
25/1/2011

1

Οηθνλνκηθά ηνπ Πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ

ΓΠΜΣ «Δπηζηήκε θαη Τερλνινγία Υδαηηθώλ Πόξσλ»

Μέζνδνη Πεξηβαιινληηθήο Απνηίκεζεο

Καηεγνξηνπνίεζε κεζφδσλ

• Με ρξήζε θαη ρσξίο ρξήζε θακππιψλ δήηεζεο

• Άκεζεο (ή δεδεισκέλεο πξνηίκεζεο) – Έκκεζεο 
(ή απνθαιππηφκελεο πξνηίκεζεο) κέζνδνη

• Πξαγκαηηθψλ ή ππνθαηάζηαησλ αγνξψλ (κφλν 
γηα ηηο έκκεζεο κεζφδνπο)

Γηαθνξέο σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα απνηίκεζεο ηεο ‘νιηθήο’ αμίαο 

ελόο αγαζνύ, ηεο ex ante εθαξκνγήο, θ.ά.



25/1/2011

2

Έκκεζεο κέζνδνη απνηίκεζεο

• Μέζνδνο ηηκήο αγνξάο (ή πιενλάζκαηνο 

θαηαλαισηή/παξαγσγνχ)

• Μέζνδνο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο

• Μέζνδνο απνηξεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο

• Μέζνδνο θφζηνπο πγείαο

• Αλάιπζε θφζηνπο ηαμηδηνχ

• Ωθειηκηζηηθή Απνηίκεζε ή Αλάιπζε Αγνξψλ 

Ωθέιηκσλ Υαξαθηεξηζηηθψλ 

Μέζνδνο ηηκήο αγνξάο

• Η κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ην ππφ 

εμέηαζε αγαζφ εκπνξεχεηαη, σο πξντφλ, ζε 

πξαγκαηηθή αγνξά. 

• Σα νθέιε ή ηα θφζηε απφ ηελ κεηαβνιή ζηελ 

παξερφκελε πνηφηεηα ή πνζφηεηα ηνπ αγαζνχ 

ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεηαβνιήο ηεο πνζφηεηαο 

θαη ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνχ. 

• Η κεηαβνιή επηδξά ηφζν ζηελ επεκεξία ησλ 

θαηαλαισηψλ (ιφγσ ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ 

θαηαλαισηή) φζν θαη ζην εηζφδεκα ησλ παξαγσγψλ 

(ιφγσ ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ παξαγσγνχ)
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Μέζνδνο ηηκήο αγνξάο

• Γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ 

απαηηνχληαη δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηελ θακπχιε 

δήηεζεο ηνπ αγαζνχ, φπσο επίζεο θαη ηνπ 

θφζηνπο ησλ παξαγσγψλ ψζηε λα είλαη 

κεηξήζηκεο νη κεηαβνιέο ηνπ πιενλάζκαηνο 

παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή απφ ηελ πξαγκαηηθή 

αληίδξαζε ηεο αγνξάο

Παξάδεηγκα…

Παξάδεηγκα ηεο κεζφδνπ ηηκήο αγνξάο

ε κηα ιίκλε ε ξχπαλζε ησλ λεξψλ πξνθάιεζε ηε κείσζε 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ςαξηψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ησλ αιηεπκάησλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε 

ησλ ηηκψλ πψιεζεο αιιά θαη ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

αιηείαο.

Η ηηκή ησλ ςαξηψλ ήηαλ 4 €/kg πξηλ απφ ηε ξχπαλζε, ελψ 

ζήκεξα έρεη απμεζεί ζε 6 €/kg. 

Πνην είλαη ε νηθνλνκηθή δεκηά ηεο ξύπαλζεο ηεο ιίκλεο;
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Παξάδεηγκα ηεο κεζφδνπ ηηκήο αγνξάο

Απφ ηζηνξηθά δεδνκέλα γηα ηελ αγνξά ησλ ςαξηψλ ηεο 

ιίκλεο, νη εξεπλεηέο ππνινγίδνπλ ηελ θακπχιε δήηεζεο γηα 

ηα αιηεχκαηα, ε νπνία είλαη κηα απιή γξακκηθή ζρέζε πνπ 

δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν Q = 20.000 – 2.000*P 

Καμπύλη ζήηηζηρ
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Η θακπχιε δήηεζεο 

ησλ αιηεπκάησλ

Παξάδεηγκα ηεο κεζφδνπ ηηκήο αγνξάο

Η κεηαβνιή ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή πξηλ θαη 

κεηά ηε ξχπαλζε είλαη ίζε κε:

12.000*(10-4)/2 - 8.000*(10-6)/2 = 20.000 €

Μεηαβνιή ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή

Πλεόναζμα καηαναλωηή ππιν από ηη πύπανζη
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Παξάδεηγκα ηεο κεζφδνπ ηηκήο αγνξάο

Όκσο, απψιεηα έρνπλ θαη νη ςαξάδεο (παξαγσγνί) ηεο 

πεξηνρήο ιφγσ αχμεζεο ηνπ θφζηνπο αιηείαο. Γη’ απηφ πξέπεη 

λα ππνινγηζηεί θαη ε κεηαβνιή ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ 

παξαγσγνχ (ην πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ πξνθχπηεη απφ 

ηε δηαθνξά ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο).

Απφ ζρεηηθή έξεπλα, ππνινγίζηεθε φηη πξηλ απφ ηε ξχπαλζε 

νη ςαξάδεο έπηαλαλ θαη δηέζεηαλ ζηελ αγνξά 12.000 kg 

ςάξηα, ηα νπνία ηα πνπινχζαλ ζε ηηκή (ρνλδξηθή) 2 €/kg. Σν 

θφζηνο αιηείαο αλά kg ήηαλ 0,5 €. 

