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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

∆ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

Μέθοδοι Περιβαλλοντικής 
Αποτίµησης

Κατηγοριοποίηση µεθόδων

• Με χρήση και χωρίς χρήση καµπυλών ζήτησης

• Άµεσες (ή δεδηλωµένης προτίµησης) – Έµµεσες 
(ή αποκαλυπτόµενης προτίµησης) µέθοδοι

• Πραγµατικών ή υποκατάστατων αγορών (µόνο 
για τις έµµεσες µεθόδους)για τις έµµεσες µεθόδους)

∆ιαφορές ως προς την ικανότητα αποτίµησης της ‘ολικής’ αξίας 
ενός αγαθού, της ex ante εφαρµογής, κ.ά.
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Έµµεσες µέθοδοι αποτίµησης

• Μέθοδος τιµής αγοράς (ή πλεονάσµατος 
καταναλωτή/παραγωγού)ή ρ γ γ )

• Μέθοδος συνάρτησης παραγωγής
• Μέθοδος αποτρεπτικής συµπεριφοράς
• Μέθοδος κόστους υγείας
• Ανάλυση κόστους ταξιδιούη ς ξ
• Ωφελιµιστική Αποτίµηση ή Ανάλυση Αγορών 
Ωφέλιµων Χαρακτηριστικών 

Μέθοδος τιµής αγοράς

• Η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν το υπό 
εξέταση αγαθό εµπορεύεται, ως προϊόν, σε ξ η γ µ ρ ς ρ
πραγµατική αγορά. 

• Τα οφέλη ή τα κόστη από την µεταβολή στην 
παρεχόµενη ποιότητα ή ποσότητα του αγαθού 
υπολογίζονται βάσει της µεταβολής της ποσότητας 
και της τιµής του αγαθού. ης µής γ

• Η µεταβολή επιδρά τόσο στην ευηµερία των 
καταναλωτών (λόγω του πλεονάσµατος του 
καταναλωτή) όσο και στο εισόδηµα των παραγωγών 
(λόγω του πλεονάσµατος του παραγωγού)
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Μέθοδος τιµής αγοράς

• Για την αποτίµηση του περιβαλλοντικού αγαθού 
απαιτούνται δεδοµένα αναφορικά µε την καµπύλη µ φ ρ µ η µ η
ζήτησης του αγαθού, όπως επίσης και του 
κόστους των παραγωγών ώστε να είναι 
µετρήσιµες οι µεταβολές του πλεονάσµατος 
παραγωγού και καταναλωτή από την πραγµατική 
αντίδραση της αγοράς

Παράδειγµα…

Παράδειγµα της µεθόδου τιµής αγοράς
Σε µια λίµνη η ρύπανση των νερών προκάλεσε τη µείωση 
του πληθυσµού των ψαριών. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη 
ί λ ά ό δή ύξµείωση των αλιευµάτων, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση 

των τιµών πώλησης αλλά και σε αύξηση του κόστους 
αλιείας.

Η τιµή των ψαριών ήταν 4 €/kg πριν από τη ρύπανση, ενώ 
σήµερα έχει αυξηθεί σε 6 €/kg. 

Ποιο είναι η οικονοµική ζηµιά της ρύπανσης της λίµνης;
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Παράδειγµα της µεθόδου τιµής αγοράς
Από ιστορικά δεδοµένα για την αγορά των ψαριών της 
λίµνης, οι ερευνητές υπολογίζουν την καµπύλη ζήτησης για 

λ ύ ί ί λή ή έτα αλιεύµατα, η οποία είναι µια απλή γραµµική σχέση που 
δίνεται από τον τύπο Q = 20.000 – 2.000*P 

Καµπύλη ζήτησης
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Παράδειγµα της µεθόδου τιµής αγοράς
Όµως, απώλεια έχουν και οι ψαράδες (παραγωγοί) της 
περιοχής λόγω αύξησης του κόστους αλιείας. Γι’ αυτό πρέπει 

λ ί β λή λ άνα υπολογιστεί και η µεταβολή του πλεονάσµατος του 
παραγωγού (το πλεόνασµα του παραγωγού προκύπτει από 
τη διαφορά των συνολικών εσόδων και του κόστους 
παραγωγής).

Από σχετική έρευνα, υπολογίστηκε ότι πριν από τη ρύπανση 
οι ψαράδες έπιαναν και διέθεταν στην αγορά 12.000 kg 
ψάρια, τα οποία τα πουλούσαν σε τιµή (χονδρική) 2 €/kg. Το 
κόστος αλιείας ανά kg ήταν 0,5 €. 

Εποµένως…

Παράδειγµα της µεθόδου τιµής αγοράς
Τα συνολικά έσοδα των ψαράδων ήταν:

12.000 kg * 2 €/kg = 24.000 €000 g €/ g 000 €

τα έξοδά τους:

12.000 kg * 0,5 €/kg = 6.000 €

και τα κέρδη τους:

24.000 - 6.000 = 18.000 €
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Παράδειγµα της µεθόδου τιµής αγοράς
Μετά από τη ρύπανση η ποσότητα των αλιευµάτων 
µειώθηκε σε 8.000 kg, το κόστος αυξήθηκε σε 0,8 €/kg λόγω 

ό ό λ ά ά άτης µικρότερης ποσότητας αλιευµάτων ανά ψάρεµα και η 
τιµή χονδρικής αυξήθηκε στα 2,5 €/kg. Εποµένως:

Τα συνολικά έσοδα ανέρχονται πλέον σε:

8.000 kg * 2,5 €/kg = 20.000 €

τα έξοδα σε:

8.000 kg * 0,8 €/kg = 6.400 €

και τα κέρδη σε:

20.000 - 6.400 = 13.600 €

Άρα έχουν µια οικονοµική απώλεια 4.400 €.

