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Rezumat. Această lucrare prezintă cadrul teoretic de evaluare a 
patrimoniului cultural şi a efectelor economice produse de investiţiile în 
conservarea şi restaurarea acestuia. Metodele avute în vedere sunt: 
studiile de impact, metoda preţurilor hedonice, metoda valorii de 
contingenţă şi metoda costului de transport. Lucrarea urmăreşte 
aspectele metodologice, dificultăţile în implementare, precum şi limitările 
specifice fiecărei metode. De asemenea, fiecare metodă este ilustrată prin 
intermediul rezultatelor unor studii cantitative din domeniu. 
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1. Patrimoniul cultural şi economia culturii 
 
De-a lungul timpului noţiunea de patrimoniu cultural a cunoscut 

numeroase definiri şi interpretări. Centrul Internaţional pentru Studiul 
Prezervării şi Restaurării Proprietăţii Culturale (ICCROM) prezintă nu mai 
puţin de 60 de definiţii ale patrimoniului cultural, respectiv proprietăţii 
culturale(1), cea mai veche dintre ele datând din anul 6 d. Hr. Reţinem în 
continuare definiţia dată de UNESCO, conform căreia patrimoniul cultural 
reuneşte „întregul corpus de semne materiale – atât artistice, cât şi simbolice – 
transmise din trecut fiecărei culturi şi, prin urmare, întregii umanităţi. Ca parte 
constituentă a afirmării şi îmbogăţirii identităţilor culturale, precum şi ca 
moştenire ce aparţine întregii umanităţi, patrimoniul cultural conferă fiecărui 
loc caracteristici specifice şi este depozitarul experienţei umane” (UNESCO, 
1989, p. 57). Vecco (2010) analizează evoluţia conceptului de patrimoniu 
cultural în statele vest-europene şi observă că acest termen a suferit un proces 
de expansiune şi transfer semantic care a rezultat în generalizarea utilizării sale. 
Sunt identificate trei etape parcurse în extinderea conceptului de patrimoniu 
cultural, după cum urmează: 

 o extindere tipologică şi tematică prin includerea în patrimoniu a 
elementelor care nu făceau în mod tradiţional parte din acesta. Astfel, 
s-a formulat o abordare integratoare a patrimoniului; 

 extinderea criteriilor de selecţie a patrimoniului cultural prin 
includerea, pe lângă valorile istorice şi artistice, a valorii culturale, a 
valorii de identitate şi a capacităţii de interacţionare cu memoria; 

 trecerea de la o abordare normativ-obiectivă la una bazată pe 
capacitatea unui obiect de a suscita valori si semnificaţii. Patrimoniul a 
încetat să fie definit prin prisma aspectelor materiale, creându-se astfel 
premisele pentru recunoaşterea patrimoniului cultural intangibil. 

În baza celor prezentate anterior se poate concluziona că patrimoniul 
cultural este un concept în continuă extindere şi dezvoltare, ceea ce face dificilă 
identificarea elementelor componente ale acestuia. Practic, fiecare modificare a 
conceptului conduce la reevaluarea activelor care intră sau ar putea să intre în 
sfera patrimoniului cultural. În consecinţă, va fi cu atât mai dificil de procedat 
la evaluarea patrimoniului cultural şi a efectelor economice care decurg din 
valorificarea sa.  

