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Περίληψη 
Αφορµή για την παρούσα εισήγηση αποτέλεσε η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το 
Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) στα πλαίσια του προπτυχιακού µαθήµατος «Περιβαλλοντική 
Οικονοµία: Εφαρµογές σε Ζητήµατα Ορεινών Περιοχών» τον ∆εκέµβριο του 2008. 
Αντικείµενο της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της συµβολής της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής στην τουριστική ανάπτυξη του οικισµού του Μετσόβου. Σκοπός της έρευνας 
ήταν να αποτιµηθεί η αξία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού, υπό το πρίσµα 
και τις αναλυτικές τεχνικές του κλάδου της περιβαλλοντικής οικονοµίας. 

Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της οικονοµίας προς την επίτευξη µιας 
αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει σηµαντικός. 
Ειδικά την τελευταία δεκαετία, υπάρχει µια αυξανόµενη προσπάθεια να χρησιµοποιούνται 
χρηµατικές αξίες σε διάφορα επίπεδα λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων (π.χ. για πολιτικές, 
νοµοθεσίες ή έργα). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εντεινόµενη χρήση των µεθόδων 
περιβαλλοντικής αποτίµησης οι οποίες επιδιώκουν την εκτίµηση της οικονοµικής αξίας της 
µεταβολής στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν άµεσες και έµµεσες µέθοδοι οι σηµαντικότερες εκ των οποίων είναι: η 
Μέθοδος Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης (Contingent Valuation Method – CVM), 
και η Ανάλυση Κόστους Ταξιδιού (Travel Cost Method – TCM). 

Στα πλαίσια της παρούσας εισήγησης συγκεντρώθηκαν 9 τον αριθµό παραδείγµατα που 
πραγµατοποιήθηκαν ανά τον κόσµο, σε διάφορες χρονικές περιόδους και στα οποία είχαν 
εφαρµοστεί οι παραπάνω δύο µέθοδοι. Όσον αφορά εφαρµογές της Μεθόδου Υποθετικής ή 
Εξαρτηµένης Αξιολόγησης, συγκεντρώθηκαν από τη βιβλιογραφία 4 παραδείγµατα: «Η 
Αποτίµηση της αξίας της καταστροφής που προκάλεσε η πετρελαιοκηλίδα του ¨Exxon 
Valdez¨», «H Αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών στο Εθνικό Πάρκο 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», «Η Αποτίµηση της αξίας αναψυχής του οροπεδίου 
¨Campogrosso¨ στις Ιταλικές Άλπεις», «Η Αποτίµηση της αξίας αποκατάστασης 
παραδοσιακού Αραβικού Πύργου στην Ισπανία». Όσον αφορά τη µέθοδο Ανάλυσης Κόστους 
Ταξιδιού εξετάστηκαν από τη βιβλιογραφία 5 παραδείγµατα: «Η Αποτίµηση της αξίας 
αναψυχής του Φαραγγιού της Κόλασης (Hell Canyon)», «Εκτίµηση οικονοµικών οφελών των 
βελτιώσεων της ποιότητας του νερού στους επισκέπτες των παραλίων στην περιοχή κόλπου 
¨Chesapeake¨», «∆ιαµόρφωση τιµής εισιτηρίου επίσκεψης της προστατευόµενης περιοχής 
¨Annapurna¨ στο Νεπάλ», «Η Αποτίµηση της αξίας του παραδοσιακού χωριού ¨Urueña¨ στην 
Ισπανία» και «Η Αποτίµηση της ψυχαγωγικής αξίας της αναρρίχησης στην Σκωτία».  

Ως γενικό συµπέρασµα της εργασίας θα λέγαµε ότι, γίνεται αντιληπτή η αξία 
εφαρµογής των παραπάνω µεθόδων περιβαλλοντικής οικονοµίας, µέσω των αποτελεσµάτων 
της έρευνας, τα οποία είναι ενθαρρυντικά και αποδεικνύουν την σηµαντική οικονοµική αξία 
των διαφόρων περιβαλλοντικών και µη αγαθών που παρουσιάζονται στις παραπάνω 9 
περιπτώσεις. 
 
Εισαγωγή 
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Η προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων από µια οικονοµική οπτική γωνία 
προϋποθέτει την αποτίµηση των αγαθών και υπηρεσιών του περιβάλλοντος σε χρηµατικές 
µονάδες. Σε αυτή την κατεύθυνση, χρησιµοποιούνται εξειδικευµένες µέθοδοι της 
Περιβαλλοντικής Οικονοµίας, µε την εφαρµογή των οποίων καθίσταται εφικτή η «διόρθωση» 
των τιµών της αγοράς (ιδιωτικά κόστη και οφέλη), έτσι ώστε αυτές να αντικατοπτρίζουν το 
πραγµατικό κόστος που δηµιουργεί µια παραγωγική διαδικασία στην κοινωνία (κοινωνικά 
κόστη και οφέλη). 

Στην εργασία παρουσιάζονται µέσω κάποιων περιπτώσεων εφαρµογής τους σε όλο τον 
κόσµο, οι δύο σηµαντικότερες µέθοδοι περιβαλλοντικής αποτίµησης: η Μέθοδος Υποθετικής 
ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης (Contingent Valuation Method – CVM), η οποία στηρίζεται 
στην κεντρική υπόθεση ότι το κόστος επίσκεψης στον χώρο αναψυχής (καύσιµα, διόδια, 
κ.λπ.), αντανακλά, κατά κάποιο τρόπο, την ψυχαγωγική του αξία και χρησιµοποιεί 
συνεντεύξεις των επισκεπτών του χώρου µέσω ερωτηµατολογίων για τη συλλογή των 
απαραίτητων πληροφοριών και η µέθοδος της Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού (Travel Cost 
Method – TCM), η οποία εκτιµά µε άµεσο τρόπο την οικονοµική αξία ενός περιβαλλοντικού 
αγαθού εξαρτώντας την από τις εκφρασµένες προτιµήσεις των µελών µιας κοινωνίας (ατόµων 
ή των νοικοκυριών). 
 