Δπνκέλσο…

Παξάδεηγκα ηεο κεζφδνπ ηηκήο αγνξάο

Σα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ςαξάδσλ ήηαλ:

12.000 kg * 2 €/kg = 24.000 €

ηα έμνδά ηνπο:

12.000 kg * 0,5 €/kg = 6.000 €

θαη ηα θέξδε ηνπο:

24.000 - 6.000 = 18.000 €
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Παξάδεηγκα ηεο κεζφδνπ ηηκήο αγνξάο

Μεηά απφ ηε ξχπαλζε ε πνζφηεηα ησλ αιηεπκάησλ 

κεηψζεθε ζε 8.000 kg, ην θφζηνο απμήζεθε ζε 0,8 €/kg ιφγσ 

ηεο κηθξφηεξεο πνζφηεηαο αιηεπκάησλ αλά ςάξεκα θαη ε 

ηηκή ρνλδξηθήο απμήζεθε ζηα 2,5 €/kg. Δπνκέλσο:

Σα ζπλνιηθά έζνδα αλέξρνληαη πιένλ ζε:

8.000 kg * 2,5 €/kg = 20.000 €

ηα έμνδα ζε:

8.000 kg * 0,8 €/kg = 6.400 €

θαη ηα θέξδε ζε:

20.000 - 6.400 = 13.600 €

Άξα έρνπλ κηα νηθνλνκηθή απψιεηα 4.400 €.

Παξάδεηγκα ηεο κεζφδνπ ηηκήο αγνξάο

πλεπψο ε ζπλνιηθή δεκηά απφ ηε ξχπαλζε αλέξρεηαη ζε:

20.000 (ιφγσ κείσζεο ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή) 

+ 

4.400 (ιφγσ κείσζεο ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ παξαγσγνχ) 

= 24.400 €

Τν παξάδεηγκα πξνέξρεηαη από ηελ ηζηνζειίδα www.ecosystemvaluation.org κεηά από 

επεμεξγαζία θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ
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Μέζνδνο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο

• Η κέζνδνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί φηαλ ην ππφ 

εμέηαζε πεξηβαιινληηθφ αγαζφ απνηειεί 

παξαγσγηθφ ζπληειεζηή κηαο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. 

ην λεξφ ζηηο αξδεπφκελεο θαιιηέξγεηεο). 

• Οη κεηαβνιέο ζηελ πνηφηεηα ή ηελ πνζφηεηα ηνπ 

αγαζνχ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο 

παξαγσγήο θαη θαη’ επέθηαζε άιιεο ζπληζηψζεο 

φπσο ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα, ηελ πξφζνδν πνπ 

απνθνκίδεη ν παξαγσγφο, θ.ιπ.

Παξάδεηγκα…

Παξάδεηγκα κεζφδνπ ζπλάξηεζεο παξαγσγήο

Κάπνηνο γεσξγφο θαιιηεξγεί βακβάθη ζε κηα έθηαζε 200 

ζηξεκκάησλ. Η παξαγσγή ηνπ βακβαθηνχ αλέξρεηαη ζε 350 

kg/ζηξέκκα θαη νη πνζφηεηεο λεξνχ πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

επηηεπρζεί απηή ε παξαγσγή αλέξρνληαη ζε 800 m3/ζηξέκκα. 

Σν λεξφ άξδεπζεο πξνέξρεηαη απφ κηα παξαθείκελε ιίκλε 

θαη ην θφζηνο αλέξρεηαη ζε 15 €/ζηξέκκα (ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζε 0,02 €/m3 λεξνχ, πεξίπνπ). Δπίζεο, ην θφζηνο 

παξαγσγήο (πιελ ηεο άξδεπζεο) αλέξρεηαη ζε 100 

€/ζηξέκκα. Η ηηκή πψιεζεο ηνπ βακβαθηνχ είλαη 0,4 €/kg θαη 

ε επηδφηεζε αλέξρεηαη ζε 100 €/ζηξέκκα.

Πνην είλαη ε νηθνλνκηθή αμία ηνπ αξδεπηηθνύ λεξνύ πνπ 

πξνέξρεηαη από ηε ιίκλε;
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χκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα πξνθχπηνπλ ηα 

αθφινπζα:

Έζνδα = 350 kg/ζηξ.*200 ζηξ.*0,4 €/kg + 200 ζηξ.*100 €/ζηξ. = 48.000 €

Έμνδα παξαγσγήο (πιελ άξδεπζεο) = 200 ζηξ.*100 €/ζηξ. = 20.000 €

Έμνδα άξδεπζεο = 200 ζηξ.*15 €/ζηξ. = 3.000 €

Δηζφδεκα = 48.000 – 20.000 – 3.000 = 25.000 €

Παξάδεηγκα κεζφδνπ ζπλάξηεζεο παξαγσγήο

Παξάδεηγκα κεζφδνπ ζπλάξηεζεο παξαγσγήο

Έζησ φηη ιφγσ αλνκβξίαο ην λεξφ ηεο ιίκλεο επαξθεί κφλν 

γηα ην 50% ησλ αλαγθψλ άξδεπζεο ηεο θαιιηέξγεηαο θη 

επηπιένλ ε πνηφηεηά ηνπ είλαη ρεηξφηεξε απφ πξηλ. Ο 

γεσξγφο αλαγθάδεηαη λα αληιήζεη λεξφ, φρη πνιχ θαιήο 

πνηφηεηαο, απφ έλαλ ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα κε θφζηνο 

0,2 €/m3. Η παξαγσγή ηνπ βακβαθηνχ ιφγσ ηεο ρεηξφηεξεο 

πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο αλέξρεηαη ζε 320 

kg/ζηξέκκα. 

Αλ ε ηηκή πψιεζεο, ε επηδφηεζε θαη ηα ινηπά θφζηε 

παξαγσγήο παξακείλνπλ ζηα πεξζηλά επίπεδα, ε απψιεηα 

εηζνδήκαηνο γηα ην γεσξγφ ζα είλαη…
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Παξάδεηγκα κεζφδνπ ζπλάξηεζεο παξαγσγήο

Έζνδα = 320 kg/ζηξ.*200 ζηξ.*0,4 €/kg + 200 ζηξ.*100 €/ζηξ. = 45.600 €

Έμνδα παξαγσγήο (πιελ άξδεπζεο) = 200 ζηξ.*100 €/ζηξ. = 20.000 €

Έμνδα άξδεπζεο = 100 ζηξ.*15 €/ζηξ. + 100 ζηξ.*800 m3/ζηξ. * 0,2 €/m3

= 17.500 €

Δηζφδεκα = 45.600 – 20.000 – 17.500 = 8.100 €

Δπνκέλσο, ε απψιεηα εηζνδήκαηνο αλέξρεηαη ζε 16.900 € (=25.000 –

8.100)

Παξάδεηγκα κεζφδνπ ζπλάξηεζεο παξαγσγήο

Η ζπλνιηθή αμία ηνπ επηθαλεηαθνχ λεξνχ ζα κπνξνχζε λα 

ππνινγηζηεί σο αθνινχζσο:

Σν εηζφδεκα ηνπ γεσξγνχ φηαλ αξδεχεηαη απνθιεηζηηθά απφ 

επηθαλεηαθφ λεξφ είλαη 25.000 €. Αλ αξδεπφηαλ απνθιεηζηηθά 

απφ ππφγεην λεξφ (κε παξαγσγή 320 kg/ζηξέκκα θαη φιεο 

ηηο άιιεο παξακέηξνπο ίδηεο), ηφηε ην εηζφδεκά ηνπ ζα ήηαλ   

-6.400 €. 