Παράδειγµα της µεθόδου τιµής αγοράς

Συνεπώς η συνολική ζηµιά από τη ρύπανση ανέρχεται σε:

20.000 (λόγω µείωσης του πλεονάσµατος του καταναλωτή) 
+ 

4.400 (λόγω µείωσης του πλεονάσµατος του παραγωγού) 

= 24.400 €

Το παράδειγµα προέρχεται από την ιστοσελίδα www.ecosystemvaluation.org µετά από 
επεξεργασία και διαφοροποίηση των στοιχείων
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Μέθοδος συνάρτησης παραγωγής

• Η µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί όταν το υπό 
εξέταση περιβαλλοντικό αγαθό αποτελεί ξ η ρ β γ
παραγωγικό συντελεστή µιας δραστηριότητας (π.χ. 
το νερό στις αρδευόµενες καλλιέργειες). 

• Οι µεταβολές στην ποιότητα ή την ποσότητα του 
αγαθού µπορεί να επηρεάσουν το κόστος 
παραγωγής και κατ’ επέκταση άλλες συνιστώσες ρ γ γής η ς ς
όπως την παραγόµενη ποσότητα, την πρόσοδο που 
αποκοµίζει ο παραγωγός, κ.λπ.

Παράδειγµα…

Παράδειγµα µεθόδου συνάρτησης παραγωγής

Κάποιος γεωργός καλλιεργεί βαµβάκι σε µια έκταση 200 
στρεµµάτων Η παραγωγή του βαµβακιού ανέρχεται σε 350στρεµµάτων. Η παραγωγή του βαµβακιού ανέρχεται σε 350 
kg/στρέµµα και οι ποσότητες νερού που απαιτούνται για να 
επιτευχθεί αυτή η παραγωγή ανέρχονται σε 800 m3/στρέµµα. 
Το νερό άρδευσης προέρχεται από µια παρακείµενη λίµνη 
και το κόστος ανέρχεται σε 15 €/στρέµµα (το οποίο 
αντιστοιχεί σε 0,02 €/m3 νερού, περίπου). Επίσης, το κόστος 
παραγωγής (πλην της άρδευσης) ανέρχεται σε 100 ρ γ γής ( η ης ρ ης) ρχ
€/στρέµµα. Η τιµή πώλησης του βαµβακιού είναι 0,4 €/kg και 
η επιδότηση ανέρχεται σε 100 €/στρέµµα.

Ποιο είναι η οικονοµική αξία του αρδευτικού νερού που 
προέρχεται από τη λίµνη;
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Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα προκύπτουν τα 
ακόλουθα:

Παράδειγµα µεθόδου συνάρτησης παραγωγής

ακόλουθα:

Έσοδα = 350 kg/στρ.*200 στρ.*0,4 €/kg + 200 στρ.*100 €/στρ. = 48.000 €

Έξοδα παραγωγής (πλην άρδευσης) = 200 στρ.*100 €/στρ. = 20.000 €

Έξοδα άρδευσης = 200 στρ.*15 €/στρ. = 3.000 €

Εισόδηµα = 48.000 – 20.000 – 3.000 = 25.000 €

Παράδειγµα µεθόδου συνάρτησης παραγωγής

Έστω ότι λόγω ανοµβρίας το νερό της λίµνης επαρκεί µόνο 
για το 50% των αναγκών άρδευσης της καλλιέργειας κιγια το 50% των αναγκών άρδευσης της καλλιέργειας κι 
επιπλέον η ποιότητά του είναι χειρότερη από πριν. Ο 
γεωργός αναγκάζεται να αντλήσει νερό, όχι πολύ καλής 
ποιότητας, από έναν υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα µε κόστος 
0,2 €/m3. Η παραγωγή του βαµβακιού λόγω της χειρότερης 
ποιότητας του νερού άρδευσης ανέρχεται σε 320 
kg/στρέµµα. g ρ µµ
Αν η τιµή πώλησης, η επιδότηση και τα λοιπά κόστη 
παραγωγής παραµείνουν στα περσινά επίπεδα, η απώλεια 
εισοδήµατος για το γεωργό θα είναι…
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Παράδειγµα µεθόδου συνάρτησης παραγωγής

Έσοδα = 320 kg/στρ.*200 στρ.*0,4 €/kg + 200 στρ.*100 €/στρ. = 45.600 €

Έξοδα παραγωγής (πλην άρδευσης) = 200 στρ.*100 €/στρ. = 20.000 €

Έξοδα άρδευσης = 100 στρ.*15 €/στρ. + 100 στρ.*800 m3/στρ. * 0,2 €/m3

= 17.500 €

Εισόδηµα = 45.600 – 20.000 – 17.500 = 8.100 €

Εποµένως η απώλεια εισοδήµατος ανέρχεται σε 16 900 € (=25 000Εποµένως, η απώλεια εισοδήµατος ανέρχεται σε 16.900 € (=25.000 –
8.100)