Μεθοδολογία 
Για την παρουσίαση του παραπάνω σκοπού συγκεντρώθηκαν από τη βιβλιογραφία 9 τον 
αριθµό παραδείγµατα που πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσµο, σε 
διάφορες χρονικές περιόδους και στα οποία είχαν εφαρµοστεί οι παραπάνω µέθοδοι τα οποία 
παρουσιάζονται παρακάτω:  
 
1ο Παράδειγµα. Η πετρελαιοκηλίδα του Exxon Valdez.   
Στις 24 Μαρτίου 1989 το βυτιοφόρο Exxon Valdez προσέκρουσε στον ύφαλο Bligh στο 
Prince William Sound της Αλάσκα. Προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση αφού διέρρευσαν 10,1 
εκατοµµύρια γαλόνια αργού πετρελαίου σε µια περιοχή µε έντονη παραγωγικότητα και 
βιοποικιλότητα. Παραµένει έως σήµερα η µεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα που εµφανίστηκε στα 
αµερικανικά ύδατα. 
 

 
 

Εικόνα 1. Το βυτιοφόρο Exxon Valdez. 
Photo 1. The Exxon Valdez tankship. 

 
Η εκτενής κάλυψη των µέσων ενηµέρωσης µεταβίβασε τις εικόνες των µολυσµένων 

από πετρέλαιο ακτών, της νεκρής άγριας φύσης και χιλιάδων ανθρώπων που προσπαθούσαν 
να καθαρίσουν τις ακτές. Το πετρέλαιο επεκτάθηκε σε µια ευρεία περιοχή καλύπτοντας πάνω 
από 1.100 µίλια της ακτογραµµής της Αλάσκα.              
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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 (CVM)  τη συνολική οικονοµική 
ζηµιά που προκλήθηκε. Οι Carson et al. πρότειναν η συντριπτική πλειοψηφία του πανεθνικού 
δείγµατος να µην αποτελείται από χρήστες της περιοχής, ώστε να είναι εφικτή η εκτίµηση της 
συνολικής αξίας. 

 

     
 

Εικόνες 2, 3, 4. Μερικά από τα εκατοµµύρια θύµατα της πετρελαιοκηλίδας. 
Photos 2, 3, 4. Some of the millions of oil spill victims. 

 
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 δισεκατοµµύρια δολάρια. 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 δισεκατοµµύρια δολάρια, λαµβάνοντας υπόψη, όπως και η 
πρωτότυπη µελέτη το σύνολο των 90.838.000 νοικοκυριών στις Η.Π.Α. 

Σηµειώνεται ότι η µελέτη στηρίχθηκε σε 1.043 ερωτηµατολόγια. Λαµβάνοντας υπόψη 
ότι το µέσο κόστος των συνεντεύξεων, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Carson (1991) είναι 
περίπου $1.000.000 για 2.000 ερωτηµατολόγια, µόνο το κόστος συλλογής των 
ερωτηµατολογίων ανήλθε σε $520.000. Το συνολικό κόστος της µελέτης έφτασε τα 
$3.000.000 (Passell, 1993). 

 
2ο Παράδειγµα. Αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών στο Εθνικό Πάρκο 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε εφαρµογή της Μεθόδου Υποθετικής 
Αξιολόγησης (CVM). 
Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο του 1996 
µε την Κ.Υ.Α 5796/16-9-96 των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, Γεωργίας και Ανάπτυξης. Ως σήµερα 
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είναι η µεγαλύτερη χερσαία προστατευόµενη περιοχή της χώρας µας µε συνολική έκταση 
147.980 Ha, που περιλαµβάνει τρία ευρεία υγροτοπικά συµπλέγµατα, από τα 11 που 
προστατεύονται από τη Συνθήκη Ραµσάρ στην Ελλάδα (∆έλτα Νέστου, Λ. Βιστονίδα και Λ. 
Ισµαρίδα). ∆ύο λίµνες, πέντε ποτάµια, δεκαεπτά λιµνοθάλασσες και πολυάριθµοι άλλοι 
βιότοποι φιλοξενούν µία εντυπωσιακή ποικιλία πουλιών, χλωρίδας και οικοτόπων. 

Τα επιµέρους υγροτοπικά συµπλέγµατα του Εθνικού Πάρκου έχουν ενταχθεί στο 
∆ίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύµφωνα µε την Οδηγία Ε.Ε. 92/43 για την Προστασία της Χλωρίδας 
της Πανίδας και των Βιοτόπων µε τους κωδικούς GR 1150001, GR 1150010, GR 1130009 
και GR 1130010. Επίσης, είναι Περιοχές Ειδικής Προστασίας σύµφωνα µε την Οδηγία Ε.Ε. 
79/409 για την προστασία της Άγριας Πτηνοπανίδας. Πολλά φυτικά και ζωικά είδη του 
Εθνικού Πάρκου προστατεύονται από την Σύµβαση της Βέρνης, την Σύµβαση της Βόννης, 
την Οδηγία Cites ή αναφέρονται στον κατάλογο απειλούµενων ειδών της IUCN και στο 
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας. 
 

