η δυνατότητα εφαρµογής στην αποτίµηση όχι µόνο της «αξίας χρήσης» αλλά και 

της «αξίας µη-χρήσης» ενός περιβαλλοντικού αγαθού  

(β) το ευρύ πεδίο εφαρµογής στην ανάλυση περιβαλλοντικών θεµάτων 

(γ) η δυνατότητα ex ante εφαρµογής για την αξιολόγηση προτεινόµενων επεµβάσεων 

στο περιβάλλον, αποτελώντας ουσιαστικό βοήθηµα στη χάραξη περιβαλλοντικής 

πολιτικής 

(δ) η ικανότητα εξαγωγής συµπερασµάτων, υπό προϋποθέσεις, αναφορικά µε την 

εκτίµηση των διαφορετικών τύπων αξιών ενός αγαθού.  

 

Οι πρώτες εφαρµογές της µεθόδου απαντούν στους Davis (1963), Bohm (1972), 

Hammack & Brown (1974), Randal et al. (1974) και Brookshire et al. (1976). Έκτοτε, η 

µέθοδος, παρά τα όποια προβλήµατα, γνώρισε ευρεία αναγνώριση εφαρµογή και είναι 
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το πιο ενεργό πεδίο της περιβαλλοντικής οικονοµίας τα τελευταία χρόνια (Johansson et 

al., 1994; Bjornstad & Kahn, 1996). Οι Mitchell και Carson (1989) ανέφεραν ότι είχαν 

ήδη καταγράψει 100 µελέτες Υποθετικής Αξιολόγησης στις Η.Π.Α., ενώ, οι Green et al. 

(1990), ανέφεραν ότι στο Ηνωµένο Βασίλειο είχαν εκπονηθεί 26 σχετικές µελέτες. 

Μόλις 5 χρόνια αργότερα, οι Carson et al. (1995) παραθέτουν λίστα µε 2000 µελέτες 

από όλο τον κόσµο, αν και στην πλειοψηφία τους από τις Η.Π.Α. Στην Ευρώπη, 

εκτιµάται ότι ο συνολικός αριθµός των µελετών αποτίµησης περιβαλλοντικών αγαθών 

(και για τις τρεις µεθόδους) υπερβαίνει τις 200 (Navrud & Pruckner, 1997). Αν και 

περισσότερες έχουν εκπονηθεί στη Βόρεια Ευρώπη (Navrud, 1992), υπάρχουν 

αναφορές για σχετικές µελέτες από την Ιταλία (Merlo & Della Puppa, 1994), την 

Ισπανία και την Πορτογαλία (Dubgaard et al., 1994), αλλά και χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης, όπως την Ουγγαρία και την Πολωνία (Zylicz et al., 1995). Αντίστοιχες 

έρευνες αναφέρονται και στον ελληνικό χώρο περιορισµένης όµως έκτασης (Βάκρου & 

Parry, 1997; Σκούρτος & Κοντογιάννη, 1999).  

 

4.2. Συνοπτική περιγραφή της µεθοδολογίας 

Η µέθοδος αξιοποιεί στοιχεία έρευνας µε ερωτηµατολόγια, τα οποία συγκεντρώνονται 

µε τρεις τρόπους (α) τηλεφωνικά, (β) ταχυδροµικά (µε συµβατικό και τελευταία µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) και (γ) µε κατά πρόσωπο συνεντεύξεις είτε σε σπίτια είτε σε 

ανοικτούς χώρους. Ιδιαίτερης σηµασίας για την εφαρµογή της µεθόδου είναι: ο 

καθορισµός του πληθυσµού, η επιλογή του δείγµατος και της µεθόδου δειγµατοληψίας, 

ο καθορισµός του «σεναρίου», ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου και η ορθή 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της δειγµατοληπτικής εργασίας. Η «καρδιά» της 

µεθόδου είναι το ερωτηµατολόγιο και ειδικά η ερώτηση για την επιθυµία χρηµατικής 

συνεισφοράς ή αποζηµίωσης σε σχέση µε το υπό διερεύνηση σενάριο.  

Συνήθως το ερωτηµατολόγιο παρέχει πληροφορίες στον ερωτώµενο σχετικά µε ένα 

υποθετικό σχέδιο, ή αποκατάστασης µιας υφιστάµενης περιβαλλοντικής επίπτωσης είτε 

προστασίας του περιβάλλοντος από µια µελλοντική ζηµιά. Ο βασικός κορµός της 

συνέντευξης πραγµατεύεται το χρηµατικό ποσό που προτίθεται να πληρώσει κάποιος 

προκειµένου να διαφυλάξει ή να αποκαταστήσει ένα περιβαλλοντικό αγαθό.  

Η ερώτηση αναφορικά µε το διατιθέµενο χρηµατικό ποσό, εφόσον προτίθεται να 

πληρώσει κάποιος, µπορεί να τεθεί µε πέντε διαφορετικούς τρόπους (Bateman et al., 

1999):  
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(α) σε ελεύθερη µορφή (open-ended).  

Η ερώτηση έχει τη µορφή: «Πόσα χρήµατα θέλετε να διαθέσετε για …?» και ο 

ανταποκρινόµενος προσδιορίζει ελεύθερα το ποσό των χρηµάτων. 

(β) σε απλή προκαθορισµένη επιλογή (singe-bound dichotomous-choice).  

Η ερώτηση λαµβάνει τη µορφή: «Προτίθεστε να πληρώσετε Χ δρχ. για …?» µε το 

επίπεδο Χ να διαφοροποιείται µέσα στο δείγµα. 

(γ) σε διπλή προκαθορισµένη επιλογή (double-bound dichotomous-choice).  

Ο ερωτώµενος εφόσον απαντήσει θετικά στην µια ερώτηση της µορφής (β), ερωτάται 

εάν προτίθεται να πληρώσει ένα µεγαλύτερο, προκαθορισµένο πάντα, ποσό Υ. Εάν 

απαντήσει αρνητικά στην πρώτη ερώτηση, ερωτάται αν προτίθεται να πληρώσει ένα 

ποσό Ζ, µικρότερο από το Χ. 

(δ) σε τριπλή προκαθορισµένη επιλογή (triple-bound dichotomous-choice).  

Αποτελεί επέκταση της προηγούµενης διαδικασίας κατά ένα γύρο. 

(ε) σε επαναληπτική προσφορά (iterative bidding).  

Η διαδικασία των επαναληπτικών επιλογών που δηµιουργείται από τις, 

προκαθορισµένου ποσού, ερωτήσεις, επεκτείνεται από µια συµπληρωµατική, αλλά 

ανοιχτής µορφής, ερώτηση. Η ελεύθερη ερώτηση τίθεται σε όλους τους ερωτώµενους, 

ανεξάρτητα από την απάντησή τους στις προκαθορισµένες επιλογές. 

 

Εκτός από τη βασική ερώτηση για την πρόθεση χρηµατικής συνεισφοράς στην 

περιβαλλοντική δράση, τα ερωτηµατολόγια συγκεντρώνουν πληροφορίες για άλλα 

συναφή κατηγορικά δεδοµένα, όπως: το οικογενειακό εισόδηµα, τα µέλη που 

απαρτίζουν το νοικοκυριό, την ηλικία, το φύλλο, το επίπεδο µόρφωσης, το επάγγελµα, 

την ελκυστικότητα του σχεδίου, την οικειότητα µε το θέµα, κ.λπ. (Diamond et al., 

1993).  

Στη βάση αυτών των ερωτήσεων, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια ανάλυση 

παλινδρόµησης δίνοντας µια εξίσωση της προθυµίας για πληρωµή του ερωτώµενου i, 

της γενικής µορφής (Cummings et al., 1986; Hanley, 1988; Kula, 1994): 

 

WTPi = f(Qi, Yi, Ti, Si) 

 

όπου WTPi το προτιθέµενο ποσό πληρωµής 

 Qi η ποσότητα ή η ποιότητα του χαρακτηριστικού  
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 Yi το εισόδηµα 

 Ti ο δείκτης προτίµησης 

Si οµάδα σχετικών κοινωνικο-οικονοµικών παραµέτρων 

 

Στην συνήθη εφαρµογή της µεθόδου υπολογίζεται ο µέσος όρος της υποθετικής 

χρηµατικής συνεισφοράς, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τον συνολικό αριθµό των 

ενδιαφεροµένων (π.χ. των νοικοκυριών µιας περιοχής), και εκτιµάται η ολική 

οικονοµική αξία του περιβαλλοντικό αγαθού (Turner et al., 1994, Coller & Harrison, 

1995). Το τελευταίο αποτελεί σήµερα ένα από τα σηµαντικότερα πεδία αναζήτησης και 

προστριβής. Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν όταν ο στόχος είναι η εκτίµηση της 

συνολικής αξίας µιας περιβαλλοντικής αλλαγής δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέραν από 

την αποκλειστική χρήση του µέσου όρου. Συχνά όµως η κατανοµή των τιµών είναι 

ασύµµετρη και η διαφορά µεταξύ της µέσης και της διαµέσου τιµής µπορεί να είναι 

σηµαντική (Diamond et al., 1993; Harrison & Kriström, 1994; Coller & Harrison, 

1995). Εποµένως, η επιλογή της µέσης τιµής των δεδοµένων θα υπερεκτιµήσει την 

αθροιστική αξία, ενώ η διάµεσος θα την υποτιµήσει. Μια λύση για την αντιµετώπιση 

του προβλήµατος αποτελεί η αξιολόγηση των δεδοµένων µε τη βοήθεια των κατανοµών 

Weibull ή Log-Normal (λογαριθµοκανονική), πρακτική που υιοθετήθηκε και στην 

συγκεκριµένη περίπτωση. 