Δπνκέλσο, ην «θαζαξφ» εηζφδεκα ηνπ γεσξγνχ ιφγσ 

ρξήζεο ηνπ επηθαλεηαθνχ λεξνχ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δχν αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, δει. 25.000 - (- 6.400) = 31.400 

€.
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Παξάδεηγκα κεζφδνπ ζπλάξηεζεο παξαγσγήο

Η ζπλνιηθή αμία ηνπ λεξνχ, ε νπνία αληαλαθιά ηε κέγηζηε 

πξνζπκία ηνπ γεσξγνχ λα πιεξψζεη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηεο, ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ηνπ «θαζαξνχ» 

εηζνδήκαηνο (ήηνη 31.400 €) θαη ηεο δαπάλεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ επηθαλεηαθνχ λεξνχ (3.000 €), δειαδή 

34.400 €.

Τν παξάδεηγκα πξνέξρεηαη από ηνπο Ward & Michelsen (2002) κεηά από επεμεξγαζία θαη 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ

Μέζνδνο απνηξεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο

• Η κέζνδνο απνηξεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ αμία αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηεξηδφκελε ζηα 

κέηξα πνπ ιακβάλνπλ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο γηα λα 

κεηψζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

• ηε κέζνδν απηή ζπγθαηαιέγνληαη νη κέζνδνη ηνπ 

Κφζηνπο Απνθπγήο, ηνπ Κφζηνπο Απνθαηάζηαζεο 

θαη ηνπ Κφζηνπο Τπνθαηάζηαζεο.
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Μέζνδνο απνηξεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο

• Η κέζνδνο ηεο απνηξεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ 

παξέρεη αθξηβείο κεηξήζεηο ηεο αμίαο ηνπ αγαζνχ ή 

ηεο ππεξεζίαο πνπ εμεηάδεηαη, θαζψο ζηεξίδεηαη 

ζηελ παξαδνρή φηη ε αμία ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ή 

ηνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηηκή 

θάπνησλ εκπνξηθψλ αγαζψλ (π.ρ. ησλ έξγσλ 

εμπγίαλζεο πδξνθνξέσλ, ηεο ελαιιαθηηθήο 

ηξνθνδνζίαο λεξνχ, θ.ά.). 

Μέζνδνο απνηξεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο

• Η αληίιεςε απηή νδεγεί ζε ππνηίκεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ ππφ εμέηαζε αγαζνχ, φκσο 

νη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη εθαξκφδνληαη επξέσο 

ιφγσ ηεο απιφηεηαο θαη ηεο επζχηεηαο πνπ 

πξνζθέξνπλ. 

Παξάδεηγκα…
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Παξάδεηγκα κεζφδνπ απνηξεπηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 απνθαιχπηεηαη ε έθηαζε ηεο ξχπαλζεο 

ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ θαη ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα κηαο 

πεξηνρήο απφ ηε Θήβα έσο ηα Οηλφθπηα, ηελ Απιίδα θαη ηνλ 

Ωξσπφ. Οη ζπγθεληξψζεηο εμαζζελνχο ρξσκίνπ θηάλνπλ έσο θαη 

150 κgr/lt, πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2/3 εθηηκάηαη φηη 

θαηαιήγνπλ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη απφ εθεί ζηηο βξχζεο 

ησλ θαηνίθσλ, αθνχ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ 

ηεο πεξηνρήο πδξεπφηαλ απφ πδξνγεσηξήζεηο. Σν λεξφ 

ραξαθηεξίδεηαη αθαηάιιειν αθφκε θαη γηα άξδεπζε εμαηηίαο ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ πνπ αληρλεχνληαη κε ηηο αλαιχζεηο. 

Σν 2008 ην ΤΠΔΥΩΓΔ αλαθνηλψλεη πξφζηηκα χςνπο 450.000 € ζε 

βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο ζρεηηθέο κε ην πξφβιεκα.

Πόζε είλαη όκσο ε πξαγκαηηθή δεκηά πνπ έρεη ππνζηεί ην πδαηηθό 

ζύζηεκα ηεο πεξηνρήο;

Παξάδεηγκα κεζφδνπ απνηξεπηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο

Έλα κφλν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δεκηάο ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν 

ηνπ Κφζηνπο Τπνθαηάζηαζεο, βάζεη ηνπ θφζηνπο ηξνθνδνζίαο 

ηνπ Γήκνπ Ωξσπνχ κε λεξφ απφ ηηο πεγέο ηεο Μαπξνζνπβάιαο 

(αθνχ έπξεπε λα θαηαξγεζνχλ νη πδξνγεσηξήζεηο ζηα αλάληε ηνπ 

Υαιθνπηζίνπ ιφγσ εχξεζεο εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζην λεξφ). 

Σν έξγν ππνθαηάζηαζεο ηνπ κέρξη ηψξα παξερφκελνπ θπζηθνχ 

πφξνπ (ήηνη ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ) αθνξά ζηελ θαηαζθεπή λένπ 

αγσγνχ απφ ηηο πεγέο ηεο Μαπξνζνπβάιαο ζηνλ Ωξσπφ θαη ζε 

αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, θαζψο θαη ζε 

άιια ζπκπιεξσκαηηθά έξγα (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, δεμακελέο, θ.ά.) 

θαη Η/Μ εμνπιηζκφ.
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Παξάδεηγκα κεζφδνπ απνηξεπηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο

Σν γεληθφ ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ, βάζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

κειέηεο, αλέξρεηαη ζε 9.400.000 €. 