 
 

Εικόνα 5. Άποψη του Εθνικού Πάρκου. 
Photo 5. National Park view. 

 
Για την αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών στο Εθνικό Πάρκο 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εφαρµόστηκε η Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης 
(CVM)  µε τους ακόλουθους στόχους: (1) τον εντοπισµό των πλέον κρίσιµων και σηµαντικών 
θεµάτων, στα οποία, σύµφωνα µε την άποψη των ερωτωµένων, πρέπει να δοθεί έµφαση στα 
διαχειριστικά σχέδια και (2) τη διερεύνηση της επιθυµίας του κοινού να επιβαρυνθεί µε ένα 
ποσό, ετησίως, το οποίο θα διατεθεί για τη διαχείριση και προστασία της περιοχής. Η 
αποτίµηση της αξίας των αγαθών και υπηρεσιών του οικοσυστήµατος βοηθά στο να υπάρξει 
κοινωνική αποδοχή και υποστήριξη της διαχειριστικής πολιτικής και συµµετοχή του κοινού 
στην εφαρµογή της.  

Η έρευνα διεξήχθη από το Νοέµβριο του 2001 έως το Νοέµβριο του 2002 µε τη µέθοδο 
της κατά πρόσωπο συνέντευξης και για τις ανάγκες της καταρτίστηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο 
(Παυλικάκης 2002). Το τυχαίο δείγµα αποτελούσαν 1.598 άτοµα, άνδρες και γυναίκες άνω 
των 18 ετών, κάτοικοι της περιοχής του Εθνικού Πάρκου και των πόλεων Ξάνθης και 
Κοµοτηνής. Μεταξύ των άλλων, οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν:  
1). Ποιο αγαθό από αυτά που παρέχει το οικοσύστηµα έχει, κατά τη γνώµη τους, ιδιαίτερη 
αξία.  
2). Αν θα ήταν διατεθειµένοι να επιβαρυνθούν µε ένα ποσό κάθε χρόνο, το οποίο θα διατεθεί 
για τη διαχείριση και την προστασία της περιοχής. Εδώ οι ερωτηθέντες είχαν να επιλέξουν 
ανάµεσα σε ποσά, τα οποία κυµαίνονταν από 0€ έως 300€.  
3). Σε τι ποσοστό θα ήθελαν να κατανεµηθεί το ποσό που ανάφεραν: α) για προστασία της 
περιοχής για χρήση του ιδίου του ερωτώµενου, β) για προστασία της περιοχής για χρήση των 
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κατοίκων της, γ) για προστασία της περιοχής για χρήση του ευρύτερου κοινού, δ) για 
προστασία της περιοχής έστω και αν δεν χρησιµοποιείται και ε) για άλλο λόγο. Από την 
πλευρά του κοινού, οι περιπτώσεις γ) και δ) αντανακλούν την παθητική αξία χρήσης των 
περιβαλλοντικών αγαθών.  

Από τους 1.598 ερωτηθέντες, οι 840 (52,57%) θεωρούν ότι η περιοχή έχει σηµαντική 
οικολογική αξία, οι 188 (11,76%) πιστεύουν το αντίθετο, ενώ 570 (35,67%) δεν απάντησαν. 
Το κυριότερο περιβαλλοντικό αγαθό του οικοσυστήµατος είναι η σπάνια χλωρίδα και πανίδα 
(49,17%) και κατά δεύτερο λόγο η αισθητική του τοπίου (22,29%). Ακολουθούν τα αγροτικά 
και κτηνοτροφικά προϊόντα (8,99%), η τουριστική ανάπτυξη (6,74%), η αλιεία (4,59%), η 
ιστορία (3,52%), το κυνήγι (2,25%), η επιστηµονική αξία (1,47%) και τα βιοµηχανικά 
προϊόντα (0,98%). 

Όσον αφορά στο ποσό το οποίο θα ήταν διατεθειµένο να πληρώσει το κοινό, το 
∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζει την κατανοµή του Π∆Ε (απαντήσεις 1.047 ατόµων που απάντησαν 
θετικά). Η µέση τιµή του ποσού είναι 36,15€.  
 

 
 

Σχήµα 1. Κατανοµή θετικών απαντήσεων. 
Figure 1. Distribution of positive answers. 

 
Σχετικά µε την επιθυµία του κοινού να κατανείµει το ποσό, το οποίο διατίθεται να 

πληρώσει για τη διαχείριση και την προστασία της περιοχής: α) µέσο ποσοστό 21,37% του 
ποσού διατίθεται για προστασία της περιοχής εφ’ όσον τη χρησιµοποιεί ο ίδιος ο ερωτηθείς, 
β) 22,96% διατίθεται για προστασία της περιοχής για χρήση των κατοίκων της, γ) 34,14% 
διατίθεται για προστασία της περιοχής για χρήση του ευρύτερου κοινού, δ) 19,93% διατίθεται 
για προστασία της περιοχής έστω και αν δεν χρησιµοποιείται και ε) 1,60% του ποσού θα 
διατεθεί για άλλο σκοπό. 