Παράδειγµα µεθόδου συνάρτησης παραγωγής

Η συνολική αξία του επιφανειακού νερού θα µπορούσε να 
υπολογιστεί ως ακολούθως:υπολογιστεί ως ακολούθως:

Το εισόδηµα του γεωργού όταν αρδεύεται αποκλειστικά από 
επιφανειακό νερό είναι 25.000 €. Αν αρδευόταν αποκλειστικά 
από υπόγειο νερό (µε παραγωγή 320 kg/στρέµµα και όλες 
τις άλλες παραµέτρους ίδιες), τότε το εισόδηµά του θα ήταν   
-6.400 €. 
Εποµένως, το «καθαρό» εισόδηµα του γεωργού λόγω 
χρήσης του επιφανειακού νερού είναι η διαφορά µεταξύ των 
δύο ακραίων καταστάσεων, δηλ. 25.000 - (- 6.400) = 31.400 
€.
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Παράδειγµα µεθόδου συνάρτησης παραγωγής

Η συνολική αξία του νερού, η οποία αντανακλά τη µέγιστη 
προθυµία του γεωργού να πληρώσει για τις συγκεκριµένεςπροθυµία του γεωργού να πληρώσει για τις συγκεκριµένες 
ποσότητες, υπολογίζεται από το άθροισµα του «καθαρού» 
εισοδήµατος (ήτοι 31.400 €) και της δαπάνης για την 
προµήθεια του επιφανειακού νερού (3.000 €), δηλαδή 
34.400 €.

Το παράδειγµα προέρχεται από τους Ward & Michelsen (2002) µετά από επεξεργασία και 
διαφοροποίηση των στοιχείων

Μέθοδος αποτρεπτικής συµπεριφοράς

• Η µέθοδος αποτρεπτικής συµπεριφοράς εξάγει 
συµπεράσµατα αναφορικά µε την αξία αγαθών και µ ρ µ φ ρ µ η ξ γ
υπηρεσιών του περιβάλλοντος στηριζόµενη στα 
µέτρα που λαµβάνουν τα µέλη της κοινωνίας για να 
µειώσουν τους κινδύνους που σχετίζονται µε την 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

• Στη µέθοδο αυτή συγκαταλέγονται οι µέθοδοι του η µ ή γ γ µ
Κόστους Αποφυγής, του Κόστους Αποκατάστασης 
και του Κόστους Υποκατάστασης.
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Μέθοδος αποτρεπτικής συµπεριφοράς

• Η µέθοδος της αποτρεπτικής συµπεριφοράς δεν 
παρέχει ακριβείς µετρήσεις της αξίας του αγαθού ή ρ χ ρ β ς µ ρή ς ης ξ ς γ ή
της υπηρεσίας που εξετάζεται, καθώς στηρίζεται 
στην παραδοχή ότι η αξία του περιβαλλοντικού ή 
του κοινωνικού αγαθού ταυτίζεται µε την τιµή 
κάποιων εµπορικών αγαθών (π.χ. των έργων 
εξυγίανσης υδροφορέων, της εναλλακτικής 

δ ί ύ ά )τροφοδοσίας νερού, κ.ά.). 

Μέθοδος αποτρεπτικής συµπεριφοράς

• Η αντίληψη αυτή οδηγεί σε υποτίµηση της 
πραγµατικής αξίας του υπό εξέταση αγαθού, όµως ρ γµ ής ξ ς ξ η γ µ ς
οι συγκεκριµένες µέθοδοι εφαρµόζονται ευρέως 
λόγω της απλότητας και της ευθύτητας που 
προσφέρουν. 

Παράδειγµα…
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Παράδειγµα µεθόδου αποτρεπτικής 
συµπεριφοράς
Τον Αύγουστο του 2007 αποκαλύπτεται η έκταση της ρύπανσης 
του Ασωπού ποταµού και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα µιας 
περιοχής από τη Θήβα έως τα Οινόφυτα, την Αυλίδα και τον 
Ωρωπό. Οι συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωµίου φτάνουν έως και 
150 µgr/lt, περίπου, εκ των οποίων τα 2/3 εκτιµάται ότι 
καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα και από εκεί στις βρύσες 
των κατοίκων, αφού σηµαντικό µέρος των δήµων και κοινοτήτων 
της περιοχής υδρευόταν από υδρογεωτρήσεις. Το νερό 
χαρακτηρίζεται ακατάλληλο ακόµη και για άρδευση εξαιτίας των χ ρ ηρ ζ η µη γ ρ η ξ ς
βαρέων µετάλλων που ανιχνεύονται µε τις αναλύσεις. 
Το 2008 το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανακοινώνει πρόστιµα ύψους 450.000 € σε 
βιοµηχανίες της περιοχής σχετικές µε το πρόβληµα.