Σν θφζηνο απηφ, αθνξά μόνο ζηνλ Ωξσπφ θαη αποκλειζηικά γηα 

ρξήζε χδξεπζεο. Δπίζεο, δελ αληαλαθιά ην ζχλνιν ηεο αμίαο 

ρξήζεο, παξά κφλν ηελ ‘ηηκή’ ηνπ αγαζνχ θαη δελ πεξηιακβάλεη 

αμίεο κε-ρξήζεο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ην 

θαηψθιη ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκηάο.

Μέζνδνο θφζηνπο πγείαο

• Σν θφζηνο ησλ επηπηψζεσλ απνηηκάηαη κέζσ ησλ 

εμφδσλ ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ησλ απνιεζζέλησλ 

εζφδσλ ιφγσ απνρήο απφ ηελ εξγαζία αιιά θαη 

απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. αλαςπρή.

• Η κέζνδνο έρεη αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο, θαζψο 

αγλνεί ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε 

θνηλσλία ιακβάλεη κέηξα απνθπγήο ησλ 

επηπηψζεσλ ζηελ πγεία (π.ρ. αγνξά 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ, φηαλ ν πδξνθφξνο 

νξίδνληαο κηαο πεξηνρήο είλαη ξππαζκέλνο). 
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Αλάιπζε θφζηνπο ηαμηδηνχ

• Οη ππεξεζίεο ελφο ρψξνπ πξαζίλνπ, κηαο ιίκλεο ή ελφο 

πνηακνχ παξέρνληαη, ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ζε κεδεληθή ηηκή (ειεχζεξε είζνδνο). Σν 

γεγνλφο απηφ θαζηζηά δχζθνιε ηε δηακφξθσζε 

θακππιψλ δήηεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ηνπο αμίαο κε κεραληζκνχο αγνξάο.

• Η Αλάιπζε Κφζηνπο Σαμηδηνχ (Travel Cost Method) 

ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ην θφζηνο επίζθεςεο ζηνλ 

ρψξν αλαςπρήο (θαχζηκα, δηφδηα, θ.ιπ.), αληαλαθιά, 

θαηά θάπνην ηξφπν, ηελ ςπραγσγηθή ηνπ αμία. 

Αλάιπζε θφζηνπο ηαμηδηνχ
Η κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ζπλεληεχμεηο ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ρψξνπ κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ. Οη 

βαζηθέο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ πεξηνρή απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη νη 

επηζθέπηεο, ην κέζν κε ην νπνίν ηαμηδεχνπλ, ην θφζηνο ηαμηδηνχ ηνπο, ηελ 

ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ έρνπλ, θ.ά.

Απφ έλαλ αξηζκφ παξαηεξήζεσλ πξνθχπηεη 

ε «θακπχιε δήηεζεο» γηα ηνλ ρψξν 

αλαςπρήο. Η θακπχιε έρεη αξλεηηθή θιίζε, 

δεδνκέλνπ φηη, ε αχμεζε ηεο απφζηαζεο 

απφ ηνλ ρψξν αλαςπρήο πξνθαιεί, εμαηηίαο 

ηνπ απμαλφκελνπ θφζηνπο, ηε κείσζε ησλ 

επηζθέςεσλ.



25/1/2011

15

Αλάιπζε θφζηνπο ηαμηδηνχ

• Δπίδξαζε ρξόλνπ ηαμηδηνύ θαη ρξόλνπ παξακνλήο ζηνλ 

ρώξν αλαςπρήο

• Δπίδξαζε ελαιιαθηηθώλ ηνπνζεζηώλ

• Δπηινγή ζεκείνπ αθεηεξίαο ηνπ επηζθέπηε

• Δπηζθέπηεο κε ρακειό ή θαη κεδεληθόο θόζηνο ηαμηδηνύ

• Αδπλακία ππνινγηζκνύ ηεο «αμίαο κε-ρξήζεο»

• Γπλαηόηεηα εθαξκνγήο κόλν ex post

Κπίζιμα ζημεία:

Παξάδεηγκα…

Παξάδεηγκα αλάιπζεο θφζηνπο ηαμηδηνχ

Κάπνηνο θξαηηθφο θνξέαο ζέιεη λα εθηηκήζεη ηελ αμία 

αλαςπρήο κηαο ιίκλεο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κηα απφθαζε 

γηα ρξεκαηνδνηήζεη έλα πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζήο ηεο. 

Ο θνξέαο δηαζέηεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηζθεπηψλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο πνπ απέρνπλ 

δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο απφ ηε ιίκλε. Απνθαζίδεη λα 

εθαξκφζεη έλα απιφ δσληθφ κνληέιν (Zonal model) 

πξνζδηνξίδνληαο, κε ηε βνήζεηα νκφθεληξσλ θχθισλ, 

δηάθνξεο πεξηνρέο πξνέιεπζεο ησλ επηζθεπηψλ. 
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Παξάδεηγκα αλάιπζεο θφζηνπο ηαμηδηνχ

Ζώνη Εηήζιορ 

απιθμόρ 

επιζκεπηών

Πληθςζμόρ 

ζώνηρ

Επιζκέψειρ/1000 

καηοίκοςρ

Απόζηαζη 

από ηη 

λίμνη (km)

0 600 1500 400 0

1 500 2500 200 20

2 300 3000 100 40

3 200 4000 50 80

Πην καθξηά 

απφ ηελ 3
0

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ θξαηάεη ν θνξέαο 

πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο ιίκλεο:

Παξάδεηγκα αλάιπζεο θφζηνπο ηαμηδηνχ
Σν πξψην βήκα αθνξά ζηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο 

ζπλάξηεζεο ηνπ θφζηνπο ηαμηδηνχ:

Τi = α + β*(Ti+P)+ei

φπνπ:   Τi = νη επηζθέςεηο αλά 1000 θαηνίθνπο απφ ηελ i δψλε

Σ = ην θφζηνο ηαμηδηνχ απφ ηελ i δψλε

Ρ = ε ηηκή εηζφδνπ ζηε ιίκλε (κεδεληθή)

ε = ην ζηνραζηηθφ ζθάικα

Ο θνξέαο εθηηκά φηη ην θφζηνο ηαμηδηνχ (θαχζηκα, θ.ιπ.) είλαη 0,5 

€/km. Υξεζηκνπνηψληαο αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

πξνζδηνξίδεηαη ε εμίζσζε παιηλδξφκεζεο σο αθνινχζσο:

Ŷi = 350 – 8,5*(Ti+P)
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Παξάδεηγκα αλάιπζεο θφζηνπο ηαμηδηνχ

ήκεξα πνπ ε είζνδνο ζηε ιίκλε είλαη δσξεάλ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ επηζθεπηψλ είλαη 1600. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί ε θακπχιε δήηεζεο γηα ηε ιίκλε, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαπάλσ εμίζσζε, ππνινγίδνληαο ηνλ αξηζκφ 

ησλ επηζθεπηψλ γηα έλα «εηζηηήξην», ην νπνίν απμάλεη θαηά 5 € θάζε 

θνξά. Έηζη γηα παξάδεηγκα, γηα «εηζηηήξην» 5 €, νη ζπλνιηθέο 

εηήζηεο επηζθέςεηο είλαη:

Ζώνη Κόζηορ 

ηαξιδιού+Ειζιηήπιο

Επιζκέπηερ/

1000 καηοίκοςρ

Εηήζιορ 

απιθμόρ 

επιζκεπηών

0 5 308 461

1 15 223 556

2 25 138 413

3 45 0 0

Σςνολικέρ επιζκέψειρ 668 1430

Παξάδεηγκα αλάιπζεο θφζηνπο ηαμηδηνχ

Η θακπχιε δήηεζεο 

ηεο ιίκλεο

Με φκνην ηξφπν, γηα «εηζηηήξην» 10 € ππνινγίδεηαη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο επηζθεπηψλ ζε 1133, γηα 15 € ζε 835, γηα 20 ζε 538θαη 

ηειηθά γηα «εηζηηήξην» 41,2 € νη επηζθέςεηο κεδελίδνληαη. 

Απφ ηα δεδνκέλα απηά θαηαζθεπάδεηαη ε θακπχιε δήηεζεο γηα ηε 

ιίκλε.
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Παξάδεηγκα αλάιπζεο θφζηνπο ηαμηδηνχ

Με δεδνκέλν φηη ε είζνδνο ζηε ιίκλε είλαη δσξεάλ, ε αμία 

αλαςπρήο (ήηνη ην πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή) ππνινγίδεηαη απφ 

ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ θάησ απφ ηελ θακπχιε δήηεζεο, ην νπνίν 

είλαη ίζν κε 28.000 € πεξίπνπ, ζε εηήζηα βάζε. 

Σν πιεφλαζκα θαηαλαισηή αλά επίζθεςε αλέξρεηαη ζε 17,5 €, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 1600 επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

εηεζίσο ζηε ιίκλε. 

Δπνκέλσο, αλ ην πξφγξακκα πξνζηαζίαο ζηνηρίδεη ιηγφηεξν απφ 

28.000 € ην ρξφλν, ηα νθέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα θφζηε θαη 

δηθαηνινγείηαη ε εθαξκνγή ηνπ.

Τν παξάδεηγκα πξνέξρεηαη από ηελ ηζηνζειίδα www.ecosystemvaluation.org κεηά από 

επεμεξγαζία θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ

Αλάιπζε αγνξψλ σθέιηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ

• χκθσλα κε ηε κέζνδν, ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

αληαλαθιάηαη ζηελ αμία δηαθφξσλ αγαζψλ, πνπ 

επεξεάδνληαη απφ απηήλ, π.ρ. ε αμία κηαο θαηνηθίαο 

αληαλαθιά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο. 

• Αμηνπνηνχληαη δεδνκέλα απφ αγνξνπσιεζίεο 

αθηλήησλ, ηα νπνία αλαιχνληαη κε ηε βνήζεηα κνληέισλ 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. 
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Αλάιπζε αγνξψλ σθέιηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ

• Αλάγθε ζεκαληηθνύ όγθνπ δεδνκέλσλ

• Αλάγθε ηζνξξνπίαο ζηελ αγνξά θαηνηθίαο

• Δπηινγή κνληέινπ παιηλδξόκεζεο - Αξηζκόο θαη είδνο ησλ 

κεηαβιεηώλ ηνπ κνληέινπ 

• Μεξηθή «απνξξόθεζε» ηνπ παξάγνληα «πεξηβάιινλ» 

ζηελ αμία ηεο θαηνηθίαο 

• Δπίδξαζε ηνπ παξάγνληα «ρξόλνπ»

• Δπίδξαζε εμσγελώλ παξαγόλησλ (π.ρ. ύςνο επηηνθίσλ 

δαλεηζκνύ)

• Αδπλακία ππνινγηζκνύ ηεο «αμίαο κε-ρξήζεο»

• Γπλαηόηεηα εθαξκνγήο κόλν ex post

Κπίζιμα ζημεία:

Άκεζεο κέζνδνη απνηίκεζεο

• Μέζνδνο ππνζεηηθήο ή εμαξηεκέλεο αμηνιφγεζεο

• Μέζνδνο κνληέισλ επηινγήο

– Μέζνδνο Πεηξακάησλ Δπηινγήο (Choice Experiment)

– Μέζνδνο Δμαξηεκέλεο Σαμηλφκεζεο (Contingent 

Ranking)

– Μέζνδνο Δμαξηεκέλεο Βαζκνιφγεζεο (Contingent 

Rating)

– Μέζνδνο χγθξηζεο θαηά δεχγε (Paired Comparisons)
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Μέζνδνο ππνζεηηθήο αμηνιφγεζεο

• Η Μέζνδνο ηεο Τπνζεηηθήο ή Δμαξηεκέλεο Αμηνιφγεζεο 

(Contingent Valuation Method) εθηηκά κε άκεζν ηξφπν ηελ 

νηθνλνκηθή αμία ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ εμαξηψληαο 

ηελ απφ ηηο εθθξαζκέλεο πξνηηκήζεηο ησλ κειψλ κηαο 

θνηλσλίαο (αηφκσλ ή ησλ λνηθνθπξηψλ). 