Η αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών που παρέχει το οικοσύστηµα του 
Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε τη χρήση της CVM, έδειξε τα 
ακόλουθα:  
1).Ο συνδυασµός των αποτελεσµάτων δείχνει µια “λεξικογραφική” προτίµηση του κοινού, 
σύµφωνα µε την οποία τα αγαθά και οι υπηρεσίες του οικοσυστήµατος και ως εκ τούτου και 
οι αποφάσεις και ενέργειες, που θα αφορούν στη διαχείριση της περιοχής, ιεραρχούνται και 
κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας. Ως σηµαντικότερα αγαθά θεωρούνται η πανίδα 
και η χλωρίδα και η αισθητική του οικοσυστήµατος, ενώ αγαθά τα οποία αποφέρουν άµεσα 
οικονοµικά οφέλη, όπως η τουριστική ανάπτυξη, τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και 
η αλιεία, έρχονται σε δεύτερη µοίρα.  
2). Η ανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει ότι η κατανοµή του ποσού, που είναι διατεθειµένο 
να επιβαρυνθεί το κοινό, ακολουθεί µία εκθετική καµπύλη µε R2 = 0,84 (∆ιάγραµµα 1). Η 
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µελέτη της κατανοµής µπορεί να οδηγήσει στην πρόβλεψη της συµπεριφοράς του συνόλου 
του πληθυσµού. Έτσι, το “πραγµατικό” Π∆Ε έχει µεγάλη πιθανότητα να προσεγγίζει αυτό 
που υπολογίστηκε και να χρησιµοποιηθεί στην αξιολόγηση εναλλακτικών διαχειριστικών 
σχεδίων (Παυλικάκης 2002). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένας σηµαντικός αριθµός απαντήσεων 
αφορούσε στο ποσό των 0€ γιατί οι ερωτηθέντες: α) θεωρούσαν ότι πρέπει να πληρώσει η 
κυβέρνηση (11,20%), β) δεν είχαν οικονοµική δυνατότητα (37,07%), γ) δήλωσαν για άλλους 
λόγους (33,20%) (όπως “δεν µε ενδιαφέρει”, “ είναι ανώφελο”, “ δεν είµαι οικολόγος”, “ δεν 
εµπιστεύοµαι το κράτος”, κλπ.) και δ) ένα ποσοστό 18,53% δεν εξήγησε την απάντησή του.  
3). Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θα ήθελε να επιβαρυνθεί οικονοµικά προκειµένου να 
προστατευθεί το οικοσύστηµα ευνοώντας, οριακά έστω, την προστασία για χρήση από το 
κοινό ή µη χρήση του οικοσυστήµατος (συνολικό ποσοστό 54,07%). Το κοινό δείχνει µία 
προτίµηση για διαχειριστικές ενέργειες, οι οποίες θα έχουν αειφορικό χαρακτήρα.  
 
3ο Παράδειγµα. Οροπέδιο Campogrosso στις Ιταλικές Άλπεις. 
Πρόκειται για τις Ιταλικές Άλπεις και συγκεκριµένα για την περιοχή του οροπεδίου 
Campogrosso στην επαρχία Trento και Vicenza στο Βόρειο τµήµα της Ιταλίας, µε υψόµετρο 
1300-1500 µ. Το οροπέδιο έκτασης 500ha περιλαµβάνει 5 αλπικά λιβάδια, κοιλάδες, και 
αποτελεί περιοχή µε µεγάλη επισκεψιµότητα τουριστών, λόγω της απαράµιλλης φυσικής 
οµορφιάς του. 
 

 
 

Εικόνα 6. Άποψη της περιοχής. 
Photo 6. View of the area. 

 
Σ’ αυτή την περίπτωση, το σενάριο αποτίµησης ήταν ο καθορισµός της οικονοµικής 

αξίας που αποδίδεται από την κοινωνία στη διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής και στην 
αποδοτικότητα της χρήσης της ως βοσκοτόπου. ∆όθηκε έµφαση στο τοπίο και την αξία 
αναψυχής. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Υποθετικής Αξιολόγησης – Contingent 
Valuation Method (CVM) . Το δείγµα πάρθηκε το καλοκαίρι του 1998 και το αποτελούσαν 
1.113 επισκέπτες της περιοχής. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν τα παρακάτω:  
1). Η µέση προθυµία πληρωµής (WTP) για εισιτήριο εισόδου στην περιοχή εκτιµήθηκε στα 
3,25€. Η συνολική ετήσια οικονοµική αξία για την περίπτωση αυτή υπολογίστηκε µεταξύ 
160.000 και 182.000€ 
2). Η µέση προθυµία πληρωµής (WTP) για την αναβίωση της περιοχής µετά από πιθανή 
εγκατάλειψη 10 ετών υπολογίστηκε στα 6,5€. Η συνολική οικονοµική αξία για την παραπάνω 
περίπτωση εκτιµήθηκε µεταξύ 324.000 και 367.000€ 
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3). Για την προστασία της περιοχής για τις επόµενες γενεές η µέση προθυµία πληρωµής 
(WTP) εκτιµήθηκε στα 8€ 
4). Τέλος, η συνολική οικονοµική αξία της περιοχής -λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση της 
περιοχής το καλοκαίρι– εκτιµήθηκε περίπου στα 6.000.000€ (απαισιόδοξο σενάριο, επιτόκιο 
3%) ή στα περίπου 19.000.000€ (αισιόδοξο σενάριο, επιτόκιο 1%). 
 