Πόση είναι όµως η πραγµατική ζηµιά που έχει υποστεί το υδατικό 
σύστηµα της περιοχής;

Παράδειγµα µεθόδου αποτρεπτικής 
συµπεριφοράς

Ένα µόνο µέρος της συνολικής ζηµιάς υπολογίζεται µε τη µέθοδο 
του Κόστους Υποκατάστασης, βάσει του κόστους τροφοδοσίαςτου Κόστους Υποκατάστασης, βάσει του κόστους τροφοδοσίας 
του ∆ήµου Ωρωπού µε νερό από τις πηγές της Μαυροσουβάλας 
(αφού έπρεπε να καταργηθούν οι υδρογεωτρήσεις στα ανάντη του 
Χαλκουτσίου λόγω εύρεσης εξασθενούς χρωµίου στο νερό). 

Το έργο υποκατάστασης του µέχρι τώρα παρεχόµενου φυσικού 
πόρου (ήτοι του υπόγειου νερού) αφορά στην κατασκευή νέου 
αγωγού από τις πηγές της Μαυροσουβάλας στον Ωρωπό και σεαγωγού από τις πηγές της Μαυροσουβάλας στον Ωρωπό και σε 
αναβάθµιση του υφιστάµενου δικτύου ύδρευσης, καθώς και σε 
άλλα συµπληρωµατικά έργα (π.χ. χωµατουργικά, δεξαµενές, κ.ά.) 
και Η/Μ εξοπλισµό.
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Παράδειγµα µεθόδου αποτρεπτικής 
συµπεριφοράς

Το γενικό σύνολο των εργασιών, βάσει του προϋπολογισµού της 
µελέτης, ανέρχεται σε 9.400.000 €.µελέτης, ανέρχεται σε 9.400.000 €. 

Το κόστος αυτό, αφορά µόνο στον Ωρωπό και αποκλειστικά για 
χρήση ύδρευσης. Επίσης, δεν αντανακλά το σύνολο της αξίας 
χρήσης, παρά µόνο την ‘τιµή’ του αγαθού και δεν περιλαµβάνει 
αξίες µη-χρήσης. Εποµένως, θα πρέπει να θεωρείται ως το 
κατώφλι της περιβαλλοντικής ζηµιάς.

Μέθοδος κόστους υγείας

• Το κόστος των επιπτώσεων αποτιµάται µέσω των 
εξόδων ιατρικής φροντίδας και των απολεσθέντων ξ ρ ής φρ ς
εσόδων λόγω αποχής από την εργασία αλλά και 
από άλλες δραστηριότητες, π.χ. αναψυχή.

• Η µέθοδος έχει αρκετούς περιορισµούς, καθώς 
αγνοεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις η 
κοινωνία λαµβάνει µέτρα αποφυγής των µβ µ ρ φ γής
επιπτώσεων στην υγεία (π.χ. αγορά 
εµφιαλωµένου νερού, όταν ο υδροφόρος 
ορίζοντας µιας περιοχής είναι ρυπασµένος). 
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Ανάλυση κόστους ταξιδιού

• Οι υπηρεσίες ενός χώρου πρασίνου, µιας λίµνης ή ενός 
ποταµού παρέχονται, στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, σε µηδενική τιµή (ελεύθερη είσοδος). Το 
γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη τη διαµόρφωση 
καµπυλών ζήτησης και την αξιολόγηση της οικονοµικής 
τους αξίας µε µηχανισµούς αγοράς.

• Η Ανάλυση Κόστους Ταξιδιού (Travel Cost Method) 
στηρίζεται στην υπόθεση ότι το κόστος επίσκεψης στονστηρίζεται στην υπόθεση ότι το κόστος επίσκεψης στον 
χώρο αναψυχής (καύσιµα, διόδια, κ.λπ.), αντανακλά, 
κατά κάποιο τρόπο, την ψυχαγωγική του αξία. 

Ανάλυση κόστους ταξιδιού
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 τηνεπισκέπτες, το µέσο µε το οποίο ταξιδεύουν, το κόστος ταξιδιού τους, την 
χρονική διάρκεια του ταξιδιού, τις εναλλακτικές επιλογές που έχουν, κ.ά.

Από έναν αριθµό παρατηρήσεων προκύπτει 
η «καµπύλη ζήτησης» για τον χώρο 
αναψυχής. Η καµπύλη έχει αρνητική κλίση, 
δεδοµένου ότι, η αύξηση της απόστασης 
από τον χώρο αναψυχής προκαλεί, εξαιτίας 
του αυξανόµενου κόστους τη µείωση τωντου αυξανόµενου κόστους, τη µείωση των 
επισκέψεων.
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Ανάλυση κόστους ταξιδιού

Ε ίδ ό ξ δ ύ ό ή

Κρίσιµα σηµεία:

• Επίδραση χρόνου ταξιδιού και χρόνου παραµονής στον 
χώρο αναψυχής

• Επίδραση εναλλακτικών τοποθεσιών
• Επιλογή σηµείου αφετηρίας του επισκέπτη
• Επισκέπτες µε χαµηλό ή και µηδενικός κόστος ταξιδιού
• Αδυναµία υπολογισµού της «αξίας µη-χρήσης»Αδυναµία υπολογισµού της «αξίας µη χρήσης»
• ∆υνατότητα εφαρµογής µόνο ex post