 

4.3. Σηµεία που χρήζουν προσοχής 

Η Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης, παρά τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει, µε 

σηµαντικότερο ίσως αυτό της αποτίµησης της «ολικής αξίας» ενός περιβαλλοντικού 

αγαθού, δέχεται αρκετές κριτικές ως προς την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της 

αναφορικά µε τα ακόλουθα σηµεία (Schuman, 1996): 

4.3.1. Στρεβλώσεις στρατηγικής (Strategic biases) 

 Το πρόβληµα αυτό παρουσιάζεται επειδή ο ερωτώµενος σκόπιµα υποβαθµίζει ή 

αυξάνει το ποσό που είναι διατεθειµένος να πληρώσει, πιστεύοντας ότι θα επηρεάσει 

προς όφελός του το αποτέλεσµα της έρευνας (Pearce & Turner, 1990; Turner et al, 

1994; Kula, 1994; Fisher, 1996). Για παράδειγµα, εάν του ζητηθεί να πληρώσει ένα 

ποσό για να πραγµατοποιηθεί αποκατάσταση µιας ζηµιάς, είναι πολύ πιθανό να 

υποτιµήσει την αξία του, προκειµένου να αποφύγει στο µέλλον µια υψηλή πραγµατική 

καταβολή ποσού για τον σκοπό αυτό. Αντιθέτως, εάν ζητηθεί να εκτιµήσει την αξία 
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ενός αγαθού, προκειµένου να ληφθεί µια απόφαση για τη διατήρηση ή την 

εκµετάλλευσή του σε σχέση µε την αξία που παράγει, είναι πολύ πιθανό να υπερτιµήσει 

το ποσό που προτίθεται να καταβάλει, ώστε να εµποδίσει την ενδεχόµενη απώλεια του 

αγαθού ή να διεκδικήσει υψηλότερη αποζηµίωση. Ορισµένοι ερευνητές (Bohm, 1972; 

Schultze et al., 1981) προτείνουν ως λύση να πληροφορείται ο ερωτώµενος ότι δεν θα 

χρεωθεί µε το ποσό που θα δηλώσει αλλά µε τον µέσο όρο που θα προκύψει από την 

έρευνα. Όµως, ακόµη και αυτό το τέχνασµα δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι ο ερωτώµενος 

δεν θα δηλώσει µεγαλύτερη ή µικρότερη τιµή προκειµένου να επηρεάσει τον µέσο όρο 

(Kula, 1994).  

4.3.2. Στρεβλώσεις υπόθεσης (Hypothetical biases) 

Η υποθετική φύση της µεθόδου δηµιουργεί αµφιβολίες σχετικά µε την πραγµατική 

καταναλωτική συµπεριφορά των ατόµων ή των νοικοκυριών. Θα ήταν δηλαδή 

διατεθειµένος κάποιος να πληρώσει τα χρήµατα που δηλώνει, εάν υπήρχε µια 

πραγµατική αγορά για το αγαθό αυτό? Στον τοµέα αυτό έχουν πραγµατοποιηθεί 

αρκετές πειραµατικές εργασίες (Cummings et al, 1986; Neill et al., 1994; Schulze et al., 

1996). Οι Turner et al. (1994) αναφέρουν ότι σε σχετικές έρευνες στις οποίες οι 

υποθετικές ερωτήσεις ακολουθήθηκαν από πραγµατικές απαιτήσεις πληρωµών, το 

ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν µεταξύ 70-90% αυτού που είχε υποθετικά δηλωθεί. 

4.3.3. Στρεβλώσεις πληροφορίας (Information biases) 

Οι ερωτώµενοι µπορεί να µην καταλαβαίνουν ή να µην εµπιστεύονται πλήρως τις 

πληροφορίες που παρέχονται από την έρευνα. Η εξοικείωση του ερωτώµενου µε 

θέµατα όπως: οικολογία, βιολογία, ατµοσφαιρική ρύπανση κ.λπ., είναι συνήθως 

χαµηλή. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ερωτώµενο για το υπό µελέτη πρόβληµα 

µπορεί να είναι ανεπαρκείς και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αµφισβητείται η αξιοπιστία 

της απάντησής του. Επιπλέον, οι ερωτώµενοι ίσως να µην εµπιστεύονται τις 

παρεχόµενες πληροφορίες και να αντιδρούν µε βάση µία γενική αντίληψη που έχουν 

για το θέµα και η οποία δεν συµφωνεί πλήρως µε τα στοιχεία της έρευνας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, µπορεί να µη δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις ή να οδηγήσουν σε µία 

ανακριβή εκτίµηση του ποσού που είναι πρόθυµοι να πληρώσουν. 

Σε άλλες περιπτώσεις, µπορεί ορισµένες πληροφορίες που παρέχονται από το 

ερωτηµατολόγιο ή προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, να επηρεάσουν την 

κρίση του ερωτώµενου (π.χ. όταν πληροφορηθεί ότι µια ενδεχοµένως χαµηλή 

οικονοµική αξία του περιβαλλοντικού αγαθού θα προκαλέσει την εκµετάλλευσή του). 
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Όπως έχουν δείξει σχετικές έρευνες, ο ερωτώµενος αναθεωρεί, συχνά, την άποψή του, 

και προτίθεται να καταβάλει µεγαλύτερο ποσό (Rowe et al., 1980; Schultze et al., 

1981).  

4.3.4. Σχεδιαστικές στρεβλώσεις (Design biases) 

Προέρχονται από τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της έρευνας, όπως π.χ. η δοµή του 

ερωτηµατολογίου, η επιλογή του δείγµατος, ο τύπος της ερώτησης, (Schulze et al., 

1996; Bateman et al., 1999), κ.λπ. Η πιο συνήθης στρέβλωση στις έρευνες αυτές 

προέρχεται από την προτεινόµενη τιµή εκκίνησης για την αποτίµηση του αγαθού 

(starting bid) για τις ερωτήσεις περιορισµένων επιλογών (Green et al., 1998). Μια πολύ 

χαµηλή τιµή µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µια χαµηλή συνολική αξία για το αγαθό ή 

µια πολύ υψηλή τιµή εκκίνησης µπορεί να αποθαρρύνει πολλούς ερωτώµενους, µε 

αποτέλεσµα αρνηθούν να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό (Kula, 1994). 

4.3.5. Στρεβλώσεις του τρόπου πληρωµής (Vehicle ή Payment biases) 

Η προτεινόµενη µέθοδος πληρωµής (π.χ. άµεση, έµµεση µέσω φορολογίας ή 

τιµολογίων δηµοσίων υπηρεσιών, κ.λπ.), µπορεί να επηρεάσει την προθυµία του 

ερωτώµενου για πληρωµή (Pearce & Turner, 1990; Kula, 1994; Turner et al., 1994). Για 

παράδειγµα, πολλοί ερωτώµενοι µπορεί δυσφορούν σε µια ενδεχόµενη φορολογική 

αύξηση προκειµένου να καλυφθούν δαπάνες διαφύλαξης περιβαλλοντικών αγαθών και 

µειώνουν το διατιθέµενο ποσό. Μία προτεινόµενη λύση είναι η χρησιµοποίηση εκείνου 

του τρόπου πληρωµής, που είναι πιθανότερο να επιλεγεί στην πραγµατικότητα. Άλλοι 

ερευνητές, πάντως, υποστηρίζουν ότι ενώ υπάρχουν ενδείξεις το φαινόµενο δεν έχει 

µελετηθεί σε επιστηµονική βάση επαρκώς (Boyle and Bergstrom., 1999). 

4.3.6. Πρόβληµα αποτίµησης τµήµατος και συνόλου ενός περιβαλλοντικού αγαθού 

(Part-whole bias) 

Συχνά, οι ερωτώµενοι όταν ζητηθούν να αποτιµήσουν αρχικά το τµήµα ενός 

περιβαλλοντικού αγαθού (π.χ. µια λίµνη, που ανήκει σε ένα σύµπλεγµα λιµνών και, 

γενικά, υδάτινων µορφών), και στη συνέχεια το σύνολο του αγαθού (π.χ. το σύµπλεγµα 

των λιµνών) δίνουν παραπλήσιες απαντήσεις. Η αιτία του φαινοµένου βρίσκεται στον 

τρόπο µε τον οποίο οι καταναλωτές κατανέµουν το εισόδηµά τους για να καλύψουν 

διάφορες ανάγκες και επιθυµίες τους (Τurner et al., 1994). Στην αρχή διαιρούν το ολικό 

τους εισόδηµα σε αρκετές µικρότερες κατηγορίες (π.χ. για έξοδα διαµονής, φαγητού, 

αναψυχής, κ.λπ.) και στη συνέχεια υποδιαιρούν κάθε κατηγορία χρηµάτων σε 

µικρότερες υποκατηγορίες.  Έτσι, όσον αφορά στην αναψυχή, µία λύση για το 

  σελ.15 



συγκεκριµένο πρόβληµα είναι να ζητηθεί από τους ερωτώµενους αρχικά να 

υπολογίσουν το συνολικό ποσό των χρηµάτων που είναι διατεθειµένοι να ξοδέψουν 

γενικά για ανάγκες αναψυχής τους και στη συνέχεια να κατανείµουν το ποσό αυτών 

των χρηµάτων, για το συγκεκριµένο χώρο αναψυχής. Μία δεύτερη λύση είναι ο 

περιορισµός της χρήσης της µεθόδου στην αποτίµηση ευρύτερων οµάδων 

περιβαλλοντικών αγαθών. 