Realizarea unui asemenea demers se situează la frontiera dintre economic 
şi cultural, într-un domeniu de sorginte destul de recentă: economia culturii. 
Începuturile acestei ramuri a ştiinţei economice sunt asimilate apariţiei lucrării 
„The Liberal Hour”, a lui J. K. Galbraith, în 1960 (Ritenour, 2003, p. 103). Un 
aspect important al economiei culturii este reprezentat de distincţia făcută între 
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valoarea economică şi valoarea culturală. Astfel, Throsby (2001) consideră că 
valoarea economică îşi are rădăcinile în utilitatea marginală a unui bun, în timp 
ce valoarea culturală a unui obiect sau a unei activităţi îşi extrage substanţa din 
următoarele surse: valoarea estetică, valoarea spirituală sau religioasă, valoarea 
socială (prin transmiterea unui sentiment de apartenenţă la umanitate), valoarea 
istorică, valoarea simbolică (prin înmagazinarea de sensuri) şi valoarea 
autenticităţii. Utilizând noţiunea de valoare culturală, Throsby defineşte 
conceptul de capital cultural ca „un activ care înmagazinează valoare culturală, 
pe lângă valoarea economică pe care o deţine” (Throsby, 2001, p. 46). Aplicând 
teoria dezvoltării sustenabile la capitalul cultural, Throsby formulează 
principiul echităţii între generaţii (numit şi „justeţea distribuţiei 
intertemporale”). Astfel, dacă se permite ca rezerva actuală de capital cultural 
să se diminueze (de exemplu, datorită lipsei de investiţii), generaţiile viitoare 
vor fi private de beneficiile acestei rezerve, întrucât interesele acestora nu sunt 
reflectate pe piaţa actuală (Sache, 2009, p. 6). 

Pe de altă parte, Ritenour (2003) critică o serie din ideile enunţate de 
Throsby (2001) deoarece consideră că nu au substanţă sau sunt insuficient 
argumentate. În acest sens, el consideră că definiţia dată valorii culturale nu o 
diferenţiază semnificativ de valoarea economică deoarece nu există o 
metodologie clară de determinare a nivelului valorii culturale pentru un bun. 
Mai mult, este criticată includerea conceptului de echitate între generaţii în 
contextul dezvoltării sustenabile a capitalului cultural. Ritenour afirmă că nu 
toate formele de manifestare culturală trebuie transmise generaţiilor viitoare şi 
cataloghează drept exagerare faptul că Throsby tratează accesul la cultură al 
generaţiilor viitoare ca un drept moral, o chestiune de justiţie socială. Punând 
problema tot în termeni de dreptate socială, Ritenour consideră că nu este just 
ca agenţii economici productivi să plătească în numele dreptului la cultură al 
generaţiilor viitoare. 

Klamer (2002) observă că deţinerea de capital cultural aduce câştiguri 
indivizilor şi organizaţiilor şi arată nevoia de a evalua contribuţia activelor 
culturale la profitul economic. În viziunea sa, capitalul cultural este definit prin 
„capacitatea de a inspira şi a fi inspirat” (Klamer, 2002, p. 467), acesta oferind 
semnificaţie bunurilor şi, nu în ultimul rând, vieţii umane. Klamer arată că, spre 
deosebire de capitalul economic, capitalul cultural (exemplificat, între altele, 
prin intermediul patrimoniului cultural) reprezintă, cel mai adesea, o proprietate 
colectivă şi consideră că tocmai această caracteristică îi conferă semnificaţie. 
Concluzionând, el afirmă că bunurile economice au doar caracter instrumental, 
obiectivul final al fiinţelor umane fiind deţinerea de bunuri sociale şi culturale, 
însă recunoaşte absenţa unui sistem de indicatori obiectivi pentru măsurarea 
acestora. 
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Thompson (1999) abordează subiectul din perspectivă contabilă şi arată 
necesitatea modelării contabilităţii resurselor umane pentru luarea în 
considerare a elementelor de capital cultural. Pe de altă parte, Thompson 
subliniază dificultăţile pe care le ridică identificarea şi evaluarea investiţiilor în 
capitalul cultural. 