Παράδειγµα…

Παράδειγµα ανάλυσης κόστους ταξιδιού
Κάποιος κρατικός φορέας θέλει να εκτιµήσει την αξία 
αναψυχής µιας λίµνης, προκειµένου να λάβει µια απόφαση 
για χρηµατοδοτήσει ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικήςγια χρηµατοδοτήσει ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικής 
προστασίας και αναβάθµισής της. 
Ο φορέας διαθέτει στοιχεία αναφορικά µε τον αριθµό των 
επισκεπτών από διάφορες περιοχές που απέχουν 
διαφορετικές αποστάσεις από τη λίµνη. Αποφασίζει να 
εφαρµόσει ένα απλό ζωνικό µοντέλο (Zonal model) 
προσδιορίζοντας µε τη βοήθεια οµόκεντρων κύκλωνπροσδιορίζοντας, µε τη βοήθεια οµόκεντρων κύκλων, 
διάφορες περιοχές προέλευσης των επισκεπτών. 
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Παράδειγµα ανάλυσης κόστους ταξιδιού

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που κρατάει ο φορέας 
προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία για τους επισκέπτες της λίµνης:

Ζώνη Ετήσιος 
αριθµός 

επισκεπτών

Πληθυσµός 
ζώνης

Επισκέψεις/1000 
κατοίκους

Απόσταση 
από τη 

λίµνη (km)

0 600 1500 400 0
1 500 2500 200 20
2 300 3000 100 40
3 200 4000 0 80

προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία για τους επισκέπτες της λίµνης:

3 200 4000 50 80
Πιο µακριά 
από την 3 0

Παράδειγµα ανάλυσης κόστους ταξιδιού
Το πρώτο βήµα αφορά στην εκτίµηση των παραµέτρων της 
συνάρτησης του κόστους ταξιδιού:

Υi = α + β*(Ti+P)+ei

όπου:   Υi = οι επισκέψεις ανά 1000 κατοίκους από την i ζώνη
Τ = το κόστος ταξιδιού από την i ζώνη
Ρ = η τιµή εισόδου στη λίµνη (µηδενική)
ε = το στοχαστικό σφάλµα

Ο φορέας εκτιµά ότι το κόστος ταξιδιού (καύσιµα, κ.λπ.) είναι 0,5 
€/km. Χρησιµοποιώντας ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης 
προσδιορίζεται η εξίσωση παλινδρόµησης ως ακολούθως:

Ŷi = 350 – 8,5*(Ti+P)
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Παράδειγµα ανάλυσης κόστους ταξιδιού
Σήµερα που η είσοδος στη λίµνη είναι δωρεάν, ο συνολικός αριθµός 
των επισκεπτών είναι 1600. 
Προκειµένου να κατασκευαστεί η καµπύλη ζήτησης για τη λίµνηΠροκειµένου να κατασκευαστεί η καµπύλη ζήτησης για τη λίµνη, 
χρησιµοποιείται η παραπάνω εξίσωση, υπολογίζοντας τον αριθµό 
των επισκεπτών για ένα «εισιτήριο», το οποίο αυξάνει κατά 5 € κάθε 
φορά. Έτσι για παράδειγµα, για «εισιτήριο» 5 €, οι συνολικές 
ετήσιες επισκέψεις είναι:

Ζώνη Κόστος 
ταξιδιού+Εισιτήριο

Ετήσιος αριθµός 
επισκεπτών

00 5 308
1 15 223
2 25 138
3 45 0

Συνολικές επισκέψεις 668

Παράδειγµα ανάλυσης κόστους ταξιδιού
Με όµοιο τρόπο, για «εισιτήριο» 10 € υπολογίζεται ο συνολικός 
αριθµός επισκεπτών σε 540, για 15 € σε 413, για 20 σε 285 και 
τελικά για «εισιτήριο» 41,2 € οι επισκέψεις µηδενίζονται. γ ήρ , ψ ς µη ζ
Από τα δεδοµένα αυτά κατασκευάζεται η καµπύλη ζήτησης για τη 
λίµνη.

Καµπύλη ζήτησης ζωνικού µοντέλου
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Παράδειγµα ανάλυσης κόστους ταξιδιού
Με δεδοµένο ότι η είσοδος στη λίµνη είναι δωρεάν, η αξία 
αναψυχής (ήτοι το πλεόνασµα του καταναλωτή) υπολογίζεται από 
το συνολικό εµβαδόν κάτω από την καµπύλη ζήτησης το οποίοτο συνολικό εµβαδόν κάτω από την καµπύλη ζήτησης, το οποίο 
είναι ίσο µε 15.840 € περίπου, σε ετήσια βάση. 
Το πλεόνασµα καταναλωτή ανά επίσκεψη ανέρχεται σε 9,9 €, 
λαµβάνοντας υπόψη τις 1600 επισκέψεις που πραγµατοποιούνται 
ετησίως στη λίµνη. 

Εποµένως, αν το πρόγραµµα προστασίας στοιχίζει λιγότερο από µ ς, ρ γρ µµ ρ ς χ ζ γ ρ
15.840 € το χρόνο, τα οφέλη είναι περισσότερα από τα κόστη και 
δικαιολογείται η εφαρµογή του.