4.3.7. Στρεβλώσεις λόγω διαφορετικής συµπεριφοράς στην επιθυµία πληρωµής για 

απόκτηση ή για απώλεια ενός περιβαλλοντικού αγαθού (WTP vs. WTA bias) 

Η ερώτηση που αφορά στο ποσό πληρωµής µπορεί να διατυπωθεί µε δύο τρόπους:  

(α) Τι ποσό προτίθεστε να πληρώσετε προκειµένου να αποκτήσετε αυτό το 

περιβαλλοντικό αγαθό; 

(β) Τι ποσό προτίθεστε να δεχτείτε σαν αποζηµίωση για την απώλεια αυτού του 

περιβαλλοντικού αγαθού; 

Η χρηµατική καταβολή για την  απόκτηση ενός αγαθού θα έπρεπε να ισούται µε την 

καταβολή αποζηµίωσης για την απώλεια του ίδιου αγαθού. Στην πράξη όµως, έχει 

παρατηρηθεί ότι οι δύο διαφορετικές διατυπώσεις της ίδιας ερώτησης, παρουσιάζουν 

σηµαντικές διαφορές. Εµπειρικές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η επιθυµία για 

καταβολή χρηµατικού ποσού είναι συνήθως το 1/3 ή το 1/5 της επιθυµίας αποδοχής 

χρηµατικού ποσού ως αποζηµίωση (Bishop & Heberlein, 1979; Winpenny, 1991). Η 

εξήγηση του φαινοµένου έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ψυχολογία: οι άνθρωποι 

αξιολογούν ως πολύ σηµαντικότερη την απώλεια ενός κατεχόµενου αγαθού, παρά την 

απόκτηση ενός νέου αγαθού (Schkade & Payne, 1993; Green & Tunstall, 1999). 

Νεώτερες έρευνες υποστηρίζουν ότι ενδεχοµένως οι διαφορές µεταξύ της επιθυµίας για 

πληρωµή και της επιθυµίας για αποζηµίωση προκειµένου να αποκτηθεί ή να απολεσθεί 

αντίστοιχα ένα αγαθό, να έχουν θεωρητική εξήγηση στη νέο-κλασσική θεωρία τιµών 

(Bateman & Turner, 1993; Hanemann, 1999; Sugden, 1999). 

Ανεξάρτητα µε τις θεωρητικές ή ψυχολογικές ερµηνείες, το φαινόµενο αυτό δηµιουργεί 

αβεβαιότητα για τα αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών (Fisher, 1996), αφού υπάρχει 

ενδεχόµενο η αξία ενός περιβαλλοντικού αγαθού είτε να υποτιµάται (στην περίπτωση 

της επιθυµίας για πληρωµή) είτε να υπερεκτιµάται (στην περίπτωση της επιθυµίας για 

αποζηµίωση  

 

  σελ.16 



4.4. Αναφορές σε εφαρµογές της µεθόδου 

Η µέθοδος έχει τύχει ευρείας αποδοχής και χρήσης ειδικά µετά το 1990. Το εύρος των 

εφαρµογών περιλαµβάνει µελέτες εκτίµησης αξίας πάνω σε θέµατα ποιότητας νερού 

και ατµοσφαιρικού αέρα, αναψυχής παντός τύπου, κινδύνους από πόσιµο νερό, 

ρύπανση υπογείων νερών, ρύπανση θαλασσών, οικολογικό τουρισµό, δηµιουργία 

µουσείων, παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού, προστασία ειδών υπό εξαφάνιση, 

κ.ά. (Mitchell & Carson, 1994; Desvouges et al., 1996) Στη συνέχεια παρατίθενται 

ορισµένες εφαρµογές της µεθόδου. 

 

4.4.1. Η αποκατάσταση του Higher Folds 

Η έρευνα (Michael & Pearce, 1989) πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1988 στην 

περιοχή Higher Folds, µεταξύ των πόλεων Leigh και Tylsdesley, στο Lancashire. 

Αντικείµενό της ήταν η οικονοµική εκτίµηση των οφελών από την αποκατάσταση της 

εν λόγω περιοχής. Οι εργασίες αποκατάστασης, που ξεκίνησαν το 1977, έλαβαν χώρα 

σε µια περιοχή 191 εκταρίων, στην οποία υπήρχαν σωροί στείρων από υπόγεια 

ανθρακωρυχεία, µέχρι και ύψους 25 m., άµεσα γειτνιάζοντες µε κατοικίες. Η καθολική 

αλλοίωση του τοπίου της περιοχής, τα φαινόµενα όξινης απορροής, η όχληση από την 

αυτανάφλεξη των σωρών, η παραγωγή σκόνης, κ.λπ., ώθησαν στην εφαρµογή του 

µεγαλύτερου σχεδίου αποκατάστασης στη Βρετανία.  Οι σωροί αναδιαµορφώθηκαν, 

δηµιουργήθηκαν 122 εκτάρια καλλιεργήσιµης γης, 67 εκτάρια πρασίνου και 2 εκτάρια 

αθλητικών εγκαταστάσεων. Συνολικά, φυτεύτηκαν περισσότερα από 330.000 δέντρα. 

Χρησιµοποιήθηκαν, επίσης, περίπου 23.000 tn. ασβεστολιθικού υλικού για την 

εξουδετέρωση όξινων απορροών. Επιπρόσθετα, κατασκευάστηκαν 22 km 

αποστραγγιστικών καναλιών, 6 km διαδροµών περιπάτου και 9 km διαδροµών 

ιππασίας.  

Για τους σκοπούς της έρευνας συγκεντρώθηκαν 100 ερωτηµατολόγια από κατοίκους 

των όµορων περιοχών. ∆ύο ήταν οι βασικές ερωτήσεις της έρευνας:  

(α) πόσα χρήµατα προτίθεται να πληρώσει κάθε νοικοκυριό, άπαξ και διαπαντός, για 

την αποκατάσταση του χώρου, υπό την υπόθεση πως ο χώρος δεν έχει αποκατασταθεί 

και  

(β) πόσα χρήµατα θα δεχόταν να καταβάλει µια οικογένεια ως εισιτήριο εισόδου στον 

αποκατεστηµένο χώρο. 
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Για τον προσδιορισµό του ποσού χρησιµοποιήθηκαν προκαθορισµένες επιλογές, µε 

επαναληπτική διαδικασία, µέχρις ότου ο ερωτώµενος δήλωνε άρνηση πληρωµής. Για 

την πρώτη ερώτηση η βάση εκκίνησης ήταν οι GBP 10 και για την δεύτερη η GBP 1, 

µε βήµατα ανά 50 p. και για τις δύο ερωτήσεις. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας, σε τιµές 1988, έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:  

• Η άπαξ και διαπαντός πληρωµή έδωσε µια µέση τιµή για την χρηµατική καταβολή, 

περίπου GBP 8,3-9, που συνεπάγεται, µε βάση τον αριθµό των νοικοκυριών, ένα 

συνολικό ποσό της τάξης των GBP 18.000. 

• Η αξία που παράγεται από τη χρήση του χώρου (η µέση τιµή καταβολής εισιτηρίου 

για την είσοδο στον χώρο υπολογίστηκε σε GBP 0,16 ανά ηµέρα και σε GBP 18,47 

ετησίως), σε ετήσια βάση, ανέρχεται σε GBP 37.000, ποσό το οποίο δίνει µια 

καθαρά παρούσα αξία σε 20ετή βάση µε επιτόκιο r=5%, περίπου GBP 480.000. 

Σηµειώνεται, ότι το πραγµατικό κόστος των εργασιών ανήλθε σε GBP 2.500.000 

περίπου, εποµένως, η αξιολόγηση του σχεδίου της αποκατάστασης αποκλειστικά µε 

κριτήρια κόστους-οφέλους, θα οδηγούσε στην απόρριψή του. Όπως, όµως, αναφέρουν 

και οι ερευνητές, τα µη οικονοµικά οφέλη της αποκατάστασης (ελκυστικότητα της 

περιοχής για ανάπτυξη, κοινωνικά οφέλη λόγω µείωσης της ανεργίας, άρση κινδύνων 

για τον άνθρωπο και το περιβάλλον) ήταν αυτά που καθόρισαν την τελική απόφαση. 

 

4.4.2. Η διαφύλαξη της Ζώνης Kakadu στην Αυστραλία 

Η Ζώνη Kakadu είναι µια σχετικά µικρή περιοχή περίπου 20 τετραγωνικών µιλίων, η 

οποία περιβάλλεται από το Εθνικό Πάρκο Kakadu, έκτασης 7700 τετραγωνικών µιλίων. 

Αν και η περιοχή είναι εξαιρετικά αραιοκατοικηµένη, κάθε χρόνο επισκέπτονται το 

Πάρκο περίπου 230.000 άτοµα για τα αρχαιολογικά µνηµεία των ιθαγενών, τους 

υγρότοπους, την πανίδα, κ.λπ. Η Ζώνη Kakadu δεν αποτελεί µέρος του Πάρκου, αλλά 

ανήκει στο ίδιο οικοσύστηµα.  