4ο Παράδειγµα. Αποτίµηση της αξίας αποκατάστασης ενός παραδοσιακού Αραβικού 
Πύργου του 13ου αιώνα στην Ισπανία. 
Πρόκειται για έναν Αραβικό πύργο ο οποίος βρίσκεται στην µικρή πόλη Gobella, πληθυσµού 
10.000 κατοίκων, πολύ κοντά στη Βαλένθια. Ο Αραβικός πύργος, γνωστός και ως «Πύργος 
των Πειρατών», κινδυνεύει να χαθεί, καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει λάβει τα 
απαραίτητα µέτρα προστασίας. Το κόστος διατήρησης του µνηµείου εκτιµάται σε 120.000€, 
περίπου. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, ως σενάριο αποτίµησης τέθηκε η εθελοντική εισφορά σε έναν 
φορέα που θα αναλάβει την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για να προστατεύσει τον 
«Πύργο των Πειρατών» για µια περίοδο δύο ετών (όσο αναµένεται να διαρκέσουν οι 
εργασίες αποκατάστασης). Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Υποθετικής Αξιολόγησης – 
Contingent Valuation Method (CVM) . Το δείγµα πάρθηκε το καλοκαίρι του 2002 και έγινε 
µε προσωπική συνέντευξη σε 252 άτοµα.  
 

 
 

Εικόνα 7. Ο Πύργος των Πειρατών. 
Photo 7. Pirates tower. 

 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν τα παρακάτω:  
1). Ένα ποσοστό 32% του δείγµατος αρνήθηκε να συνεισφέρει στο φορέα για λόγους 
«διαµαρτυρίας», δηλώνοντας ότι το κόστος θα πρέπει να αναληφθεί από την τοπική 
αυτοδιοίκηση. 
2). Κατά µέσο όρο, οι ερωτώµενοι ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν µεταξύ 32-64€ (µέσος 
όρος 53€).  
3). Η κοινωνική οικονοµική αξία των έργων διατήρησης του Πύργου κυµαίνονται µεταξύ 
395.000-445.000€, τα οποία υπερκαλύπτουν το κόστος συντήρησης των 120.000€. Σε αυτή 
τη βάση προτάθηκε η υλοποίηση των εργασιών.  
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5ο Παράδειγµα. Το Φαράγγι της Κόλασης (Hell Canyon). 
Το Φαράγγι της Κόλασης διασχίζει ο ποταµός Snake River που χωρίζει το Όρεγκον και το 
Αϊντάχο και προσφέρει υπέροχη θέα και δυνατότητα για υπαίθριες δραστηριότητες στους 
επισκέπτες που πηγαίνουν από όλη τη χώρα και παρέχει ένα σηµαντικό βιότοπο για τα ψάρια 
και την άγρια φύση. Έχει επίσης την οικονοµική δυνατότητα σαν περιοχή να αναπτύξει 
εγκαταστάσεις για την αξιοποίηση της ενέργειας του νερού του ποταµού που διασχίζει το 
φαράγγι. Για την αξιοποίηση της ενέργειας του νερού απαιτείται η κατασκευή ενός 
φράγµατος και πίσω από αυτό η διαµόρφωση µιας µεγάλης τεχνητής λίµνης. Το φράγµα και 
η προκύπτουσα λίµνη θα άλλαζαν σηµαντικά και µόνιµα τα οικολογικά και αισθητικά 
χαρακτηριστικά του φαραγγιού κόλασης.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70, υπήρξαν σηµαντικές διαµάχες σχετικά µε το 
µέλλον του Φαραγγιού της Κόλασης. Οι περιβαλλοντικοί οικονοµολόγοι από τον οργανισµό 
«Resources For The Future» στην Ουάσιγκτον, κλήθηκαν να αναπτύξουν µια οικονοµική 
ανάλυση για να αποδείξουν ότι η διατήρηση του Φαραγγιού της Κόλασης στην αρχική 
φυσική του κατάσταση οικονοµικά πιο συµφέρουσα από την δηµιουργία φράγµατος και 
τεχνητής λίµνης για την αξιοποίηση της υδροδυναµικής ενέργειας.  

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η καθαρή οικονοµική αξία (εξοικονόµηση κόστους) της 
αξιοποίησης της υδροδυναµικής ενέργειας του ποταµού Snake River που διασχίζει το 
Φαράγγι της Κόλασης που δεν ήταν περιβαλλοντικά ευαίσθητη λύση ήταν κατά $80.000 
υψηλότερη από την διατήρηση του φαραγγιού στην αρχική του κατάσταση. Στη συνέχεια 
πραγµατοποίησαν µια χαµηλού κόστους/ χαµηλής ακρίβειας έρευνα µε τη µέθοδο Travel 
Cost για να υπολογίσουν την ψυχαγωγική αξία του Φαραγγιού της Κόλασης στην αρχική 
φυσική του κατάσταση και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αξία του ήταν περίπου 
$900.000.  
 

    
 

Εικόνες 8, 9. Άποψη του Φαραγγιού. 
Photos 8, 9. View of the canyon. 

 
Οι άνθρωποι που υποστήριζαν την διατήρηση του φαραγγιού ως έχει, παρείχαν χάρτες 

στους οποίους φαινόταν οι περιοχές που υποδείχθηκαν ως κρίσιµες µονάδες βιότοπων για τα 
ψάρια. Ορισµένοι κρατικοί και οµοσπονδιακοί αξιωµατούχοι υποστήριζαν ότι οι 
συνδυασµένες δαπάνες για βελτίωση των βιότοπων και για περιορισµούς στην παραγωγή 
ενέργειας από το νερό ήταν πάρα πολύ δαπανηροί και είχαν υποβάλει µια πρόταση να µην 
γίνουν ενέργειες για την προστασία και διατήρηση των βιοτόπων της περιοχής. 
 