În concluzie, majoritatea cercetătorilor din domeniu (aici fiind prezentate 
doar câteva contribuţii mai importante) certifică potenţialul deosebit al 
capitalului cultural, valorificarea acestuia depăşind cu mult sfera economică. 
Prin urmare, conservarea şi dezvoltarea capitalului cultural prin investiţii ar 
trebui să reprezinte o prioritate a indivizilor, organizaţiilor şi statului. Ţinând 
cont de caracterul predominant colectiv al proprietăţii asupra capitalului cultural 
(evidenţiat de Klamer, 2002) se poate acredita ideea că investiţiile în acest 
domeniu ar trebui făcute de către autorităţile publice. Totuşi, având în vedere că 
activele culturale generează o serie de avantaje economice, finanţarea lor nu ar 
trebui făcută exclusiv din fonduri publice, fiind recomandată stimularea 
investiţiilor private în acest domeniu. Principala problemă, aşa cum a fost 
identificată de majoritatea studiilor din literatura de specialitate, este aceea a 
măsurării capitalului cultural şi a evaluării efectelor economice pe care le 
produc investiţiile în acesta. 

În cele ce urmează lucrarea se va concentra asupra patrimoniului cultural, 
care este o componentă deosebit de importantă a capitalului cultural. În 
secţiunea 2 este prezentată reţeaua complexă de efecte economice generate de 
investiţiile în patrimoniul cultural. În secţiunea 3 sunt discutate principalele 
metode de evaluare a patrimoniului cultural, iar secţiunea 4 prezintă concluziile 
acestui studiu. 

 
2. Efectele economice ale investiţiilor în domeniul patrimoniului cultural 
 
Greffe (2004) analizează dacă elementele de patrimoniu reprezintă o 

resursă sau o nevoie de finanţare. În primul rând, el remarcă faptul că 
valorificarea patrimoniului unui stat conduce la creşterea numărului de locuri de 
muncă. Greffe identifică patru categorii de locuri de muncă ce îşi datorează 
existenţa patrimoniului: 

 locuri de muncă directe, ocupate de persoanele care lucrează în 
instituţii cu atribuţii în domeniul patrimoniului; 

 locuri de muncă indirecte, ocupate de persoanele care lucrează în 
domeniul conservării şi restaurării patrimoniului; 

 locuri de muncă induse, ocupate de persoanele care utilizează 
elementele de patrimoniu ca sursă de activitate şi inspiraţie (în special 
în industria culturală); 
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 locuri de muncă în turism create ca urmare a dezvoltării turismului 
cultural. 

Pentru a ilustra cele prezentate mai sus Greffe oferă exemplul Franţei, 
unde estimează că patrimoniul cultural a condus la crearea a 525.250 de locuri 
de muncă (2,4% din populaţia activă).  

În continuare, Greffe abordează patrimoniul cultural ca pe un ecosistem şi 
evidenţiază condiţiile în care acesta poate fi valorificat, după cum urmează: 

 patrimoniul trebuie să fie bine conservat pentru a genera un interes 
sporit care va rezulta în creşterea alocărilor de resurse pentru 
conservarea şi dezvoltarea sa; 

 crearea unui proiect personalizat de dezvoltare şi valorificare pentru 
fiecare element de patrimoniu; 

 tariful de acces trebuie stabilit ţinând cont de calitatea serviciilor 
oferite vizitatorilor (nu doar în funcţie de costuri); 

 implementarea unei politici adecvate de marketing; 
 internalizarea costurilor de deteriorare a patrimoniului prin repartizarea 

lor asupra agentilor economici nonculturali care beneficiază de pe 
urma exploatării acestuia (furnizori de servicii de cazare, transport, 
restaurante etc.). 

Finalizând prezentarea ecosistemului patrimonial, Greffe ajunge la 
concluzia că investiţiile în patrimoniul cultural sunt mult mai sustenabile dacă 
sunt făcute în zone unde acesta nu deţine un rol dominant şi unde există un 
nivel ridicat de integrare economică. 