Η έρευνα Υποθετικής Αξιολόγησης πραγµατοποιήθηκε για την εν λόγω Ζώνη από την 

Επιτροπή Εκτίµησης Φυσικών Πόρων της Αυστραλίας (1991) σε συνεργασία µε τον 

Καθηγητή Carson του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια και άλλους ανεξάρτητους 

αξιολογητές (Mead, 1993), µε στόχο να εκτιµηθούν τα οφέλη από τη διαφύλαξη της 

Ζώνης από τη ανάπτυξη µεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Η επιρροή της 

µεθόδου στην τελική απόφαση είναι ασαφής, καθώς η απόρριψη του µεταλλευτικού 
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σχεδίου στηρίχθηκε τελικά στον χαρακτηρισµό της περιοχής ως ιερού τόπου των 

ιθαγενών.  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη συγκέντρωση 2034 ερωτηµατολογίων σε εθνικό 

επίπεδο (για το σύνολο των κατοίκων της Αυστραλίας) και επιπλέον 502 

ερωτηµατολογίων στην Βόρεια Περιφέρεια που βρίσκεται το Πάρκο. Η βασική 

ερώτηση αφορούσε στο ποσό που δέχονταν να πληρώσουν για να αποφύγουν την  

περιβαλλοντική υποβάθµιση της περιοχής από την εξορυκτική δραστηριότητα, 

εξετάζοντας δύο εναλλακτικά σενάρια: ένα κύριο (παρουσία τοξικών ουσιών στο 

οικοσύστηµα και εκτεταµένες επιπτώσεις στην πανίδα) και ένα δευτερεύον 

(κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων και µικρές επιπτώσεις, τοπικού χαρακτήρα). 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν για το κύριο σενάριο ότι σε ετήσια βάση οι 

Αυστραλοί είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν 1,5 έως 1,8 δισεκατοµµύρια δολάρια 

Αυστραλίας, ενώ για το δευτερεύον 647 – 985 εκατοµµύρια δολάρια Αυστραλίας. Τα 

ποσά αυτά προέκυψαν πολλαπλασιάζοντας τη διάµεσο τιµή της έρευνας επί το σύνολο 

των ενήλικων Αυστραλών. Αρκετοί όµως ερευνητές (Moran, 1991) διαφώνησαν και 

αµφισβήτησαν το αποτέλεσµα θεωρώντας ότι έπρεπε να χρησιµοποιηθεί ο αριθµός των 

νοικοκυριών, γεγονός που θα µείωνε το υπολογιζόµενο ποσό κατά 2,3 φορές. 

 

4.4.3. Η περίπτωση της πετρελαιοκηλίδας του Exxon Valdez 

Η συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεί, ίσως, την πλέον γνωστή µελέτη Υποθετικής 

Αξιολόγησης (Coller & Harrison, 1995; Randall, 1998). Αφορά στη θαλάσσια ρύπανση 

που προκλήθηκε από το πετρελαιοφόρο Exxon Valdez κοντά στον ύφαλο Bligh, στην 

Αλάσκα, όταν 10,1 εκατοµµύρια γαλόνια αργού πετρελαίου διέρρευσαν προκαλώντας 

τεράστια οικολογική καταστροφή. Η εταιρεία Exxon συµφώνησε να πληρώσει το ποσό 

των 2,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, για τον καθαρισµό της περιοχής και επιπλέον ποσό 

1,025 δισεκατοµµυρίων δολαρίων στις διάφορες πολιτειακές και εθνικές αρχές για τις 

ζηµιές που υπέστησαν (Dorfman, 1992). Επιπλέον, η εταιρεία, βρισκόµενη σε 

δικαστική διαµάχη µε την Πολιτεία της Αλάσκα, αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο 

καταβολής συµπληρωµατικών αποζηµιώσεων, που µπορούν να ανέλθουν στο ποσό των 

16,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων (Dorfman, 1994). Στα πλαίσια αυτής της διαµάχης, η 

Πολιτεία της Αλάσκα ανέθεσε στους Carson et al. (1992) να εξετάσουν µε τη µέθοδο 

της Υποθετικής Αξιολόγησης τη συνολική οικονοµική ζηµιά που προκλήθηκε. Οι 

Carson et al. πρότειναν η συντριπτική πλειοψηφία του πανεθνικού δείγµατος να µην 
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αποτελείται από χρήστες της περιοχής, ώστε να είναι εφικτή η εκτίµηση της συνολικής 

αξίας.  

Η µελέτη είχε σχεδιαστεί σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις Όλες είχαν ως βασική 

ερώτηση:  

 

«Πόσα χρήµατα προτίθεστε να διαθέσετε για να αποτρέψετε µια µελλοντική ρύπανση 

από µεγάλη πετρελαιοκηλίδα στην ίδια περιοχή?» 

 

Η διαφορά κάθε έκδοσης βρίσκεται στο προκαθορισµένο ποσό που καλείται να επιλέξει 

ο ερωτώµενος. Έτσι, η Α έκδοση προτείνει αρχικά το ποσό των $10 (σε θετική 

απόκριση το ποσό αυξάνεται σε $30, σε αρνητική µειώνεται σε $5), η Β το ποσό των 

$30 (σε θετική απόκριση το ποσό αυξάνεται σε $60, σε αρνητική µειώνεται σε $10), η 

Γ το ποσό των $60 και η ∆ των $120 (σε θετική απόκριση το ποσό αυξάνεται σε $120 

και $250, σε αρνητική µειώνεται σε $30 και $60, αντίστοιχα). 

Από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων υπολογίστηκε (χρησιµοποιώντας το διάµεσο) 

ότι η συνολική αξία της καταστροφής ανέρχεται σε 2,816 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 

Οι Coller & Harrison (1995) υιοθετώντας την «ελάχιστη νόµιµη επιθυµία για 

πληρωµή», που έδωσε µια µέση τιµή $23,423 ανά νοικοκυριό (Harrison & Kroström, 

1994), κατέληξαν σε παρόµοιο αποτέλεσµα, ήτοι 2,128 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, 

λαµβάνοντας υπόψη, όπως και η πρωτότυπη µελέτη το σύνολο των 90.838.000 

νοικοκυριών στις Η.Π.Α. 

Σηµειώνεται ότι η µελέτη στηρίχθηκε σε 1043 ερωτηµατολόγια. Λαµβάνοντας υπόψη 

ότι το µέσο κόστος των συνεντεύξεων, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Carson (1991) είναι 

περίπου $1.000.000 για 2000 ερωτηµατολόγια, µόνο το κόστος συλλογής των 

ερωτηµατολογίων ανήλθε σε $520.000. Το συνολικό κόστος της µελέτης έφτασε τα 

$3.000.000 (Passell, 1993).  

 
 
5. Ανάλυση Αγορών Ωφέλιµων Χαρακτηριστικών (Hedonic Pricing Method – 
HPM) 
5.1. Γενικά 

Η συγκεκριµένη µέθοδος εκτιµά την αξία της ποιότητας του περιβάλλοντος µιας 

περιοχής αναλύοντας τις αξίες διαφόρων αγαθών που επηρεάζονται από τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι απαρχές της χρήσης της µεθόδου για την αποτίµηση του 
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περιβάλλοντος απαντούν στα κείµενα της θεωρίας των δηµοσίων οικονοµικών του 

Samuelson (Samuelson, 1954). Στη συνέχεια, οικονοµολόγοι χρησιµοποίησαν τη 

µέθοδο αξιοποιώντας δεδοµένα κύρια από τις αγορές κατοικίας και εργασίας, για να 

αποτιµήσουν περιβαλλοντικές συνιστώσες όπως η αέρια ρύπανση (Anderson & 

Crocker, 1971; Harrison & Rubinfeld, 1978, Pearce και Markandya, 1989), ο θόρυβος 

(Nelson, 1979, Nelson, 1982), οι κοινωνικές υποδοµές (Cummings et al., 1978), κ.λπ. 

 
5.2. Μεθοδολογία 

Οι µελέτες που εκπονούνται µε δεδοµένα από την αγορά κατοικίας, στηρίζονται στην 

παραδοχή ότι η αξία µιας κατοικίας αντανακλά και την ποιότητα του περιβάλλοντος 

(Rosen, 1974). Οι τιµές των σπιτιών επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως ο 

αριθµός των δωµατίων, το µέγεθος του κήπου, η πρόσβαση στο χώρο εργασίας, η 

απόσταση από το κέντρο της πόλης, η ποιότητα του περιβάλλοντος, κ.λπ. Γενικά, η 

αξία µιας κατοικίας εξαρτάται από τέσσερις οµάδες µεταβλητών (Pearce and Turner, 

1990; Kula, 1992): 

PV = f(H, A, N, E) 

όπου PV = η αξία της κατοικίας 

 H = τα κατασκευαστικές χαρακτηριστικά της κατοικίας 

 Α = η παράµετρος της προσβασιµότητας  

 N = τα κοινωνικά και άλλα (π.χ. υποδοµές) χαρακτηριστικά της περιοχής 

 E = ο παράγοντας «περιβάλλον» 

 

Εξετάζοντας, εποµένως, κατοικίες µε παρόµοια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, µε 

αντίστοιχες δυνατότητες πρόσβασης στον τόπο εργασίας, στο κέντρο και τις υπηρεσίες, 

οι οποίες βρίσκονται σε αντίστοιχων κοινωνικών χαρακτηριστικών περιοχές, τότε η 

ενδεχόµενη διαφορά στην τιµή τους θα αντανακλά τις διαφορές των δύο περιοχών ως 

προς την ποιότητα του περιβάλλοντος. Σε ποιο βαθµό όµως επηρεάζεται η αξία µιας 

κατοικίας σε σχέση µε το περιβάλλον της περιοχής? 

Προκειµένου να απαντηθεί το ερώτηµα, αξιοποιούνται δεδοµένα από αγοροπωλησίες 

ακινήτων, τα οποία αναλύονται µε τη βοήθεια µεθόδων πολλαπλής παλινδρόµησης. 