 9 

      
 

Εικόνες 10, 11. Κατάβαση του ποταµού Snake River. 
Photos 10, 11. Descent of Snake River 

 
Οι ερευνητές δεν προσπάθησαν να υπερασπίσουν έντονα την επιστηµονική αξιοπιστία 

της µεθόδου αξιολόγησης που χρησιµοποίησαν ή τα αποτελέσµατα. Εντούτοις, στις δηµόσιες 
ακροάσεις, υπογράµµισαν ότι, ακόµα κι αν η αληθινή αξία από την αναψυχή στο Φαράγγι της 
Κόλασης ήταν δέκα φορές µικρότερη από την εκτίµησή τους, αυτή θα ήταν πάλι µεγαλύτερη 
από την οικονοµική δαπάνη των $80.000 για την εξόφληση των εξόδων από την αξιοποίηση 
της υδροδυναµικής ενέργειας, της άλλης πρότασης. Επίσης, διευκρίνισαν ότι η γενική 
απαίτηση του κόσµου για την υπαίθρια αναψυχή, για την οποία η καταβολή οποιασδήποτε 
είδους εργασίας είναι περιορισµένη, ανέβαινε, ενώ στην περιοχή είναι διαθέσιµες πολλές 
άλλες πηγές ενέργειας εκτός από την υδροδυναµική ενέργεια του ποταµού που διασχίζει το 
Φαράγγι της Κόλασης.  

Τα µέλη του Κογκρέσου βασισµένα κατά ένα µεγάλο µέρος στην οικονοµική ανάλυση 
και τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης, ψήφισε να απαγορευτεί η περαιτέρω ανάπτυξη 
του Φαραγγιού της Κόλασης. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των επιστηµόνων αυτή η λύση 
αναµενόταν να έχει ως αποτέλεσµα στα επόµενα 15 χρόνια την ανάπτυξη ορισµένων ειδών 
ψαριών τα οποία µέχρι τότε ήταν υπό εξαφάνιση. 
 
6ο Παράδειγµα. Βελτιώσεις στην ποιότητα του νερού στον κόλπο Chesapeake. 
O κόλπος του Chesapeake αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους των Η.Π.Α. Βρίσκεται στα 
ανοικτά του Ατλαντικού Ωκεανού και περιβάλλεται από το Μέρυλαντ και την Βιρτζίνια. 
Εκτείνεται σε 166,534 χλµ2 

στην περιοχή της Ουάσιγκτον και διέρχεται από 6 πολιτείες: Νέα 
Υόρκη, Πενσυλβάνια, Ντέλαγουερ, Μέρυλαντ, Βιρτζίνια και ∆υτική Βιρτζίνια. Πάνω από 
150 ποτάµια και ρέµατα εκβάλλουν σε αυτόν. 

Είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο οικοσύστηµα που περιλαµβάνει σηµαντικό αριθµό 
οικοτόπων και των τροφικών πλεγµάτων. Ο κόλπος και τα ποτάµια, οι υγρότοποι και τα δάση 
παρέχουν κατοικία, φαγητό και πολύπλοκες οµάδες για την προστασία των ζώων και των 
φυτών. Ψάρια όλων των τύπων και µεγεθών, είτε ζουν στον κόλπο είτε µεταναστεύουν κατά 
µήκος της ανατολικής ακτής.  
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Εικόνα 12. Άποψη του κόλπου του Chesapeake. 
Photo 12. View of Chesapeake bay. 

 
Οι δαπάνες στους αγρότες και τους φορολογούµενους της εφαρµογής καλύτερων 

πρακτικών διαχείρισης στις φάρµες για να µειωθούν το ίζηµα και η απορροή θρεπτικών 
ουσιών στον κόλπο Chesapeake είναι γνωστές. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 
προέκυψαν διαµάχες σχετικά µε τα οφέλη από την βελτίωση της ποιότητας του νερού της 
περιοχής.  

Οι οικονοµολόγοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα οικονοµικά οφέλη των βελτιώσεων 
της ποιότητας του νερού στους επισκέπτες των παραλίων στην περιοχή κόλπου Chesapeake. 
Έπρεπε να δηµιουργήσουν τους συνδέσµους µεταξύ των διαφορών που υπήρχαν στην 
ποιότητα του νερού και των διαφορών που υπήρχαν όσον αφορά στην προθυµία να 
πληρώσουν για τη χρήση παραλίων. Η υπόθεση που έπρεπε να εξεταστεί σε αυτή την 
περίπτωση, µετά από την εφαρµογή της µεθόδου Travel Cost στους επισκέπτες διαφόρων 
παραλιών της περιοχής, ήταν ότι η µέση τιµή της προθυµίας ενός επισκέπτη να πληρώσει για 
να χρησιµοποιήσει την παραλία, συσχετίστηκε θετικά σε σχέση µε την βελτίωση της 
ποιότητας του νερού. Εάν η υπόθεση στην οποία κατέληξαν ήταν σωστή, τότε τα εµπειρικά 
αποτελέσµατα θα επέτρεπαν στους ερευνητές να υπολογίσουν την αύξηση της προθυµίας των 
επισκεπτών να πληρώσουν για να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού σε όλες τις παραλίες.  

Οι ερευνητές επέλεξαν ως δείκτη της ποιότητας του νερού στην παραλία, τη 
συγκέντρωση του αζώτου και του φωσφόρου στο νερό στο σταθµό ελέγχου που βρισκόταν 
πλησιέστερα στην παραλία. Αυτό υποτίθεται ότι απεικόνισε το επίπεδο από την απαράδεκτη 
θέα και άλλων χαρακτηριστικών που έχουν επιπτώσεις στην αξία της χρήσης των παραλιών. 
Μια διατοµική ανάλυση των στοιχείων από την εφαρµογή της µεθόδου Travel Cost σε 
έρευνα κατά την οποία έγινε συλλογή δεδοµένων από 484 ανθρώπους σε 11 δηµόσιες 
παραλίες, χρησιµοποιήθηκε για να καταλογίσει τη συνολική προθυµία των επισκεπτών να 
πληρώσουν κάποιο χρηµατικό ποσό έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού κατά 20%, 
η οποία υποτίθεται ότι συνδέθηκε µε µια µείωση 20% στις συνολικές συγκεντρώσεις αζώτου 
και φωσφόρου στο νερό.  