 Bowitz şi Ibenholt (2009) analizează dacă investiţiile în patrimoniul 
cultural sunt benefice economiilor locale şi formulează un cadru teoretic de 
evaluare a impactului economic al acestora. Autorii observă că factorii politici 
acordă o atenţie deosebită patrimoniului cultural deoarece consideră că pot 
stimula, prin intermediul său, zonele cu probleme economice.  Pe de altă parte, 
ei atrag atenţia că, de multe ori, estimările privind impactul economic al 
valorificării patrimoniului sunt exagerate. În consecinţă, Bowitz şi Ibenholt 
pledează pentru o analiză serioasă şi prudentă a subiectului care să ia în 
considerare atât efectele pe termen scurt, cât şi cele pe termen lung. Ei propun 
următoarea clasificare a efectelor economice produse de investiţiile în 
patrimoniul cultural: 

 efecte directe, reprezentând un rezultat direct al implementării 
proiectului de investiţii. În mod uzual, acestea sunt măsurate prin 
intermediul cifrei de afaceri, al valorii adăugate sau al numărului de 
locuri de muncă create. Deoarece cifra de afaceri poate fi expusă la 
şocuri pe termen scurt, autorii recomandă utilizarea celorlalţi doi 
indicatori pentru o evaluare mai realistă a efectelor directe; 
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 efecte indirecte ale investiţiilor în patrimoniul cultural, reflectate la 
nivel local sau regional, după cum urmează: 
− efecte de intrare/ieşire, care se referă la faptul că proiectul de 

investiţii poate solicita livrări de bunuri şi servicii din partea 
comunităţii locale. Acestea vor genera o sporire a producţiei şi a 
veniturilor la nivel local doar în măsura în care o permite 
capacitatea de producţie existentă; 

− efecte de multiplicare, concretizate în faptul că sporirea veniturilor 
la nivel local va genera creşterea cererii pentru produse şi servicii 
locale; 

− efectele de accelerare, care se manifestă pe termen scurt şi apar doar 
în faza de realizare a investiţiei. Aceasta va genera o creştere a 
livrărilor din partea furnizorilor locali care, la rândul ei, va conduce 
la creşterea efectelor de intrare/ieşire şi a celor de multiplicare; 

− cheltuielile auxiliare se referă la cheltuielile realizate la nivel local 
de vizitatorii unui sit de patrimoniu cultural pentru servicii de 
cazare, masă, bunuri de consum etc. Aceste cheltuieli vor 
impulsiona, la rândul lor, efectele de intrare/ieşire şi efectele de 
multiplicare; 

− efectele derivate sunt cele care pot fi atribuite într-o oarecare 
măsură investiţiei în patrimoniul cultural. De exemplu, patrimoniul 
cultural poate fi un factor important pentru organizarea de 
festivaluri şi evenimente culturale care să atragă turişti din afara 
zonei respective, pentru exportarea produselor locale către alte zone 
etc.; 

− efectele de gravitaţie se referă la faptul că investiţiile în cultură pot 
creşte atractivitatea zonei, conducând la creşterea numărului de 
persoane ce doresc să se stabilească acolo, dar şi a numărului de 
companii nou înfiinţate. Dacă patrimoniul cultural este asociat unei 
imagini pozitive a zonei, acesta va fi folosit în cadrul strategiilor de 
marketing la nivel local. În elaborarea analizelor de impact trebuie 
avut în vedere că efectele de gravitaţie se observă pe termen lung şi 
sunt dificil de cuantificat; 

− efectele nefavorabile se concretizează în acele costuri generate de 
patrimoniul cultural care vor fi suportate de economia locală. 
Acestea se manifestă pe trei direcţii: efecte de dislocare 
(dezechilibrarea pieţei forţei de muncă, reducerea profitabilităţii 
pentru unele companii din zonă etc.), uzura elementelor de 
patrimoniu din cauza accesului vizitatorilor şi necesitatea efectuării 
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de investiţii în infrastructură (pentru oferirea de servicii adecvate 
turiştilor atraşi în zonă de patrimoniul cultural). 