• Η κέζνδνο ιεηηνπξγεί, εμ νξηζκνχ, κε δεδνκέλα κηαο 

ππνζεηηθήο αγνξάο, κέζσ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη λα 

ππνινγηζηεί ε δηάζεζε ηνπ εξσηψκελνπ λα πιεξψζεη ή λα 

απνδεκησζεί (Willingness To Pay – WTP or Willingness 

To Accept – WTA) γηα ηηο κεηαβνιέο ζηελ παξερφκελε 

πνηφηεηα ή/θαη πνζφηεηα κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Μέζνδνο ππνζεηηθήο αμηνιφγεζεο

Η εθηίκεζε ζηεξίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ

επηπέδνπ επεκεξίαο, ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ζηελ παξερφκελε

πνηφηεηα ή πνζφηεηα ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ.

Η Αληηζηαζκηζηηθή Μεηαβνιή 

γηα έλα δεκφζην αγαζφ 
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Μέζνδνο ππνζεηηθήο αμηνιφγεζεο

• Η κέζνδνο αμηνπνηεί ζηνηρεία έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγηα, 

ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη κε ηξεηο ηξφπνπο: (α) 

ηειεθσληθά, (β) ηαρπδξνκηθά (κε ζπκβαηηθφ θαη ηειεπηαία 

κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) θαη (γ) κε θαηά πξφζσπν 

ζπλεληεχμεηο είηε ζε ζπίηηα είηε ζε αλνηθηνχο ρψξνπο. 

• Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη: 

ν θαζνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο 

θαη ηεο κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο, ν θαζνξηζκφο ηνπ 

«ζελαξίνπ», ν ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε 

νξζή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο εξγαζίαο. 

Μέζνδνο ππνζεηηθήο αμηνιφγεζεο

• Η «θαξδηά» ηεο κεζφδνπ είλαη ην εξσηεκαηνιφγην θαη 

εηδηθά ε εξψηεζε γηα ηελ επηζπκία ρξεκαηηθήο 

ζπλεηζθνξάο ή απνδεκίσζεο ζε ζρέζε κε ην ππφ 

δηεξεχλεζε ζελάξην. 

• πλήζσο ην εξσηεκαηνιφγην παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ 

εξσηψκελν ζρεηηθά κε έλα ππνζεηηθφ ζρέδην, ή 

απνθαηάζηαζεο κηαο πθηζηάκελεο πεξηβαιινληηθήο 

επίπησζεο είηε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ κηα 

κειινληηθή δεκηά. Ο βαζηθφο θνξκφο ηεο ζπλέληεπμεο 

πξαγκαηεχεηαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ πξνηίζεηαη λα 

πιεξψζεη θάπνηνο πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ή λα 

απνθαηαζηήζεη έλα πεξηβαιινληηθφ αγαζφ. 
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Μέζνδνο ππνζεηηθήο αμηνιφγεζεο

Πιενλεθηήκαηα:

• δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζηελ απνηίκεζε ηεο «νιηθήο 

αμίαο» ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ 

• επξχ πεδίν εθαξκνγήο 

• δπλαηφηεηα ex ante εθαξκνγήο

• λνκνζεηηθή ηζρχ

• ηθαλφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, ππφ 

πξνυπνζέζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αμηψλ ελφο αγαζνχ

Μέζνδνο ππνζεηηθήο αμηνιφγεζεο

Κξίζηκα ζεκεία:

• ηξεβιψζεηο ζηξαηεγηθήο (Strategic biases)

• ηξεβιψζεηο ππφζεζεο (Hypothetical biases)

• ηξεβιψζεηο πιεξνθνξίαο (Information biases)

• ρεδηαζηηθέο ζηξεβιψζεηο (Design biases)

• ηξεβιψζεηο ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο (Vehicle biases)

• Πξφβιεκα απνηίκεζεο ηκήκαηνο θαη ζπλφινπ ελφο 

πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ (Part-whole bias)

• ηξεβιψζεηο ιφγσ δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ 

επηζπκία πιεξσκήο γηα απφθηεζε ή γηα απψιεηα ελφο 

πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ (WTP vs. WTA bias)
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Μνληέια επηινγήο

• Σα κνληέια επηινγψλ βαζίδνληαη ζηελ ηδέα φηη θάζε αγαζφ 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη 

ηα επίπεδα απηψλ. Με ηε κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ αγαζνχ αλαδεηείηαη απάληεζε ζε ηέζζεξα βαζηθά 

εξσηήκαηα:

– Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο (ή ηα ραξαθηεξηζηηθά) ηνπ αγαζνχ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ αμία πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ νη εξσηψκελνη.

– Πνηα είλαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ.

– Πνηα είλαη ε αμία ηεο κεηαβνιήο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηαπηφρξνλα.

– Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ αγαζνχ.

Πεηξάκαηα επηινγήο

• ηα πεηξάκαηα επηινγήο παξνπζηάδεηαη ζηνπο 

εξσηψκελνπο κηα ζεηξά ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, δεηψληαο 

ηνπο λα επηιέμνπλ ηελ πην ειθπζηηθή. Μεηαμχ ησλ 

επηινγψλ απηψλ ππάξρεη θαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

(status quo). 

• Θεσξνχληαη ζπλεπή σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία 

θαζψο: (α) σζνχλ ηνπο εξσηψκελνπο λα αληαιιάμνπλ 

κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγαζνχ κε ρξεκαηηθά 

πνζά, (β) νη εξσηψκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην status 

quo ζελάξην, (γ) αλαπαξίζηαληαη κε νηθνλνκεηξηθά 

κνληέια πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηελ πηζαλνηηθή ζεσξία θαη 

(δ) κπνξνχλ λα δψζνπλ πνζά γηα ηζνδχλακεο ή 

αληηζηαζκηζηηθέο κεηαβνιέο.
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Δμαξηεκέλε ηαμηλφκεζε

• ηελ εμαξηεκέλε ηαμηλφκεζε δεηείηαη απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο λα θαηαηάμνπλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο κηα 

νκάδα ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Κάζε επηινγή 

πεξηιακβάλεη έλα ζεη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζθέξνληαη 

ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

• Γηα λα είλαη ζπλεπήο ε κέζνδνο κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, 

κεηαμχ ησλ επηινγψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη πάληα ην 

status quo ζελάξην, αιιηψο ν εξσηψκελνο επηιέγεη «δηα 

ηεο βίαο» κηα επηινγή πνπ κπνξεί λα κελ ήζειε.