Μια ιδιαίτερα κρίσιµη παράµετρος σε αυτού του είδους τις αναλύσεις είναι ο αριθµός 

και ο τύπος των µεταβλητών που θα εισαχθούν στο µοντέλο. O Butler (1982) µελέτησε 

την επίδραση της προσθήκης ανεξάρτητων µεταβλητών σε περιορισµένες µεταβλητές-
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κλειδιά. Παρατήρησε ότι οι προστιθέµενες µεταβλητές δεν επηρέαζαν σηµαντικά το 

αποτέλεσµα που εξαγόταν από τις κρίσιµες µεταβλητές. Όµως, υπήρχε σηµαντική 

διαφορά όταν οι µεταβλητές προσθέτονταν σε µοντέλα, που συµπεριλάµβαναν λιγότερο 

σηµαντικές µεταβλητές. Ο Andersson (1994) παρατήρησε επίσης ότι, αν και η σειρά µε 

την οποία ταξινοµούνται ως προς το µέγεθος οι εκτιµήσεις των παραµέτρων 

µεταβάλλεται, τα ποιοτικά αποτελέσµατα των κρίσιµων παραµέτρων είναι σχετικά 

ανεπηρέαστα σε µεταβολές των οµάδων των ανεξάρτητων µεταβλητών. Σύµφωνα µε 

τον Laasko (1997), µετά από έρευνα που πραγµατοποίησε σε εκπονηθείσες µελέτες 

ΗΡΜ, ο αριθµός (αλλά και η ποιότητα) των χρησιµοποιούµενων µεταβλητών διαφέρει 

σηµαντικά, από 3 έως 30. Πρόσφατες µελέτες προτείνουν µεθοδολογίες επιλογής των 

παραµέτρων ανάλυσης, οι οποίες στηρίζονται στα αποτελέσµατα προηγούµενων 

σχετικών ερευνών (Andersson, 2000), σύµφωνα µε την Bayesian µέθοδο. 

Μια δεύτερη, εξίσου κρίσιµης σηµασίας, παράµετρος είναι η επιλογή του µοντέλου 

αξιολόγησης των παραµέτρων, αφού το τελευταίο δεν µπορεί να προσδιοριστεί 

αποκλειστικά σε θεωρητική βάση και ως εκ τούτου στηρίζεται σε εµπειρικά δεδοµένα 

της αγοράς κατοικίας (Rosen, 1974; Halvorsen & Pollakowski, 1981; Palmquist, 1991).  

Μια απλοποιηµένη µορφή τέτοιων εξισώσεων, η οποία λαµβάνει υπόψη την σχέση που 

εκφράζει την αξία της κατοικίας συναρτήσει των τεσσάρων µεταβλητών, δίνεται από 

τους Pearce και Turner (1990): 

 

lnPV = a.lnH + b.lnA + c.lnN + d.lnE 

   

όπου a, b, c και d παράµετροι που υπολογίζονται από την παλινδρόµηση. 

 

Ένα επιπλέον σηµείο, που χρήζει προσοχής, είναι η µεταβλητότητα των εκτιµήσεων 

στις µελέτες αυτού του τύπου (Goodman, 1989; Palmquist, 1991). Οι εκτιµήσεις µπορεί 

να διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ διαφορετικών αγορών ή διαφορετικών χρονικών 

περιόδων. Για το λόγο αυτό η συγκέντρωση δεδοµένων από διαφορετικές περιόδους 

είναι συνήθως απαραίτητη, αν και η πρακτική αυτή επίσης αµφισβητείται σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει λάβει χώρα ισχυρή µεταβολή της αγοράς, εξαιτίας 

διαφόρων αιτιών (Palmquist, 1991). 
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5.3. Αναφορές σχετικά µε την αξιοπιστία της µεθόδου 

Παρά το γεγονός ότι η µέθοδος αξιολογεί την οικονοµική σηµασία του περιβάλλοντος 

στηριζόµενη σε δεδοµένα πραγµατικών αγορών και, από την άποψη αυτή, πλεονεκτεί 

έναντι των µεθόδων που στηρίζονται σε υποθετικές αγορές (π.χ. η Μέθοδος Υποθετικής 

Αξιολόγησης – Contingent Valuation Method), εντούτοις διάφοροι µελετητές (Pearce & 

Turner, 1990; Kula, 1992; Turner et al., 1994) επισηµαίνουν ότι η µέθοδος εµφανίζει 

αδυναµίες, ως προς τα ακόλουθα σηµεία:  

α. Θεωρείται δύσχρηστη επειδή: (α) απαιτεί σηµαντικό όγκο δεδοµένων, τα οποία 

συχνά δεν είναι διαθέσιµα ή βρίσκονται διάσπαρτα σε δηµόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικούς 

φορείς και (β) προϋποθέτει εξειδικευµένη στατιστική επεξεργασία, προκειµένου να 

διαχωριστεί η συµβολή του παράγοντα «ποιότητα περιβάλλοντος» στην αξία της 

κατοικίας, από τους υπόλοιπους παράγοντες, (κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, 

προσβασιµότητα περιοχής, κοινωνικές παράµετροι γειτονιάς, κ.λπ.) και (γ) τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης των στοιχείων παρουσιάζουν «ευαισθησία» ως προς 

την επιλογή των κρίσιµων παραµέτρων και του συναρτησιακού µοντέλου. 

β. Η µέθοδος στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι άνθρωποι επιλέγουν ένα συνδυασµό 

χαρακτηριστικών για την κατοικία τους (µέγεθος, τοποθεσία, κ.λπ.), σχεδόν 

αποκλειστικά, µε βάση τους περιορισµούς του εισοδήµατός τους. Όµως η αγορά 

κατοικίας επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως π.χ. από την πολιτική της 

Κυβέρνησης στο ύψος των επιτοκίων δανεισµού, των αντικειµενικών αξιών, της 

φορολογίας, κ.λπ.  

γ. Η µέθοδος αδυνατεί να εφαρµοστεί σε ορισµένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η 

επιλογή του τόπου διαµονής εξαρτάται αποκλειστικά από κοινωνικές παραµέτρους 

(φυλετικές, θρησκευτικές, κ.λπ.), όπως στην περίπτωση Προτεσταντών και Καθολικών, 

στη Βόρειο Ιρλανδία. Επιπλέον, µπορεί να δώσει ανακριβή αποτελέσµατα σε περιοχές 

όπου το κοινωνικό κύρος του τόπου διαµονής δεν είναι άµεσα συναρτώµενο και µε 

καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος. 

δ. Επιπλέον, η µέθοδος προϋποθέτει ότι η αγορά κατοικίας λειτουργεί οµαλά. Υπάρχει 

δηλαδή ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατοικιών. Όταν όµως η µέθοδος 

εφαρµόζεται σε µεγάλες εκτάσεις, που περιλαµβάνουν από πυκνοκατοικηµένα αστικά 

κέντρα µέχρι περιαστικές περιοχές, µπορεί να εµφανιστούν παράδοξα αποτελέσµατα, 

λόγω ανωµαλιών στην προσφορά και στη ζήτηση των κατοικιών. Για παράδειγµα, σε 

αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει µια ορισµένη ακτίνα µέσα στην οποία ένας εργαζόµενος 
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στο αστικό κέντρο θα αναζητήσει την κατοικία του, δεδοµένης της απόστασης που θα 

πρέπει να καλύπτει καθηµερινά προκειµένου να διαβεί στον χώρο εργασίας του. Ως 

αποτέλεσµα, περιαστικές ζώνες µε καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος µπορεί να 

εµφανίζουν χαµηλότερες αξίες κατοικίας εξαιτίας της µειωµένης ζήτησης. 

ε. Ορισµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, π.χ. αέρια ρύπανση, θόρυβος, κ.ά., είναι 

άµεσα µετρήσιµες και αντιληπτές, και ως εκ τούτου οι υποψήφιοι αγοραστές θα 

επιλέξουν την κατοικία τους λαµβάνοντας ενδεχοµένως υπόψη και αυτές τις 

παραµέτρους. Άλλου όµως τύπου περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως για παράδειγµα η 

αισθητική αλλοίωση του τοπίου, οι ενδεχόµενες επιδράσεις στην υγεία εξαιτίας ενός 

βιοµηχανικού ατυχήµατος, κ.λπ. δεν είναι πλήρως κατανοητές και µετρήσιµες ή 

γίνονται διαφορετικά αντιληπτές από άνθρωπο σε άνθρωπο, και δεν αντανακλώνται 

στην αξία αγοράς κατοικίας. 

7. Η µέθοδος στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι ενδεχόµενες παρεµβάσεις στο 

περιβάλλον «απορροφώνται» πλήρως στην αξία της κατοικίας. Οι Braden και Kolstad 

(1991) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η υπόθεση αυτή δεν είναι αληθής και ότι η 

σχέση µεταξύ των δύο παραµέτρων δεν είναι τόσο ισχυρή. 

 

5.4. Περιπτώσεις εφαρµογής της µεθόδου 

Η µέθοδος εφαρµόστηκε κατά το παρελθόν κυρίως στην αποτίµηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δηλαδή στην εκτίµηση της µείωσης της αξίας των 

κατοικιών εξαιτίας της υποβάθµισης της ποιότητας του περιβάλλοντος µιας περιοχής.  

Μέχρι σήµερα, η ποσοτική έρευνα πάνω στους αστικούς χώρους πρασίνου, στην 

Ευρώπη, είναι περιορισµένη (European Commission, 1997). Στην Ευρώπη έχουν 

εκπονηθεί περίπου 200 ερευνητικές εργασίες αναφορικά µε την οικονοµική αποτίµηση 

περιβαλλοντικών αγαθών, κυρίως µε τις µεθόδους της Υποθετικής Αξιολόγησης και 

του Κόστους Ταξιδιού. Ελάχιστες όµως αναφέρονται σε τέτοιους χώρους. Μελέτες 

Αγορών Ωφέλιµων Χαρακτηριστικών πραγµατοποιήθηκαν στις δεκαετίες 1970 και 

1980 στις Η.Π.Α. και στη  Ευρώπη (Darling, 1973; Morales, 1980; Anderson & 

Cordell, 1985; More et al., 1988), πολύ λίγες όµως αποτελούν παραδείγµατα 

σύγχρονων εφαρµογών (Tyrväinen & Miettinen, 2000). 