În baza celor prezentate mai sus, se poate concluziona că principalele 
obstacole care stau în calea evaluării impactului economic al patrimoniului 
cultural sunt complexitatea efectelor economice generate şi dificultăţile 
întâmpinate în cuantificarea acestora. Cu toate acestea, literatura de specialitate 
evidenţiază numeroase demersuri de estimare a impactului economic al 
investiţiilor în patrimoniul cultural. Din păcate, o serie de studii pleacă de la 
baze metodologice precare şi exagerează impactul economic al patrimoniului 
cultural, astfel că unii cercetători (de exemplu, van Puffelen, 1996) au propus 
renunţarea la ele. 

În continuare vor fi prezentate pe scurt rezultatele câtorva studii 
cantitative privind efectele economice ale investiţiilor în patrimoniul cultural: 

 Hansen et al. (1996) au studiat două proiecte de investiţie în 
patrimoniul cultural danez prin intermediul numărului de locuri de 
muncă create. Primul proiect, privind extinderea unei vechi fabrici 
textile pentru includerea a trei muzee, a condus la crearea a 50 de noi 
locuri de muncă la nivel regional. Cel de al doilea proiect, privind casa 
memorială a scriitorului Hans Christian Andersen, a generat 27 de noi 
locuri de muncă în condiţiile unei investiţii iniţiale mult mai reduse 
faţă de primul proiect. Eficienţa economică superioară a celui de al 
doilea proiect a fost pusă pe seama reputaţiei internaţionale a 
scriitorului H. C. Andersen care a condus la atragerea unui număr 
sporit de turişti din afara regiunii, şi chiar din afara ţării; 

 Strauss şi Lord (2001) au estimat efectele economice la nivel regional 
ale investiţiei în 13 situri de patrimoniu cultural situate în 
Pennsylvania, SUA. Autorii au concluzionat că investiţia iniţială de 88 
de milioane de dolari a generat, pe parcursul unei perioade de 13 ani, 
289 de milioane de dolari, din care 169 de milioane de dolari 
reprezintă efecte directe, iar restul, efecte indirecte. Bowitz şi Ibenholt 
(2009) consideră că studiul supraestimează impactul economic al 
investiţiei deoarece, pe de o parte, efectele sunt măsurate pe baza cifrei 
de afaceri şi, pe de altă parte, toate creşterile înregistrate de numărul de 
turişti sunt atribuite investiţiei; 

 Bowitz şi Ibenholt (2009) studiază impactul economic la nivel local al 
patrimoniului cultural al oraşului istoric Roros din Norvegia. Din 
analiza efectuată, cei doi autori ajung la concluzia că patrimoniul 
cultural al oraşului (reprezentat de centrul istoric cu construcţii din 
lemn şi stil arhitectural specific) a contribuit, în mod direct şi indirect, 
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la crearea a 200 de locuri de muncă (aproximativ 7% din forţa de 
muncă locală). 

Concluzionând, pe parcursul acestei secţiuni au fost prezentate 
principalele elemente ale cadrului teoretic de analiză a efectelor economice care 
decurg din valorificarea patrimoniului cultural. De asemenea, pentru 
exemplificare, au fost trecute în revistă rezultatele câtorva studii cantitative 
relevante pentru acest domeniu. Pe parcursul secţiunii următoare vor fi 
evidenţiate o serie de metode de evaluare a patrimoniului cultural, acestea fiind 
apoi ilustrate prin rezultatele unor studii cantitative din literatura de specialitate. 