Τα µέσα ετήσια οφέλη σε όλους τους χρήστες παραλιών της Μέρυλαντ από την 
βελτίωση στην ποιότητα του νερού της περιοχής υπολογίστηκαν να είναι $35 εκατοµµύρια 
δολάρια το 1984. Τα αποτελέσµατα αυτά ήταν πιθανά συντηρητικά για διάφορους λόγους, 
που περιλαµβάνουν:  

Η αξία από τις βελτιώσεις στην ποιότητα του νερού αποδείχθηκε ότι οδήγησε µόνο 
στην αύξηση της αξίας χρήσης των παραλιών. Εντούτοις, η βελτιωµένη ποιότητα του νερού 
αναµένεται να αυξήσει τη γενική αξία χρήσης των παραλιών.  
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Οι εκτιµήσεις, που έγιναν, αγνοούν τους επισκέπτες που προέρχονται έξω από τη 
στατιστική µητροπολιτική περιοχή δειγµατοληψίας Βαλτιµόρη-Ουάσιγκτον.  

Ο πληθυσµός και τα εισοδήµατα αυτού στις ζώνες προέλευσης κοντά στις περιοχές των 
παραλιών του κόλπου Chesapeake αυξήθηκαν, το οποίο είναι πιθανό να αυξήσει τους 
επισκέπτες που πηγαίνουν στην περιοχή για ολοήµερες εκδροµές ή µόνο για να επισκεφτούν 
τις παραλίες για κολύµπι και έτσι τη συνολική προθυµία αυτών να πληρώσουν. 
 
7ο Παράδειγµα. Προστατευόµενη περιοχή Annapurna στο Νεπάλ. 
Πρόκειται για την µεγαλύτερη σε έκταση, 7.629 χλµ2, προστατευόµενη περιοχή του Νεπάλ, 
µε υψηλότερη κορυφή στα 8.091µ. και βαθύτερη κοιλάδα αυτή του ποταµού Kali Gandaki. 
∆ιαχειρίζεται από τον αυτόνοµο µη-κυβερνητικό οργανισµό National Trust for Nature 
Conservation. Είναι από τους πιο δηµοφιλείς προορισµούς για trekking µε τιµή υπάρχοντος 
εισιτηρίου για επίσκεψη 27$. 
 

 
 

Εικόνα 13. Άποψη της περιοχής. 
Photo 13. View of the area. 

 
Σ’ αυτή την περίπτωση, µε σενάριο αποτίµησης την αύξηση της τιµής του εισιτηρίου εισόδου 
στην περιοχή, επιλέχθηκε η µέθοδος Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού – Travel Cost (TCM) .  
Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκε το χωριό Ghorepani το οποίο αποτελεί κοµβικό σηµείο για 
όλους τους τουρίστες. Το δείγµα αποτέλεσαν 315 ξένοι τουρίστες οι οποίοι ερωτηθήκανε 
τους µήνες Απρίλιο και Μάιο του 2006. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν τα παρακάτω:  
1). Ένα ποσοστό των τουριστών 10% αρνήθηκε να πληρώσει 
2). Κατά µέσο όρο οι τουρίστες είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν εισιτήριο 70$ για την 
είσοδό τους στην περιοχή 
3). Σε ετήσια βάση η συνολική προθυµία πληρωµής δηµιουργεί ένα επιπρόσθετο έσοδο 
µεταξύ 1,3 και 2,7 εκατ. $  
4). Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας προτάθηκε η θέσπιση εισιτηρίου 50$.   
 
8ο Παράδειγµα. Αποτίµηση της αξίας του παραδοσιακού χωριού Urueña στην Ισπανία. 
Το µικρό χωριό Urueña βρίσκεται  στην Ισπανία, στην περιοχή της Castilla y León. Το χωριό 
κτίστηκε µεταξύ του 13ου – 14ου αιώνα και διατηρείται σχεδόν ανέπαφο. Εξαιτίας του 
παραδοσιακού του χαρακτήρα συγκεντρώνει ένα σηµαντικό αριθµό τουριστών. 
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Εικόνες 14, 15. Πανοραµική άποψη του χωριού και παραδοσιακό κτίριο. 
Photos 14, 15. Panoramic view of the village and a traditional building. 

  
Σ’ αυτή την περίπτωση, ως σενάριο αποτίµησης τέθηκε η αξία της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής του χωριού και πως αντανακλάται στο κόστος ταξιδιού των τουριστών. 
Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού – Travel Cost (TCM) . Το 
δείγµα πάρθηκε το καλοκαίρι του 1998 και έγινε µε προσωπική συνέντευξη σε 130 άτοµα.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η αξία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
ανέρχεται σε 2,1€ ανά επισκέπτη (σε τιµές 1998). Αν και το ποσό αυτό φαίνεται αρχικά 
µικρό, σε σηµερινές τιµές, για την Ελλάδα, αντιστοιχεί σε περίπου 3€. 