Το παράδειγµα προέρχεται από την ιστοσελίδα www.ecosystemvaluation.org µετά από 
επεξεργασία και διαφοροποίηση των στοιχείων

Ανάλυση αγορών ωφέλιµων χαρακτηριστικών

• Σύµφωνα µε τη µέθοδο, η ποιότητα του περιβάλλοντος 
αντανακλάται στην αξία διαφόρων αγαθών, που η ξ φ ρ γ ,
επηρεάζονται από αυτήν, π.χ. η αξία µιας κατοικίας 
αντανακλά και την ποιότητα του περιβάλλοντος της 
περιοχής. 

• Αξιοποιούνται δεδοµένα από αγοροπωλησίες 
ακινήτων, τα οποία αναλύονται µε τη βοήθεια µοντέλων 

λλ λή λ δ όπολλαπλής παλινδρόµησης. 
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Ανάλυση αγορών ωφέλιµων χαρακτηριστικών

• Ανάγκη σηµαντικού όγκου δεδοµένων
Κρίσιµα σηµεία:
Ανάγκη σηµαντικού όγκου δεδοµένων

• Ανάγκη ισορροπίας στην αγορά κατοικίας
• Επιλογή µοντέλου παλινδρόµησης - Αριθµός και είδος των 

µεταβλητών του µοντέλου 
• Μερική «απορρόφηση» του παράγοντα «περιβάλλον» 
στην αξία της κατοικίας 

• Επίδραση του παράγοντα «χρόνου»
• Επίδραση εξωγενών παραγόντων (π.χ. ύψος επιτοκίων 
δανεισµού)

• Αδυναµία υπολογισµού της «αξίας µη-χρήσης»
• ∆υνατότητα εφαρµογής µόνο ex post

Άµεσες µέθοδοι αποτίµησης

• Μέθοδος υποθετικής ή εξαρτηµένης αξιολόγησης
• Μέθοδος µοντέλων επιλογής• Μέθοδος µοντέλων επιλογής

– Μέθοδος Πειραµάτων Επιλογής (Choice Experiment)

– Μέθοδος Εξαρτηµένης Ταξινόµησης (Contingent 
Ranking)

– Μέθοδος Εξαρτηµένης Βαθµολόγησης (Contingent 
Rating)Rating)

– Μέθοδος Σύγκρισης κατά ζεύγη (Paired Comparisons)
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Μέθοδος υποθετικής αξιολόγησης
• Η Μέθοδος της Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης 

(Contingent Valuation Method) εκτιµά µε άµεσο τρόπο την 
οικονοµική αξία ενός περιβαλλοντικού αγαθού εξαρτώνταςοικονοµική αξία ενός περιβαλλοντικού αγαθού εξαρτώντας 
την από τις εκφρασµένες προτιµήσεις των µελών µιας 
κοινωνίας (ατόµων ή των νοικοκυριών). 

• Η µέθοδος λειτουργεί, εξ ορισµού, µε δεδοµένα µιας 
υποθετικής αγοράς, µέσω της οποίας επιδιώκεται να 
υπολογιστεί η διάθεση του ερωτώµενου να πληρώσει ή να 

ζ θ ί (Willi T P WTP Williαποζηµιωθεί (Willingness To Pay – WTP or Willingness 
To Accept – WTA) για τις µεταβολές στην παρεχόµενη 
ποιότητα ή/και ποσότητα µη εµπορεύσιµων αγαθών και 
υπηρεσιών του περιβάλλοντος. 

Μέθοδος υποθετικής αξιολόγησης
Η εκτίµηση στηρίζεται στη µέτρηση της µεταβολής του
επιπέδου ευηµερίας, λόγω της µεταβολής στην παρεχόµενη
ποιότητα ή ποσότητα ενός περιβαλλοντικού αγαθούποιότητα ή ποσότητα ενός περιβαλλοντικού αγαθού.

Η Αντισταθµιστική Μεταβολή 
για ένα δηµόσιο αγαθό 
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Μέθοδος υποθετικής αξιολόγησης
• Η µέθοδος αξιοποιεί στοιχεία έρευνας µε ερωτηµατολόγια, 
τα οποία συγκεντρώνονται µε τρεις τρόπους: (α) 
τηλεφωνικά (β) ταχυδροµικά (µε συµβατικό και τελευταίατηλεφωνικά, (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 

ί δ ό λ ί«σεναρίου», ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου και η 
ορθή αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της 
δειγµατοληπτικής εργασίας. 

Μέθοδος υποθετικής αξιολόγησης
• Η «καρδιά» της µεθόδου είναι το ερωτηµατολόγιο και 
ειδικά η ερώτηση για την επιθυµία χρηµατικής 
συνεισφοράς ή αποζηµίωσης σε σχέση µε το υπόσυνεισφοράς 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 
λλ ή ζ ά Ο β ό ό έ ξµελλοντική ζηµιά. Ο βασικός κορµός της συνέντευξης 

πραγµατεύεται το χρηµατικό ποσό που προτίθεται να 
πληρώσει κάποιος προκειµένου να διαφυλάξει ή να 
αποκαταστήσει ένα περιβαλλοντικό αγαθό. 
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Μέθοδος υποθετικής αξιολόγησης

Πλεονεκτήµατα:
• δυνατότητα εφαρµογής στην αποτίµηση της «ολικής• δυνατότητα εφαρµογής στην αποτίµηση της «ολικής 
αξίας» ενός περιβαλλοντικού αγαθού 