 
3. Metode de evaluare a patrimoniului cultural 
 
Pornind de la „Ghidul practic de evaluare imobiliară” (Bănacu, 2007), 

Sache (2009) descrie metodele de evaluare a bunurilor de patrimoniu din 
perspectiva raportărilor către autorităţile din domeniu. Acest demers de 
evaluare are două scopuri: pe de o parte, stabilirea costurilor de prezervare şi 
reabilitare, precum şi a veniturilor rezultate din exploatarea bunului (prin 
includerea sa în circuitul cultural-turistic); pe de altă parte, stabilirea valorii de 
piaţă în vederea asigurării respectivelor bunuri. Sache reţine următoarele 
metode de evaluare, utilizate cu precădere pentru patrimoniul cultural construit: 

 abordarea prin comparaţia preţului de vânzare presupune identificarea 
unei proprietăţi cu caracteristici cât mai asemănătoare cu cele ale 
patrimoniului evaluat (denumită proprietate comparabilă). Criteriile de 
selecţie a proprietăţii comparabile se referă la localizare, stil 
arhitectural, mărime, caracteristici culturale şi istorice. Evaluarea 
patrimoniului se va face prin comparaţie cu preţul de vânzare al 
proprietăţii comparabile, fiind efectuate ajustări în cazul în care 
patrimoniul evaluat necesită lucrări de restaurare/reabilitare sau când 
acesta face obiectul unor contracte cu prevederi restrictive; 

 abordarea prin venit se utilizează în cazul patrimoniului construit care 
este capabil să genereze venituri comerciale sau din chirii, utilizarea sa 
în acest sens fiind cea mai eficientă alternativă. În evaluare se va ţine 
cont, pe lângă veniturile estimate a se obţine, de eventualele lucrări de 
restaurare/reabilitare care pot fi necesare pentru darea în folosinţă a 
bunului, de perioada de timp necesară obţinerii autorizaţiilor necesare 
(dacă este necesară autorizarea utilizării comerciale a respectivului 
element de patrimoniu), precum şi de cheltuielile suplimentare cu 
prezervarea patrimoniului care survin ca urmare a introducerii acestuia 
în circuitul comercial; 
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 abordarea prin cost pleacă de la ipoteza că patrimoniul cultural 
construit prezintă valoare intrinsecă (datorată aspectului, anumitor 
caracteristici sau statutului de simbol). Valoarea sa va fi stabilită ţinând 
cont de costul de producţie a unei replici a elementului de patrimoniu 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, de costul de realizare a unui 
imobil modern cu destinaţie similară. În aplicarea acestei metode se va 
avea în vedere costul de prezervare a patrimoniului construit, precum 
şi posibilităţile reduse de adaptare a sa la nevoile specifice ale 
ocupantului. 

Totuşi, evaluarea elementelor de patrimoniu în contextul elaborării de 
rapoarte este mai degrabă o problemă de respectare a reglementărilor şi 
uzanţelor din domeniu decât un demers de cercetare. Principalele preocupări din 
literatura de specialitate se îndreaptă către estimarea valorii economice a 
patrimoniului cultural. 

Ruijgrok (2006) consideră că valoarea economică a patrimoniului cultural 
poate fi definită prin nivelul de bunăstare pe care acesta îl generează în 
societate. La rândul său, Plaza (2010) interpretează valoarea economică a 
patrimoniului cultural prin intermediul beneficiilor pe care acesta le aduce 
societăţii, atât comerciale, cât şi necomerciale. În stabilirea valorii economice a 
patrimoniului cultural trebuie ţinut cont că acesta poate prezenta valoare de 
întrebuinţare (generează beneficii prin utilizarea sa) şi/sau valoare de non-
întrebuinţare. Valoarea de non-întrebuinţare se prezintă sub trei forme: valoarea 
de opţiune (pentru indivizii care nu au vizitat respectivul sit de patrimoniu 
cultural, dar doresc sa o facă în viitor), valoarea de existenţă (pentru indivizii 
care nu au vizitat situl respectiv şi nici nu intenţionează să o facă în viitor, dar 
care percep existenţa sitului ca un fapt pozitiv) sau valoarea de moştenire 
(valoarea cunoştinţelor transmise de patrimoniul cultural pentru beneficiul 
generaţiilor viitoare). 