 

Τα τελευταία χρόνια, πάντως, όπως προκύπτει και από την ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, η εκτίµηση της επίδρασης αστικών χώρων πρασίνου και αναψυχής 
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έλκει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισµένα 

παραδείγµατα εφαρµογής της µεθόδου. 

  

5.4.1. Η επίδραση χώρων πρασίνου και αναψυχής στις αξίες των κατοικιών στη 

Φιλανδία 

α. Η περίπτωση της πόλης Joensuu 

Η µελέτη Αγοράς Ωφέλιµων Χαρακτηριστικών (Tyrväinen, 1996) πραγµατοποιήθηκε 

στην πόλη Joensuu, πληθυσµού 48000 κατοίκων, στη Φιλανδία, χρησιµοποιώντας 

δεδοµένα από αγοροπωλησίες 1006 διαµερισµάτων. Ως κύριες παραµέτρους ανάλυσης 

χρησιµοποίησε τα χαρακτηριστικά του διαµερίσµατος, την τοποθεσία του και την 

ποιότητα του περιβάλλοντος. Η έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα αστικά δάση, 

η παρουσία υδάτινων µορφών και οι χώροι αναψυχής έχουν µια θετική επίδραση στην 

αξία των ακινήτων. Η αξία του διαµερίσµατος µειώνεται κατά 154 FIM ανά τ.µ. σε 

απόσταση 100 m. από υδάτινες µορφές και κατά 42 FIM ανά τ.µ. σε απόσταση 100 m. 

από χώρους πρασίνου και αναψυχής. Τα συµπεράσµατα δεν ήταν απολύτως σαφή για 

µικρά πάρκα. 

 

β. Η περίπτωση της πόλης Salo 

Άλλη έρευνα (Tyrväinen & Miettinen, 2000), η οποία πραγµατοποιήθηκε στην πόλη 

Salo της Φιλανδίας και στηρίχτηκε σε 590 περιπτώσεις αγοροπωλησίας, που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1984-1986. Σύµφωνα µε την έρευνα, η αξία των 

ακινήτων µειώνεται κατά µέσο όρο 5,9% σε απόσταση 1 km από την κοντινότερη 

αστική δασική έκταση µε χρήση γραµµικού µοντέλου εκτίµησης και, σε απόσταση 300 

m µε χρήση λογαριθµοκανονικού µοντέλου, αντίστοιχα. Η αξία των κατοικιών αυξάνει 

κατά µέσο όρο 4,9%, όταν έχουν θέα προς τον χώρο πρασίνου. Η συνολική αξία στις 

κατοικίες της περιοχής (υπολογίστηκε ότι επηρεάζονται 107.520 m2 κατοικίας), 

σύµφωνα µε τα δεδοµένα, αυτά εκτιµήθηκε σε 3,84 εκατοµµύρια EURO.  

 

5.4.2. Η επίδραση χώρων πρασίνου και αναψυχής στις αξίες των κατοικιών στην 

Ολλανδία 

Σχετική έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε στην Ολλανδία (Luttik, 2000) κατέληξε στα 

ακόλουθα συµπεράσµατα: η αξία κατοικιών µε κήπο και γειτνίαση µε λίµνη είναι 

αυξηµένη κατά 28%, περίπου σε σχέση µε κατοικία αντίστοιχων κατασκευαστικών 
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χαρακτηριστικών, χωρίς όµως τις παραπάνω περιβαλλοντικές παραµέτρους. Επίσης, 

αυξηµένη είναι η αξία κατοικιών µε θέα σε ανοιχτούς χώρους (6-12%), ή σε υδάτινες 

µορφές (8-10%), ενώ, τέλος, ένα ελκυστικό τοπίο προσδίδει µια επιπρόσθετη αξία 5-

12%. Η έρευνα βασίστηκε σε 3000 αγοραπωλησίες, σε οκτώ Ολλανδικές πόλεις. 

 

6. Ανάλυση Κόστους Ταξιδιού (Travel Cost Method) 

6.1. Εισαγωγή 

Οι υπηρεσίες ενός χώρου πρασίνου και αναψυχής παρέχονται, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, σε χαµηλή ή ακόµη και σε µηδενική τιµή (ελεύθερη είσοδος). Το γεγονός 

αυτό καθιστά δύσκολη τη διαµόρφωση καµπυλών ζήτησης και της αξιολόγησης της 

οικονοµικής τους αξίας µε µηχανισµούς αγοράς. Μια εναλλακτική προσέγγιση για την 

επίλυση του προβλήµατος αποτελεί η Ανάλυση Κόστους Ταξιδιού (Travel Cost 

Method). Η µέθοδος στηρίζεται στην κεντρική υπόθεση ότι το κόστος επίσκεψης στον 

χώρο αναψυχής (καύσιµα, διόδια, κ.λπ.), αντανακλά, κατά κάποιο τρόπο, την 

ψυχαγωγική του αξία. Η µέθοδος προτάθηκε αρχικά από τον Hotelling το 1947, όπως 

αναφέρεται σε ένα γράµµα του προς τον ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων 

(Johansson, 1993), αλλά χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Clawson (1959). Τα 

τελευταία χρόνια, η µέθοδος εφαρµόζεται στην εκτίµηση της οικονοµικής αξίας, ειδικά 

οργανωµένων χώρων αναψυχής, στους οποίους έχει αποδειχθεί ότι παρέχει 

ασφαλέστερα αποτελέσµατα (Bateman, 1993). 

Η χρήση της µεθόδου στην περίπτωση αποτίµησης της αξίας της ανάπλασης του 

λατοµείου «Π. Βιαρόπουλου» ως χώρου πρασίνου και αναψυχής δεν φαίνεται, εκ 

πρώτης όψεως, εφικτή δεδοµένου ότι η µέθοδος εφαρµόζεται εξ ορισµού στην 

εκτίµηση ex post περιπτώσεων (Turner et al., 1994). Στην συγκεκριµένη περίπτωση το 

στοιχείο που αποτέλεσε την ειδοποιό διαφορά και επέτρεψε ουσιαστικά την χρήση της 

µεθόδου σε µια ex ante αξιολόγηση ήταν η παρουσία των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

αναψυχής και άθλησης του ∆ήµου Γαλατσίου σε άµεση γειτνίαση µε το λατοµείο. 

∆εδοµένου ότι τα έργα ανάπλασης του λατοµείου θα λειτουργήσουν συνδυαστικά µε τις 

υφιστάµενες χρήσεις και θα επεκτείνουν το πεδίο των επιλογών των επισκεπτών εντός 

του χώρου, η εκτίµηση της αξίας του υφιστάµενου χώρου αναψυχής µπορεί να 

θεωρηθεί ως το «κάτω όριο» της αξίας της τοποθεσίας µετά και την αποκατάσταση της 

λατοµικής έκτασης. 
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Επιπλέον, αναµένονταν προβλήµατα εξαιτίας των αδυναµιών που παρουσιάζει η 

µέθοδος στην αποτίµηση αστικών χώρων πρασίνου ή/και αναψυχής, τα οποία 

οφείλονται στο, κατά κανόνα, πολύ µικρό ή ακόµη και µηδενικό κόστος ταξιδιού 

(Tyrväinen, 1994), αλλά και της παρουσίας αρκετών, συνήθως, εναλλακτικών επιλογών 

στο αστικό περιβάλλον, οι οποίες αποδυναµώνουν την ελκυστικότητα του χώρου και 

µειώνουν την ακτίνα επιρροής του. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, οι αναφορές εφαρµογής 

της µεθόδου σε αστικούς χώρους, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή 

βιβλιογραφία, είναι εξαιρετικά περιορισµένες έως και ανύπαρκτες. 

∆εδοµένων των παραπάνω δυσχερειών απεφασίσθη να εφαρµοστεί η µέθοδος 

πειραµατικά, καταρχήν µε ένα περιορισµένο αριθµό δείγµατος επισκεπτών, ώστε να 

διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης.  

 

6.2. Σύντοµη Περιγραφή της Μεθόδου 

6.2.1. Βασικές αρχές 

Η µέθοδος χρησιµοποιεί συνεντεύξεις των επισκεπτών του χώρου µέσω 

ερωτηµατολογίων για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών. Οι βασικές 

ερωτήσεις αφορούν την περιοχή από την οποία προέρχονται οι επισκέπτες, το µέσο µε 

το οποίο ταξιδεύουν, το κόστος ταξιδιού τους, την χρονική διάρκεια του ταξιδιού, τις 

εναλλακτικές επιλογές που έχουν, τον χρόνο παραµονής τους, τις δραστηριότητες κατά 

τη διάρκεια παραµονής, το οικογενειακό εισόδηµα, την ηλικία, κ.λπ., καθώς εκτός από 

το κόστος ταξιδιού υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα των 

επισκέψεων σε έναν χώρο ψυχαγωγίας (Turner et al., 1994). 

Για παράδειγµα, το εισόδηµα αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα που επιδρά στον 

συνολικό ετήσιο αριθµό των επισκέψεων, αφού οικογένειες υψηλότερου εισοδήµατος 

έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν περισσότερες επισκέψεις. Άλλος σηµαντικός 

παράγοντας είναι ο αριθµός των εναλλακτικών περιοχών που µπορεί να επισκεφτεί 

κάποιος. Μάλιστα, ορισµένοι ερευνητές (Burt & Brewer, 1971; Cicchetti et al., 1976) 

υπολογίζουν χωριστές καµπύλες για κάθε εναλλακτική τοποθεσία, προκειµένου να 

καθορίσουν το πραγµατικό κόστος ταξιδιού.  