• ευρύ πεδίο εφαρµογής 
• δυνατότητα ex ante εφαρµογής
• νοµοθετική ισχύ
• ικανότητα εξαγωγής συµπερασµάτων, υπό 
προϋποθέσεις, αναφορικά µε την εκτίµηση των 
διαφορετικών τύπων αξιών ενός αγαθού

Μέθοδος υποθετικής αξιολόγησης

Κρίσιµα σηµεία:
• Στρεβλώσεις στρατηγικής (Strategic biases)• Στρεβλώσεις στρατηγικής (Strategic biases)
• Στρεβλώσεις υπόθεσης (Hypothetical biases)
• Στρεβλώσεις πληροφορίας (Information biases)
• Σχεδιαστικές στρεβλώσεις (Design biases)
• Στρεβλώσεις του τρόπου πληρωµής (Vehicle biases)
• Πρόβληµα αποτίµησης τµήµατος και συνόλου ενόςΠρόβληµα αποτίµησης τµήµατος και συνόλου ενός 
περιβαλλοντικού αγαθού (Part-whole bias)

• Στρεβλώσεις λόγω διαφορετικής συµπεριφοράς στην 
επιθυµία πληρωµής για απόκτηση ή για απώλεια ενός 
περιβαλλοντικού αγαθού (WTP vs. WTA bias)
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Μοντέλα επιλογής
• Τα µοντέλα επιλογών βασίζονται στην ιδέα ότι κάθε αγαθό 

µπορεί να περιγραφεί µε βάση τα χαρακτηριστικά του και 
τα επίπεδα αυτών Με τη µεταβολή των χαρακτηριστικώντα επίπεδα αυτών. Με τη µεταβολή των χαρακτηριστικών 
του αγαθού αναζητείται απάντηση σε τέσσερα βασικά 
ερωτήµατα:
– Ποιες είναι οι ιδιότητες (ή τα χαρακτηριστικά) του αγαθού που 
καθορίζουν την αξία που του προσδίδουν οι ερωτώµενοι.

– Ποια είναι η σειρά κατάταξης των χαρακτηριστικών.

– Ποια είναι η αξία της µεταβολής περισσοτέρων του ενός 
χαρακτηριστικών, ταυτόχρονα.

– Ποια είναι η συνολική αξία του αγαθού.

Πειράµατα επιλογής
• Στα πειράµατα επιλογής παρουσιάζεται στους 
ερωτώµενους µια σειρά εναλλακτικών επιλογών, ζητώντας 
τους να επιλέξουν την πιο ελκυστική Μεταξύ τωντους να επιλέξουν την πιο ελκυστική. Μεταξύ των 
επιλογών αυτών υπάρχει και η υφιστάµενη κατάσταση 
(status quo). 

• Θεωρούνται συνεπή ως προς την οικονοµική θεωρία 
καθώς: (α) ωθούν τους ερωτώµενους να ανταλλάξουν 
µεταβολές στα χαρακτηριστικά του αγαθού µε χρηµατικά 
ποσά (β) οι ερωτώµενοι µπορούν να επιλέξουν το statusποσά, (β) οι ερωτώµενοι µπορούν να επιλέξουν το status 
quo σενάριο, (γ) αναπαρίστανται µε οικονοµετρικά 
µοντέλα που είναι σύµφωνα µε την πιθανοτική θεωρία και 
(δ) µπορούν να δώσουν ποσά για ισοδύναµες ή 
αντισταθµιστικές µεταβολές.
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Εξαρτηµένη ταξινόµηση
• Στην εξαρτηµένη ταξινόµηση ζητείται από τους 
ερωτώµενους να κατατάξουν κατά σειρά προτίµησης µια 
οµάδα εναλλακτικών επιλογών Κάθε επιλογήοµάδα εναλλακτικών επιλογών. Κάθε επιλογή 
περιλαµβάνει ένα σετ χαρακτηριστικών που προσφέρονται 
σε διαφορετικά επίπεδα. 

• Για να είναι συνεπής η µέθοδος µε την οικονοµική θεωρία, 
µεταξύ των επιλογών πρέπει να περιλαµβάνεται πάντα το 
status quo σενάριο, αλλιώς ο ερωτώµενος επιλέγει «δια 
της βίας µια επιλογή που µπορεί να µην ήθελετης βίας» µια επιλογή που µπορεί να µην ήθελε.

Εξαρτηµένη βαθµολόγηση
• Στην εξαρτηµένη βαθµολόγηση παρουσιάζεται στους 
ερωτώµενους µια σειρά εναλλακτικών σεναρίων, τα οποία 
βαθµολογούν στη βάση µιας προκαθορισµένηςβαθµολογούν στη βάση µιας προκαθορισµένης 
αριθµητικής κλίµακας. Ο συνδυασµός των 
χαρακτηριστικών και η ποσότητά των παρεχόµενων 
αγαθών µέσα στα προσφερόµενα σενάρια διαφέρουν.  