 
9ο Παράδειγµα. Αποτίµηση της ψυχαγωγικής αξίας της αναρρίχησης στη Σκωτία. 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε οκτώ διάσηµους ορειβατικούς προορισµούς στη Σκωτία: 
Northern Highlands, Creag Meagaidh, Ben Nevis (including Glen Nevis), Glen Coe 
(including Glen Etive), Isle of Arran, Arrochar, Cullins of Skye και Cairngorms. 

 

    
 

Εικόνες 16,17. Northern Highlands, Ben Nevis. 
Photos 16, 17. Northern Highlands, Ben Nevis. 
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Εικόνες 18, 19, 20. Creag Meagaidh, Glen Coe, Isle of Arran. 
Photos 18, 19, 20. Creag Meagaidh, Glen Coe, Isle of Arran. 

                          
Η ορειβασία είναι µια ιδιαίτερα δηµοφιλής δραστηριότητα στη Σκωτία. Εκτιµάται ότι 

κάθε χρόνο επισκέπτονται τις περιοχές της έρευνας περίπου 770.000 ορειβάτες. Οι δαπάνες 
των ορειβατών στις περιοχές εκτιµώνται σε £230.000.000, ενώ οι θέσεις εργασίες ανέρχονται 
στο 3% της συνολικής απασχόλησης της περιοχής. 
 

    
 

Εικόνες 21, 22, 23. Arrochar, Cullins of Skye, Cairngorms. 
Photos 21, 22, 23. Arrochar, Cullins of Skye, Cairngorms. 

 
Σ’ αυτή την περίπτωση, ως σενάριο αποτίµησης τέθηκε η ψυχαγωγική αξία της 

ορειβασίας και πως αντανακλάται στο κόστος ταξιδιού των ορειβατών. Σε αυτή τη βάση 
εξετάστηκαν τα χρήµατα που δαπανούν οι ορειβάτες για να επισκεφτούν την περιοχή, καθώς 
και η µεταβολή στον αναµενόµενο αριθµό των ταξιδιών αν αλλάξουν ορισµένα 
χαρακτηριστικά των χώρων (π.χ. µείωση του χρόνου ταξιδιού, βελτίωση της ποιότητας του 
τοπίου, κ.ά.). 

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού – Travel Cost (TCM) . Το 
δείγµα πάρθηκε το έτος 1999 και έγινε µε ταχυδροµική συλλογή 267 ερωτηµατολογίων από 
ορειβατικούς συλλόγους.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η ψυχαγωγική αξία της περιοχής, όπως 
αντανακλάται στους επισκέπτες ορειβάτες, ανέρχεται σε £29,25 ανά ταξίδι. Λαµβάνοντας 
υπόψη τα ταξίδια που πραγµατοποιούνται στην περιοχή, η ετήσια αξία εκτιµάται σε 
£3.500.000. 
 
Βιβλιογραφία  
Καλιαµπάκος ∆. και ∆αµίγος ∆., Σηµειώσεις µαθήµατος: Περιβαλλοντική Οικονοµία: 

Εφαρµογές σε Ζητήµατα Ορεινών Περιοχών, ∆ΠΜΣ ΕΜΠ: "Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
των Ορεινών Περιοχών", Μέτσοβο, 2008. 
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Examples of Contingent Valuation Method (C.V.M.) and 
Travel Cost Method (T.C.M.) 

 
D. Damigos, Assistant Professor N.T.U.A. 

Sp. Zoi, Forester A.U.Th. 
 
 
Abstract 
The reason of the present introduction was the research which was realized under the 
supervision and coordination of the Metsovion Interdisciplinary Research Center (M.I.R.C.) 
of National Technical University of Athens (N.T.U.A.) due to the postgraduate lesson 
«Environmental Economics in mountain regions» in December 2008. The subject of the 
research was the investigation of the traditional architecture’s contribution to the tourist 
development of Metsovo. Aim of the research was to valuate the value of traditional 



 15 

architecture of Metsovo under the use of several analytical methods of Environmental 
Economics. 

It’s true that in recent years, the role of economics towards a sound environmental 
policy within EU has risen. Especially during the last decade, there is a growing effort to 
incorporate monetary values in several areas and levels of environmental decision-making 
processes (e.g. policies, regulations or projects). This will enhance a wider use of monetary 
valuation techniques which pursue to estimate the economic value of the change in 
environmental quality. In this direction can be used direct and indirect methods the most 
popular of which are: the Contingent Valuation Method – CVM, and the Travel Cost Method 
– TCM. 

Due to this introduction where collected 9 examples of the two methods, which held in 
several regions around the world and in different periods of time. As long as Contingent 
Valuation Method (CVM) concerns, where collected 4 examples from the bibliography: «The 
valuation of the value caused by the¨Exxon Valdez¨ spill disaster», «The valuation of the 
value of the environmental goods of the National Park of Eastern Macedonia and Thrace», 
«The valuation of the value of the recreation in ¨Campogrosso¨ plateau in Italian Alpes», 
«The valuation of the benefits of the old Arab tower restoration in Spain». As far as Travel 
Cost Method (TCM) concerns, where collected 5 examples from the bibliography: «The 
valuation of the recreation rate in Hell Canyon», «Assessment of economic benefits of the 
improvement in water quality of Chesapeake Bay», «The configuration of the ticket prise 
played by the visitors in the protected area of ¨Annapurna¨ in Nepal», «The valuation of the 
value of the traditional village ¨Urueña¨ in Spain» and «The valuation of the recreation rate of 
climbing in Scotland». 

As a general conclusion of this introduction we could say that the value of the 
application of the above Environmental Economic methods became perceivable, due the 
encouraging results of the research which prove the significant economic value of the several 
environmental or not goods that are representing in the above 9 cases.  