Προκειµένου να αποτιµηθεί η αξία ενός χώρου αναψυχής ή πρασίνου για την εφαρµογή 

µιας συγκεκριµένης περιβαλλοντικής πολιτικής, απαιτούνται πληροφορίες για: (α) το 

κόστος µίας επίσκεψης, (β) τον αριθµό των επισκέψεων και (γ) τη µεταβολή των δύο 

πρώτων παραµέτρων εάν υπάρξουν αλλαγές στα ποιοτικά ή και ποσοτικά 
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χαρακτηριστικά του χώρου (Lovett et al., 1997). Το τελευταίο, πάντως, εµπλέκει και τη 

µέθοδο της Υποθετικής Αξιολόγησης, γεγονός που σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές 

προκαλεί έλλειψη σαφήνειας των αποτελεσµάτων (Ciccheti & Peck, 1989). Η αµιγής 

µέθοδος της Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού ασχολείται µε τις δύο πρώτες παραµέτρους. 

 

 
Σχήµα 5. Η ανάλυσης κόστους ταξιδιού (Kula, 1994). 

 

Η βασική θεωρητική ιδέα της µεθόδου απεικονίζεται στο παραπάνω σχήµα (Σχ. 5). 

Έστω ότι υπάρχει ένας χώρος αναψυχής και δύο περιοχές, που βρίσκονται σε 

διαφορετική απόσταση από τον χώρο. Ο αριθµός των επισκέψεων από την περιοχή Α, 

εκφράζεται ως πολλαπλάσιο του συνολικού πληθυσµού της περιοχής, και απεικονίζεται 

στο Σχ. 1 ως xA. Το µέσο κόστος ταξιδιού από την περιοχή αυτή δίδεται από την τιµή 

pA. Από την περιοχή Β, η οποία απέχει µεγαλύτερη απόσταση από τον χώρο αναψυχής 

σε σχέση µε την περιοχή Α, καταγράφονται xΒ ταξίδια. Το µέσο κόστος ταξιδιού από 

την περιοχή αυτή είναι ίσο προς pΒ. Από έναν αριθµό τέτοιων παρατηρήσεων 

παράγεται η “καµπύλη ζήτησης” για τον συγκεκριµένο χώρο (Σχήµα 5), η οποία έχει 

αρνητική κλίση, δεδοµένου ότι, η αύξηση της απόστασης από τον χώρο αναψυχής 

προκαλεί τη µείωση των ταξιδιών εξαιτίας του αυξανόµενου κόστους. Για πολύ 

αποµακρυσµένες περιοχές, ο αριθµός των ταξιδιών µπορεί να είναι µηδενικός, αφού το 

κόστος υπερβαίνει τα οφέλη µιας τέτοιας επίσκεψης.  

Όπως παρουσιάζεται και στο Σχ. 1, οι επισκέπτες και των δύο περιοχών απολαµβάνουν 

ένα καταναλωτικό πλεόνασµα αξίας (Consumer surplus). Οι ταξιδιώτες της περιοχής Α, 

πλησιέστερης στον χώρο, απολαµβάνουν µεγαλύτερη υπεραξία (εµβαδόν A+B+C) 
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έναντι αυτών της αποµακρυσµένης περιοχής Β (εµβαδόν Α). Η αξία του πλεονάσµατος 

καταναλωτή (CS) υπολογίζεται προσδιορίζοντας καταρχήν µια παλινδροµική σχέση 

µεταξύ του κόστους ταξιδιού, το οποίο είναι απλή συνάρτηση της απόστασης, και των 

αριθµό των ταξιδιών. Η περιοχή του Σχ. 1 που βρίσκεται µεταξύ της καµπύλης κόστους 

- αριθµού επισκέψεων και του πραγµατικού κόστους επίσκεψης, αντικατοπτρίζει την 

αξία CS, η οποία αποτελεί την καθαρή οικονοµική ψυχαγωγική αξία του χώρου και 

είναι ίση προς την µη αγοραία αξία του περιβαλλοντικού αγαθού (Douglas & Johnson, 

1993). 

Τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιήθηκαν αρκετές µελέτες υπολογισµού της αξίας 

διαφόρων χώρων αναψυχής (Walsh et al., 1989, 1992; Smith & Kaoru, 1990; Boyle & 

Bergstrom, 1992, Luken et al., 1992; Boyle et al., 1994), χρησιµοποιώντας 

µεταγενέστερα στατιστικά δεδοµένα από άλλες πηγές προκειµένου να καταλήξουν στις 

δικές τους εκτιµήσεις.  

 

6.2.2. Μοντέλα εξαγωγής της καµπύλης ζήτησης 

Ολοκληρωµένη πληροφορία αναφορικά µε την οικονοµική αξία ενός χώρου αναψυχής 

παρέχεται µόνο από την καµπύλη ζήτησης, η οποία δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση 

γενικής µορφής (Kula, 1994; Lovett et al., 1997; Bhat et al., 1998): 

Ε = f(ΚΤ, ΚΟ, Π, Ε, Χ) 

 

όπου:  Ε = ο αριθµός των επισκέψεων στον χώρο. Συχνά εκφράζεται και ως 

κατανοµή επισκεπτών (π.χ. ανά νοικοκυριό) 

 ΚΤ = το κόστος επίσκεψης, που περιλαµβάνει έξοδα ταξιδιού, χρόνου και  

απόστασης 

 ΚΟ = κοινωνικο-οικονοµικά δεδοµένα (εισόδηµα, ηλικία, κ.λπ)  

Π = τύπος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χώρου αναψυχής 

Ε = τύπος, ποιότητα και διαθεσιµότητα εναλλακτικών χώρων 

 Χ = µήτρα άλλων επεξηγηµατικών µεταβλητών 

 

Από τα σηµαντικότερα σηµεία έρευνας αποτελεί ο προσδιορισµός εξισώσεων που 

εκφράζουν καµπύλες ζήτησης. Παραδείγµατα τέτοιων αναλύσεων περιγράφονται από 

τους Parsons & Kealy (1994), Brainard et al. (1995), Loomis et al. (1995), Bateman et 

al. (1996, 1997, 1999a, 1999b), Lovett et al. (1997), κ.ά.  

  σελ.29 



Παράδειγµα τέτοιου µοντέλου είναι αυτό των Heyes & Heyes (1999), για το Εθνικό 

Πάρκο Dartmoor, η βασική εξίσωση του οποίου ήταν η ακόλουθη: 

 

ln Vi = a + b.Tci + c.ln (Yi) + d. EXMOORi + c. DNPAIMi + d. USEi + e. AGEi + 

f.ENVPREFi + g.SIZEGROUPi 

 

όπου, Tc = το κόστος ταξιδιού 

 ln (Y) = ο φυσικός λογάριθµος του εισοδήµατος 

EXMOOR = τεχνητή παράµετρος σχετικά µε την εµπειρία των 

επισκεπτών από παρόµοιους χώρους 

DNPAIM = τεχνητή παράµετρος που λαµβάνει την τιµή 1, εάν ο σκοπός 

του ταξιδιού ήταν η επίσκεψη του Πάρκο  

USE = ο χρόνος που ξοδεύει ο επισκέπτης στο Πάρκο (για τους 

ηµερήσιους επισκέπτες διαιρεµένος δια του 6, που θεωρείται ως χρόνος 

για έντονη χρήση του Πάρκο αλλά για τους επισκέπτες που διαµένουν τη 

νύχτα, είναι ο αριθµός των ηµερών που διαµένουν στο Πάρκο 

διαιρεµένος δια του συνολικού αριθµού των νυχτών στο σπίτι των 

διακοπών τους) 

AGE = το µέσο σηµείο της ηλικιακής οµάδας που ανήκει ο ερωτώµενος 

ENVPREF = ένα σκορ µεταξύ 4 και 1, εξαρτώµενο από το ενδιαφέρον 

του ερωτώµενου για περιβαλλοντικά ζητήµατα 

SIZEGROUP = το µέγεθος της παρέας του ερωτώµενου και 

a = µια σταθερά 

 

6.2.3. Αναφορές σχετικά µε την χρήση της µεθόδου 

Η µέθοδος χρησιµοποιείται σήµερα ευρέως (Bockstael et al., 1991; Bateman, 1993; 

Bockstael, 1995) ακόµη και από Κρατικές Υπηρεσίες, ειδικά στις Η.Π.Α. και στο 

Ηνωµένο Βασίλειο (Benson & Willis, 1992; Garrod & Willis, 1992). Η εξαγωγή 

αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την θεωρία του καταναλωτή θεωρείται ικανοποιητική και 

ελεγχόµενα πειράµατα έχουν επικυρώσει τη δυνατότητα της µεθόδου να εκφράζει τις 

βασικές επιλογές των καταναλωτών (Smith, 1993). Επιπρόσθετα πλεονεκτήµατά της 

θεωρούνται η αξιοποίηση πραγµατικών οικονοµικών δεδοµένων αναφορικά µε το 
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κόστος ταξιδιού και η αξιολόγηση της πραγµατικής συµπεριφοράς των επισκεπτών 

(Turner et al., 1994). 

