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Περίληψη
Τα οικοσυστήµατα παρέχουν ένα σύνολο αγαθών και υπηρεσιών, η αξία των οποίων διαφέρει
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα ή συµφέροντα αυτών οι οποίοι τα χρησιµοποιούν ή ωφελούνται από
αυτά. Η Μέθοδος Εξαρτηµένης Εκτίµησης (ΜΕΕ) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εκφράσει
κανείς τις προτιµήσεις του κοινού και τη συµπεριφορά του προς το οικοσύστηµα. Η χρήση της
ΜΕΕ για τη διερεύνηση των προτιµήσεων του κοινού στο οικοσύστηµα του Εθνικού Πάρκου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτυπώνει τις απόψεις των κατοίκων της περιοχής σχετικά
µε τη σηµαντικότητα των αγαθών που παρέχει το οικοσύστηµα και τη διάθεσή τους να
επιβαρυνθούν ένα ποσό ετησίως, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη διαχείριση και προστασία της
περιοχής. Από τις απαντήσεις αναδεικνύονται οι παθητικές αξίες χρήσης των αγαθών του
οικοσυστήµατος και η επιθυµία του κοινού για ενέργειες, από πλευράς διαχείρισης, οι οποίες θα
έχουν αειφορικό χαρακτήρα.
Σκοπός της Εργασίας
Για την αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών εφαρµόστηκε η Μέθοδος
Εξαρτηµένης Εκτίµησης (Contigent Valuation Method, 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.
Θεωρητικό Υπόβαθρο και Μεθοδολογία
Τα οικονοµικά του περιβάλλοντος έχουν αναπτύξει µία σειρά µεθόδων αποτίµησης της
νοµισµατικής αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών (Loomis 1993, Turner 1993), οι
οποίες στηρίζονται στη διερεύνηση των προτιµήσεων του κοινού και αντανακλούν στην πρακτική
ανάγκη της µετάφρασης των νοµισµατικών αξιών σε διαχειριστικές πολιτικές (Παυλικάκης 2002),
στις οποίες η συναίνεση και συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων είναι
απαραίτητες (Παυλικάκης 2002, Pavlikakis and Tsihrintzis 2003a, 2003b). Η οικονοµική αξία ενός
περιβαλλοντικού αγαθού ορίζεται ως το άθροισµα της αξίας χρήσης και της παθητικής αξίας
χρήσης (Holmes and Kramer 1995). Σύµφωνα µε τη ΜΕΕ (Loomis 1993, Turner 1993, Pavlikakis
and Tsihrintzis 2002, Παυλικάκης 2002) οι συµµετέχοντες στην έρευνα καλούνται να απαντήσουν
σε ερωτήσεις που αφορούν στο ποσό που θα δέχονταν να επιβαρυνθούν (Π∆Ε), ώστε να έχουν ένα
συγκεκριµένο όφελος από τα περιβαλλοντικά αγαθά ή στο ποσό που θα δέχονταν ως αποζηµίωση
(Π∆Α) για την απώλεια µέρους των περιβαλλοντικών αγαθών. Η επιθυµία του κοινού να πληρώσει
για αγαθά τα οποία περιέχουν συνιστώσες παθητικής χρήσης, αντανακλούν σε επιλογές µε
αειφορικό χαρακτήρα.
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Το οικοσύστηµα του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι µία περιοχή µε
µεγάλη οικολογική και κοινωνική σηµασία, η οποία περιλαµβάνει το ∆έλτα του ποταµού Νέστου,
τις λίµνες Βιστωνίδα και Ισµαρίδα, ένα σύνολο µικρότερων ποταµών, χειµάρρων και
λιµνοθαλασσών, καθώς και την περί αυτών περιοχή. Xαρακτηρίστηκε ως Εθνικό Πάρκο µε την
Κοινή Υπουργική Απόφαση 5796/16-9-1996.
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 1598 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. Aν 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
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.
Αποτελέσµατα
Από τους 1598 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%).
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∆ιάγραµµα 1. Κατανοµή Π∆Ε.
Όσον αφορά στο ποσό το οποίο θα ήταν διατεθιµένο να πληρώσει το κοινό, το ∆ιάγραµµα 1
παρουσιάζει την κατανοµή του Π∆Ε (απαντήσεις 1047 ατόµων που απάντησαν θετικά). Η µέση
τιµή του ποσού είναι 36,15 €.
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.
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Συζήτηση - Συµπεράσµατα
Η αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών που παρέχει το οικοσύστηµα του Εθνικού
Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε τη χρήση της ΜΕΕ, 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 µε χρήση του Microsoft Excel δείχνει ότι η κατανοµή του
ποσού, που είναι διατεθιµένο να επιβαρυνθεί το κοινό, ακολουθεί µία εκθετική καµπύλη µε R2 =
0,84 (∆ιάγραµµα 1). Η 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.
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