Pe de altă parte, Ruijgrok (2006) analizează de ce este necesară evaluarea 
economică a patrimoniului cultural deşi este evident că nu se poate pune un preţ 
asupra sa. El observă că evaluarea economică a patrimoniului cultural permite 
utilizarea analizei cost-beneficiu pentru evaluarea investiţiilor în domeniul 
conservării patrimoniului şi estimarea pierderilor cauzate de distrugerea 
elementelor de patrimoniu. Ruijgrok concluzionează că evaluarea economică a 
patrimoniului cultural poate conduce la influenţarea deciziilor economice care 
cauzează distrugeri ale acestuia. 

Bedate et al. (2004) atrag atenţia că estimarea valorii patrimoniului 
cultural este un demers dificil care apelează cu precădere la metode utilizate 
pentru evaluarea bunurilor de mediu (deoarece acestea prezintă unele 
caracteristici asemănătoare cu bunurile de patrimoniu, cum ar fi unicitatea şi 
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ireversibilitatea; Sache, 2009, p. 16). Ei identifică trei metode de evaluare a 
patrimoniului cultural: metoda preţurilor hedonice, metoda valorii de 
contingenţă şi metoda costului de transport. Bedate et al. accentuează faptul că, 
deşi toate cele trei metode prezintă o serie de aspecte criticabile, ele constituie 
singurele căi valide pentru obţinerea de informaţii care să permită administrarea 
raţională a bunurilor de patrimoniu. În continuare vor fi prezentate pe scurt cele 
trei metode de evaluare a patrimonului cultural menţionate mai sus. 

 
3.1. Metoda preţurilor hedonice 
 
Metoda preţurilor hedonice pleacă de la ipoteza că preţul de vânzare al 

unui bun este determinat atât de caracteristicile intrinseci ale bunului, cât şi de 
particularităţile mediului de influenţă (Bănacu, 2004, cap. 7, p. 8). Această 
metodă este aplicată cu preponderenţă în domeniul imobiliar şi explică de ce 
valoarea a două proprietăţi comparabile va diferi în funcţie de caracteristicile 
mediilor înconjurătoare ale acestora. Metoda permite evidenţierea 
externalităţilor pozitive (de exemplu, imobile care au preţuri mai mari datorită 
situării într-o zonă cu poluare redusă), dar şi a externalităţilor negative (de 
exemplu, imobile cu preţuri reduse datorită situării în vecinătatea spaţiilor de 
depozitare a deşeurilor) (Alberini, p. 1). 

Bănacu (2004) prezintă cele două etape care trebuie parcurse în aplicarea 
acestei metode: 

 estimarea funcţiei preţurilor hedonice în care se stabileşte legătura 
dintre obiectul analizei (preţul imobilului sau proprietăţii) şi variabilele 
care definesc mediul (elemente structurale, vecinătate, variabile eco 
intangibile). Funcţia preţurilor hedonice se prezintă sub forma unei 
regresii unde coeficienţii estimaţi pentru variabilele de mediu permit 
obţinerea valorii marginale a acestora. La nivel teoretic, toate efectele 
unei politici publice ar putea fi cuantificate urmărind schimbările 
înregistrate în valoarea proprietăţilor imobiliare (Alberini, p. 1); 

 estimarea curbei cererii pentru bunurile eco intangibile (de exemplu, 
calitatea aerului), sociointagibile (de exemplu, siguranţa în zonă) sau, 
în contextul temei studiate, pentru activele culturale. 