Δμαξηεκέλε βαζκνιφγεζε

• ηελ εμαξηεκέλε βαζκνιφγεζε παξνπζηάδεηαη ζηνπο 

εξσηψκελνπο κηα ζεηξά ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ, ηα νπνία 

βαζκνινγνχλ ζηε βάζε κηαο πξνθαζνξηζκέλεο 

αξηζκεηηθήο θιίκαθαο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε πνζφηεηά ησλ παξερφκελσλ 

αγαζψλ κέζα ζηα πξνζθεξφκελα ζελάξηα δηαθέξνπλ.  

• Απφ ηελ βαζκνινγία πνπ δίλεη ν εξσηψκελνο ζε θάζε 

ζελάξην είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ. Όκσο, ε κέζνδνο δελ 

αθνξά ζε απεπζείαο ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ζελαξίσλ, φπσο νη πξνεγνχκελεο. 
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χγθξηζε θαηά δεχγε

• Η κέζνδνο απηή απνηειεί, θαηά θάπνην ηξφπν, ζπλδπαζκφ 

ησλ πεηξακάησλ επηινγήο θαη ηεο εμαξηεκέλεο 

βαζκνιφγεζεο, θαζψο δίλνληαη ζηνλ εξσηψκελν δχν 

ελαιιαθηηθά ζελάξηα θαη δεηείηαη απφ απηφλ λα εθθξάζεη 

ηελ πξνηίκεζή ηνπ κε ηε βνήζεηα κηαο αξηζκεηηθήο ή 

νλνκαζηηθήο θιίκαθαο. 

• Υξεζηκνπνηείηαη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ δεπγψλ ησλ ζελαξίσλ, θαζψο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ν κεγάινο αξηζκφο ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

εμεηάδνληαη δπζρεξαίλεη ηελ αλάιπζε ιφγσ ηνπ πνιχ 

κεγάινπ πιήζνπο ησλ πηζαλψλ ζπλδπαζκψλ.

Μνληέια επηινγήο

Απφ ηηο ηέζζεξηο κεζφδνπο κφλν ηα Πεηξάκαηα 

Δπηινγήο θαη ε Δμαξηεκέλε Σαμηλφκεζε έρνπλ 

ζηελή ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, γεγνλφο 

πνπ επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ ππφ 

εμέηαζε αγαζνχ.
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Μέζνδνο κεηαθνξάο νθέινπο (ή θφζηνπο)

• Ωο Μέζνδνο Benefit Transfer θαιείηαη ε δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ πεξηβαιινληηθήο 

απνηίκεζεο γηα δεδνκέλν πξφβιεκα, απφ κηα πεξηνρή κε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζε κηα άιιε κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

• Η κέζνδνο απηή απνηειεί κηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε 

πξαθηηθή, φηαλ δελ είλαη εθηθηή ε δηελέξγεηα πξσηνγελνχο 

έξεπλαο ιφγσ πεξηνξηζκψλ:

– ζην θφζηνο ηεο έξεπλαο ή/θαη

– ζην ρξφλν πινπνίεζεο

Μέζνδνο κεηαθνξάο νθέινπο (ή θφζηνπο)

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ: 

• Απιή κεηαθνξά ηηκήο 

• Δθηίκεζε ηεο θεληξηθήο ηάζεο (κέζε ηηκή)

• Μεηαθνξά ζπλάξηεζεο

• Μεηα – επεμεξγαζία (meta-analysis)
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Μέζνδνο κεηαθνξάο νθέινπο (ή θφζηνπο)

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε εθαξκνγή ηεο Μεζφδνπ 

πξέπεη λα έρνπλ θαζνξηζηεί:

• νη επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην απνηηκψκελν αγαζφ 

σο πξνο ηελ έθηαζε θαη ην κέγεζφο ηνπο.

• ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο 

απφ ηηο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην απνηηκψκελν 

αγαζφ.

• νη απαηηήζεηο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα κεηαθεξζνχλ (π.ρ. ηη 

είδνπο πεξηβαιινληηθή αμία ζα κεηξεζεί).

Μέζνδνο κεηαθνξάο νθέινπο (ή θφζηνπο)

Η επηινγή ησλ κειεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ, φπσο είλαη:

• ε ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο αλαθνξάο κε ην 

κεηξνχκελν κέγεζνο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε

• ε ζρέζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο ηεο κειέηεο αλαθνξάο κε ηα αληίζηνηρα ηεο 

ππφ εμέηαζε πεξίπησζεο

• ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ «ηηκψλ κνλάδαο» ηεο 

κειέηεο αλαθνξάο, ζε ζρέζε κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα 

ηεο ππφ εμέηαζε πεξίπησζεο, θ.ά.
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Μέζνδνο κεηαθνξάο νθέινπο (ή θφζηνπο)

Γηα λα βειηησζεί ε αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο αλαθνξάο ζα πξέπεη λα «κεηαθεξζνχλ» ζηε ρψξα θαη ζην 

έηνο ηεο ππφ κειέηε πεξίπησζεο:

• «ρσξηθά», κε ηε βνήζεηα ηνπ Γείθηε Ιζφηηκεο Αγνξαζηηθήο 

Γχλακεο Καηαλαισηή (ΓΙΑΓΚ)

• «ρξνληθά», κε ην Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ)

Η εμίζσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, έζησ απφ ηε 

ρψξα 0 ζηελ ρψξα 1 θαη απφ ην έηνο 0 ζην έηνο 1, είλαη ε εμήο:

Αμία (έηνο 1_ρώξα 1) =  Αμία (ρώξα 0_ έηνο 0) x

(ΓΙΑΓΚ ρώξαο 1_έηνπο 0 /ΓΙΑΓΚ ρώξαο 0 _έηνπο 0) x

(ΓΤΚ ρώξαο 1_έηνπο 1/ΓΤΚ ρώξαο 1_έηνπο 0)

Μέζνδνο κεηαθνξάο νθέινπο (ή θφζηνπο)

Παπάδειγμα

Έλαο ΟΣΑ ζέιεη λα απνθαηαζηήζεη έλα ζεκαληηθφ πγξφηνπν 

ηεο πεξηνρήο, έθηαζεο 60 km2. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο 

ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο αξηζκεί 5.800 λνηθνθπξηά.