Τα κρίσιµα σηµεία της µεθόδου εστιάζονται στα ακόλουθα θέµατα: 

(α) Σηµαντικό ρόλο στον υπολογισµό του κόστους ταξιδιού παίζει ο χρόνος ταξιδιού, 

που καταναλώνει ο επισκέπτης για να φτάσει στον προορισµό του, ο οποίος µπορεί να 

έχει µια οικονοµική αξία, λόγω του ευκαιριακού κόστους (Walsh et al., 1990; Turner et 

al., 1994). Αυτό το κόστος θα πρέπει να προστίθεται στο κόστος ταξιδιού σαν µία 

απεικόνιση της αληθινής ψυχαγωγικής αξίας της τοποθεσίας, καθώς, σε αντίθετη 

περίπτωση υποτιµάται η ψυχαγωγική αξία του µέρους. Χρησιµοποιώντας διαφορετικές 

τεχνικές οι Lockwood και Tracy (1995) υπολόγισαν ότι η αξία αυτή για ένα µέσο 

ταξιδιώτη εκτιµάται σε 29% του ωροµισθίου του. Σε άλλες µελέτες (Benson & Willis, 

1992; Garrod & Wilis, 1992) ως τιµή χρησιµοποιήθηκε το 43%, που προτεινόταν από 

το Τµήµα Μεταφορών του Ηνωµένου Βασιλείου (1987). Άλλοι όµως µελετητές 

(Hanley, 1989; Bateman et al., 1996) υπολόγισαν ότι η τιµή 0% (δηλαδή εξαίρεση του 

κόστους από τους υπολογισµός) και η τιµή 0.025% παρείχε βέλτιστη προσαρµογή των 

µοντέλων στα δεδοµένα. Από την άλλη πλευρά, επιπλοκές µπορούν να παρουσιαστούν 

υπό την  θεώρηση ότι πολλοί άνθρωποι απολαµβάνουν το ταξίδι και δεν το θεωρούν 

«κόστος». Τότε το κόστος αυτό θα πρέπει να αφαιρείται από το κόστος ταξιδιού, γιατί 

διαφορετικά υπάρχει περίπτωση υπερεκτίµησης (Turner et al., 1994). 

(β) Υπό την ευρύτερη έννοια του ευκαιριακού κόστους, εξετάζεται και ο χρόνος 

παραµονής του επισκέπτη. Πολλοί ερευνητές (Clough & Meister, 1991; Hellerstein, 

1993; Englin & Cameron, 1996) προτείνουν την κοστολόγηση του χρόνου αυτού ως 

ποσοστιαία χρέωση του ωροµισθίου του. Ο πρακτικός κανόνας της χρέωσης ενός 

ποσοστού 33% επί του ωροµισθίου, είναι η πιο συνήθης πρακτική όπως έχει αποδειχτεί 

και από σχετικές έρευνες (Hellerstein, 1993; Englin & Shonkwiler, 1995; Englin & 

Cameron, 1996). 

(γ) Η επιλογή µιας τοποθεσίας δεν εξαρτάται µόνο από το κόστος επίσκεψης σε αυτήν 

αλλά και από το κόστος επίσκεψης των εναλλακτικών τοποθεσιών (Heyes & Heyes, 

1999). Αρκετοί επισκέπτες διανύουν µεγάλη απόσταση για να επισκεφτούν ένα µέρος 

της αρεσκείας τους, προτιµώντας το µεταξύ των εναλλακτικών λύσεων, ενώ άλλοι 

διανύουν την ίδια απόσταση για το συγκεκριµένο µέρος µόνο και µόνο επειδή δεν 

υπάρχει εναλλακτικός χώρος σε κοντινότερη απόσταση (Turner et al., 1994). Στη 

περίπτωση αυτή η µέθοδος δείχνει και για τις δύο κατηγορίες επισκεπτών την ίδια 
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ψυχαγωγική, κάτι όµως που δεν ισχύει. Οι Smith και Kaoru (1990) υπολόγισαν ότι η 

αδυναµία να συµπεριληφθούν στην Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού οι εναλλακτικές 

τοποθεσίες του επισκέπτη οδηγεί σε υπερεκτίµηση της αξίας του χώρου. Μια λύση 

είναι να ερωτηθεί ο επισκέπτης σχετικά µε την προτίµησή του σε «υποκατάστατες» 

τοποθεσίες (Ozuna et al., 1993) και να συµπεριληφθεί το κόστος επίσκεψης σε αυτές ως 

το σχετικό κόστος υποκατάστασης. Συχνά όµως οι απαντήσεις των επισκεπτών ως προς 

τις εναλλακτικές τοποθεσίες διαφέρουν και περιπλέκει την ανάλυση. Για το λόγο αυτό, 

η παράληψη του κόστους υποκατάστασης είναι συνήθη πρακτική (Bell & Leeworthy, 

1990; Creel & Loomis, 1990; Englin & Shonkwiler, 1990, Englin et al., 1997).  

(δ) Ένα άλλο σηµείο που αποτελεί παράγοντα υπεισέλευσης σφαλµάτων στις 

εκτιµήσεις, είναι η επιλογή των αποστάσεων από το σηµείο αναχώρησης του επισκέπτη 

(Bockstael & Strand, 1987). Το σφάλµα αυτό αφορά ειδικά στις αναλύσεις κόστους 

κατά ζώνες όταν χρησιµοποιείται το κέντρο του πολυγώνου του σηµείου αναχώρησης 

των ταξιδιωτών (Bateman et al., 1999b) και αυξάνεται όσο µεγαλώνει η ακτίνα των 

πολυγώνων επιρροής.  

(ε) Η υπολογιζόµενη αξία µε βάση το κόστος ταξιδιού δεν αντανακλά πάντα την 

πραγµατική αξία της τοποθεσίας. Ορισµένοι άνθρωποι, µε έντονο ενδιαφέρον για 

χώρους αναψυχής, επιλέγουν περιοχές διαµονής πλησίον των χώρων αυτών. Εποµένως, 

παρ’ όλο που τους προσδίνουν µεγάλη αξία, το κόστος ταξιδιού τους είναι πολύ µικρό. 

Αντίστοιχης φύσης δυσκολίες προκύπτουν από τους επισκέπτες µε µηδενικό κόστος 

ταξιδιού (συνταξιδιώτες, πεζοί, κ.λπ.).  

(στ) Μια άλλη αδυναµία της µεθόδου αφορά στο θέµα καταµερισµού του ολικού 

κόστους ταξιδιού, στον υπό µελέτη χώρο δεδοµένου ότι ορισµένοι επισκέπτες 

ταξιδεύουν σε πολλά µέρη αναψυχής κατά τη διάρκεια µίας µέρας (Turner et al., 1994). 

Ακόµη όµως και στην περίπτωση που καθοριστούν όλες οι εξαρτηµένες και 

ανεξάρτητες µεταβλητές, τα αποτελέσµατα µπορεί να διαφοροποιούνται σηµαντικά, 

συναρτήσει του χρησιµοποιούµενου µοντέλου προσαρµογής (Heyes & Heyes, 1999). 

(ζ) Τέλος, κατά βάση θεωρητικά, µειονεκτήµατα της µεθόδου αποτελούν η δυνατότητα 

εκτίµησης µόνο της «αξίας χρήσης» του χώρου και όχι της συνολικής οικονοµικής 

αξίας, η οποία περιλαµβάνει και την «αξία µη χρήσης», όπως και η αδυναµία 

εφαρµογής της σε ex ante περιπτώσεις αναβάθµισης της ποιότητας περιβάλλοντος µιας 

περιοχής (Turner et al., 1994). 
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6.2.4. Παραδείγµατα συναφών εφαρµογών της µεθόδου 

a. Η περίπτωση του Εθνικού ∆ρυµού του Ολύµπου 

Η σχετική έρευνα (Βάκρου & Parry, 1997) υλοποιήθηκε τόσο µε τη Μέθοδο Ανάλυσης 

Κόστους Ταξιδιού όσο και της Υποθετικής Αξιολόγησης. Τα δεδοµένα στα οποία 

στηρίχθηκε αναφορικά µε τον αριθµό των επισκεπτών, προήλθαν από σχετικές έρευνες 

που είχαν πραγµατοποιηθεί τα προηγούµενα έτη. Οι ετήσιοι αλλοδαποί και ηµεδαποί 

επισκέπτες εκτιµώνται σε 60.000 (Μαλαµίδης κ.α., 1992). Η ανάλυση κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η αξία αναψυχής της περιοχής κυµαίνεται µεταξύ 42.000.000 και 

65.000.000 δρχ. (σε τιµές 1992), χρησιµοποιώντας για την ανάλυση ηµιλογαριθµικό και 

λογαριθµικό µοντέλο, αντίστοιχα. 

 

β. Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Dartmoor, στο Ηνωµένο Βασίλειο 

Η έρευνα (Heyes & Heyes, 1999) πραγµατοποιήθηκε το 1996 στο Εθνικό Πάρκο 

Dartmoor, έκτασης 1000 km2, το οποίο δέχεται 10.000.000 επισκέψεις ετησίως. 

Συγκεντρώθηκαν 980 ερωτηµατολόγια, εκ των οποίων αξιοποιήθηκαν στην έρευνα 

506, από επισκέπτες και το κόστος ανά επισκέπτη και ανά επίσκεψη εκτιµήθηκε σε 

₤12,76 για τους ηµερήσιους επισκέπτες και σε ₤25,16 για τους επισκέπτες, που 

διανυχτέρευαν στον χώρο. Η αξία του χώρου, µε βάση τα παραπάνω στοιχεία, 

εκτιµήθηκε ότι κυµαίνεται µεταξύ 63 και 253,3 εκατοµµυρίων στερλινών (GBP). 

Στην ίδια µελέτη αναφέρονται, για λόγους σύγκρισης, τα αποτελέσµατα, ανά επισκέπτη 

και επίσκεψη, άλλων σχετικών ερευνών. Σύµφωνα µε τους Garrod & Willis (1991), σε 

τιµές 1996, το κόστος, ανά επισκέπτη και επίσκεψη, είναι GBP 3,32, 2,00, 0,72, 0,57, 

2,19 και 1,84, για τις περιοχές πρασίνου New Forest, Brecon, Buchan, Cheshire, Lorne 

και Ruthin, αντίστοιχα. 
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