• Από την βαθµολογία που δίνει ο ερωτώµενος σε κάθε 
σενάριο είναι δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα για τις 
προτιµήσεις του ερωτώµενου Όµως η µέθοδος δενπροτιµήσεις του ερωτώµενου. Όµως, η µέθοδος δεν 
αφορά σε απευθείας σύγκριση των εναλλακτικών 
σεναρίων, όπως οι προηγούµενες. 
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Σύγκριση κατά ζεύγη
• Η µέθοδος αυτή αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, συνδυασµό 
των πειραµάτων επιλογής και της εξαρτηµένης 
βαθµολόγησης καθώς δίνονται στον ερωτώµενο δύοβαθµολόγησης, καθώς δίνονται στον ερωτώµενο δύο 
εναλλακτικά σενάρια και ζητείται από αυτόν να εκφράσει 
την προτίµησή του µε τη βοήθεια µιας αριθµητικής ή 
ονοµαστικής κλίµακας. 

• Χρησιµοποιείται εξειδικευµένο λογισµικό για την 
κατασκευή των ζευγών των σεναρίων, καθώς σε πολλές 
περιπτώσεις ο µεγάλος αριθµός των ιδιοτήτων πουπεριπτώσεις ο µεγάλος αριθµός των ιδιοτήτων που 
εξετάζονται δυσχεραίνει την ανάλυση λόγω του πολύ 
µεγάλου πλήθους των πιθανών συνδυασµών.

Μοντέλα επιλογής
Από τις τέσσερις µεθόδους µόνο τα Πειράµατα 
Επιλογής και η Εξαρτηµένη Ταξινόµηση έχουν 
στενή σχέση µε την οικονοµική θεωρία, γεγονός 
που επιτρέπει την εκτίµηση της αξίας του υπό 
εξέταση αγαθού.
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Μέθοδος µεταφοράς οφέλους (ή κόστους)

• Ως Μέθοδος Benefit Transfer καλείται η διαδικασία 
µεταφοράς υφιστάµενων δεδοµένων περιβαλλοντικής 

ί δ δ έ όβλ ό ήαποτίµησης για δεδοµένο πρόβληµα, από µια περιοχή µε 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά σε µια άλλη µε παρόµοια 
χαρακτηριστικά. 

• Η µέθοδος αυτή αποτελεί µια διεθνώς αναγνωρισµένη 
πρακτική, όταν δεν είναι εφικτή η διενέργεια πρωτογενούς 
έρευνας λόγω περιορισµών:

– στο κόστος της έρευνας ή/και

– στο χρόνο υλοποίησης

Μέθοδος µεταφοράς οφέλους (ή κόστους)

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές τεχνικές για την εφαρµογή 
της µεθόδου: 

• Απλή µεταφορά τιµής 

• Εκτίµηση της κεντρικής τάσης (µέση τιµή)

• Μεταφορά συνάρτησης

• Μετα – επεξεργασία (meta-analysis)
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Μέθοδος µεταφοράς οφέλους (ή κόστους)

Για να είναι αποτελεσµατική η εφαρµογή της Μεθόδου 
πρέπει να έχουν καθοριστεί:

• οι επιπτώσεις που σχετίζονται µε το αποτιµώµενο αγαθό 
ως προς την έκταση και το µέγεθός τους.

• το µέγεθος του πληθυσµού που θα υποστεί τις συνέπειες 
από τις επιπτώσεις που σχετίζονται µε το αποτιµώµενο 
αγαθό.

ή δ δ έ θ θ ύ (• οι απαιτήσεις των δεδοµένων που θα µεταφερθούν (π.χ. τι 
είδους περιβαλλοντική αξία θα µετρηθεί).

Μέθοδος µεταφοράς οφέλους (ή κόστους)

Η επιλογή των µελετών που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να 
βασίζεται σε µια σειρά κριτηρίων, όπως είναι:

• η συνάφεια του αντικειµένου της µελέτης αναφοράς µε το 
µετρούµενο µέγεθος στην υπό εξέταση περίπτωση

• η σχέση των χαρακτηριστικών του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος της µελέτης αναφοράς µε τα αντίστοιχα της 
υπό εξέταση περίπτωσης

δ ό ί ώ άδ• η δυνατότητα χρησιµοποίησης των «τιµών µονάδας» της 
µελέτης αναφοράς, σε σχέση µε τα διαθέσιµα δεδοµένα 
της υπό εξέταση περίπτωσης, κ.ά.
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Μέθοδος µεταφοράς οφέλους (ή κόστους)

Για να βελτιωθεί η ακρίβεια της µεθόδου, τα αποτελέσµατα της 
µελέτης αναφοράς θα πρέπει να «µεταφερθούν» στη χώρα και στο 
έτος της υπό µελέτη περίπτωσης:έτος της υπό µελέτη περίπτωσης:

• «χωρικά», µε τη βοήθεια του ∆είκτη Ισότιµης Αγοραστικής 
∆ύναµης Καταναλωτή (∆ΙΑ∆Κ)

• «χρονικά», µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ)

Η εξίσωση που χρησιµοποιείται για τον σκοπό αυτό, έστω από τη 
χώρα 0 στην χώρα 1 και από το έτος 0 στο έτος 1 είναι η εξής:χώρα 0 στην χώρα 1 και από το έτος 0 στο έτος 1, είναι η εξής:

Αξία (έτος 1_χώρα 1) =  Αξία (χώρα 0_ έτος 0) x

(∆ΙΑ∆Κ χώρας 1_έτους 0 /∆ΙΑ∆Κ χώρας 0 _έτους 0) x

(∆ΤΚ χώρας 1_έτους 1/∆ΤΚ χώρας 1_έτους 0)