Σν πξνηεηλφκελν έξγν πξφθεηηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ 

ην Σακείν πλνρήο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνεηνηκάδεηαη κία 

ΑΚΟ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζα κεηξεζνχλ ζε νηθνλνκηθνχο 

φξνπο ηα νθέιε ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο.

Δμαηηίαο ρξνληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ 

απνθαζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Μέζνδνο Μεηαθνξάο 

Κφζηνπο / Οθέινπο.



25/1/2011

29

Μέζνδνο κεηαθνξάο νθέινπο (ή θφζηνπο)

Απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο εληνπίδνληαη 3 

ζπλαθείο κειέηεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δίλνληαη 

ζπλνπηηθά παξαθάησ:

• Μειέηε 1: αθνξά ζηελ απνηίκεζε ελφο πγξνηφπνπ ζηελ 

Αγγιία κε ηε κέζνδν ηεο Τπνζεηηθήο Αμηνιφγεζεο, πνπ 

πινπνηήζεθε ην 2001. Ο πγξφηνπνο θαηαιακβάλεη κηα 

έθηαζε 50 km2. Έρεη αλαγλσξηζηεί σο πγξφηνπνο εζληθήο 

ζεκαζίαο θαη ζεσξείηαη πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή αθνχ 

δηαζέηεη πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα. Βξίζθεηαη θνληά ζε έλα 

αζηηθφ θέληξν, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 

πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ. Γηα λα δηαθπιάμνπλ ηνλ 

πγξφηνπν, ηα λνηθνθπξηά πξνηίζεληαη λα θαηαβάιινπλ 10 

GBP αλά έηνο.

Μέζνδνο κεηαθνξάο νθέινπο (ή θφζηνπο)

• Μειέηε 2: αθνξά ζηελ απνηίκεζε ελφο πγξνηφπνπ ζηελ 

Ιηαιία κε ηε κέζνδν ησλ Πεηξακάησλ Δπηινγήο, πνπ 

πινπνηήζεθε ην 2003. Ο πγξφηνπνο θαηαιακβάλεη κηα 

έθηαζε 160 km2 θαη είλαη πινχζηνο ζε είδε ρισξίδαο θαη 

παλίδαο, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ ζεσξνχληαη ζπάληα. Έρεη 

αλαγλσξηζηεί σο πγξφηνπνο εζληθήο ζεκαζίαο θαη 

ζεσξείηαη πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή αθνχ δηαζέηεη πινχζηα 

βηνπνηθηιφηεηα. Ο πγξφηνπνο δέρεηαη πεξηβαιινληηθέο 

πηέζεηο απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, θπξίσο γεσξγηθέο. 

Γηα λα δηαθπιάμνπλ ηνλ πγξφηνπν, ηα λνηθνθπξηά 

πξνηίζεληαη λα θαηαβάιινπλ 24 € αλά έηνο.
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Μέζνδνο κεηαθνξάο νθέινπο (ή θφζηνπο)

• Μειέηε 3: αθνξά ζηελ απνηίκεζε ελφο πγξνηφπνπ ζηε 

Γεξκαλία κε ηε κέζνδν ηεο Τπνζεηηθήο Αμηνιφγεζεο, πνπ 

πινπνηήζεθε ην 2001. Ο πγξφηνπνο θαηαιακβάλεη κηα 

έθηαζε 150 km2 θαη είλαη πινχζηνο ζε είδε ρισξίδαο θαη 

παλίδαο. Ο πγξφηνπνο δέρεηαη πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο απφ 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, βηνκεραληθέο θαη γεσξγηθέο. 

Γηα λα δηαθπιάμνπλ ηνλ πγξφηνπν, ηα λνηθνθπξηά 

πξνηίζεληαη λα θαηαβάιινπλ 30€ αλά έηνο.

Μέζνδνο κεηαθνξάο νθέινπο (ή θφζηνπο)

Δπεηδή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ βξέζεθαλ, νη εθηηκήζεηο 

αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθέο εθηάζεηο, θαζίζηαηαη δπζρεξήο ε 

απεπζείαο ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ε πξνζπκία 

πιεξσκήο αλάγεηαη ζε αμία αλά km2 .λνηθνθπξηφ.έηνο

πγξνηφπνπ:

• Μειέηε 1: 0,2 GBP/ km2 .λνηθνθπξηφ.έηνο

• Μειέηε 2: 0,15 €/ km2 .λνηθνθπξηφ.έηνο

• Μειέηε 3: 0,20 €/ km2 .λνηθνθπξηφ.έηνο
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Μέζνδνο κεηαθνξάο νθέινπο (ή θφζηνπο)

Αθνινχζσο, ηα πνζά ζα «κεηαθεξζνχλ» ζε ηηκέο Διιάδαο γηα ην έηνο 

2008, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:

Euro 2008

Αξρηθή 

ηηκή

ΓΙΑΓΚ αξρηθήο 

ρψξαο ην έηνο 

βάζεο

ΓΙΑΓΚ 

Διιάδαο ην 

έηνο βάζεο

ΓΣΚ Έηνπο 

Βάζεο ΓΣΚ 2008

Έηνο 

βάζεο Υψξα

0,27 0,20 0,6266 0,6709 87,480 110,593 2001

Ηλσκ. 

Βαζίιεην

0,15 0,15 0,8538 0,6709 87,480 110,593 2003 Ιηαιία

0,18 0,20 0,9554 0,6709 87,480 110,593 2001 Γεξκαλία

Αμία (έηνο 1_ρώξα 1) =  Αμία (ρώξα 0_ έηνο 0) x

(ΓΙΑΓΚ ρώξαο 1_έηνπο 0 /ΓΙΑΓΚ ρώξαο 0 _έηνπο 0) x

(ΓΤΚ ρώξαο 1_έηνπο 1/ΓΤΚ ρώξαο 1_έηνπο 0)

Μέζνδνο κεηαθνξάο νθέινπο (ή θφζηνπο)

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζε ηεο κέζεο ηηκήο, κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα, ε αμία 

ηνπ πγξνηφπνπ αλά km2 εθηηκάηαη ζε 0,2 € αλά λνηθνθπξηφ 

θαη έηνο.

πλεπψο, ε αμία ηνπ πγξνηφπνπ ζε εηήζηα βάζε αλέξρεηαη 

ζε 5.800*60*0,2 = 69.600 €