Ruijgrok (2006) a aplicat metoda preţurilor hedonice în contextul unui 
demers de evaluare a beneficiilor economice ale conservării patrimoniului 
olandez în zonele Tieler şi Culemborgerwaard. Zona reuneşte vestigii ale 
civilizaţiilor celtice, batavice şi romane, ruine datând din evul mediu, precum şi 
o serie de clădiri istorice (de exemplu, mori de vânt). Cu ajutorul metodei 
preţurilor hedonice Ruijgrok a evaluat impactul conservării patrimoniului 
cultural asupra valorii locuinţelor. În acest sens, el a inclus în regresia preţului 
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de vânzare a locuinţelor o serie de variabile care să exprime valoarea cultural-
istorică a imobilelor. Dintre aceste variabile menţionăm: statutul monumentului 
(naţional, municipal, potenţial sau nu se incadrează ca monument), anul 
construcţiei, stilul arhitectural (cu diferenţierea a trei stiluri principale cu un 
total de 24 de substiluri), autenticitatea (original, adaptat parţial, adaptat total) şi 
numărul de elemente istorice de faţadă. Utilizând un eşantion de 591 de 
imobile, Ruijgrok a estimat că măsurile de conservare a patrimoniului cultural 
din zonele studiate au generat o creştere a valorii de piaţă a locuinţelor cu 
aproximativ 21,6 milioane de euro. De asemenea, rezultatele studiului au arătat 
că autenticitatea ridică preţul unui imobil cu circa 30.000 de euro, în timp ce un 
element istoric de faţadă sporeşte preţul de vânzare al imobilului cu 3.777 de 
euro. 

 
3.2. Metoda valorii de contingenţă 
 
Metoda valorii de contingenţă urmăreşte valorizarea economică a acelor 

bunuri care, în absenţa unei pieţe de tranzacţionare, nu pot fi evaluate prin 
intermediul preţului de vânzare. Ea este o metodă a preferinţelor direct 
exprimate în care respondenţii oferă informaţii cu privire la disponibilitatea de a 
plăti (DAP – suma maximă de bani pe care un consumator ar fi dispus să o 
plătească pentru a spori bunăstarea sa sau a împiedica reducerea bunăstării sale, 
cauzată de consumarea patrimoniului cultural supus evaluării (Plaza, 2010,  
p. 156) sau la disponibilitatea de a accepta (DAC) măsuri compensatorii pentru 
pierderea de bunăstare suferită. Metoda valorii de contingenţă este utilizată pe 
scară largă în domeniul evaluării patrimoniului cultural şi este singura metodă 
de evaluare care surprinde valoarea de nonîntrebuinţare (Tuan, Navrud, 2008,  
p. 326). 

Bănacu (2004) descrie următoarele etape care survin în aplicarea metodei 
valorii de contingenţă: 

 determinarea pieţei bunurilor evaluate din perspectiva localizării 
geografice şi a beneficiarilor. În această etapă se procedează la 
întocmirea chestionarelor (utilizându-se formulări logice, concise şi 
neinterpretabile) şi la stabilirea modalităţii de colectare a datelor; 

 stabilirea modului de determinare a DAP. Cercetătorii au la dispoziţie 
mai multe procedee dintre care menţionăm pe cel al referendumului 
închis (întrebări de tip da/nu) şi pe cel al întrebărilor deschise pentru 
stabilirea sumei pe care respondentul ar fi dispus să o plătească pentru 
conservarea patrimoniului cultural; 

 analiza statistică a răspunsurilor privind DAP; 
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 reprezentarea grafică a răsupunsurilor în funcţie de indicatori 
reprezentativi pentru respondenţii chestionarelor (cum ar fi vârsta, 
venitul sau nivelul de educaţie); 

 interpretarea rezultatelor şi formularea unor propuneri de îmbunătăţire. 
DAP pentru patrimoniul cultural se apropie de funcţia individuală de 
cerere şi este folosită ca bază pentru determinarea surplusului 
consumatorului şi a valorii economice pe care respondentul o atribuie 
patrimoniului cultural (Plaza, 2010). 

Ruijgrok (2006) consideră că cele mai importante elemente ale metodei 
valorii de contingenţă sunt: descrierea patrimoniului evaluat, delimitarea pieţei 
ipotetice, întrebările privind DAP, inclusiv modul de efectuare a plăţii, precum 
şi întrebările referitoare la caracteristicile respondenţilor (vârstă, venit şi 
educaţie). Deoarece populaţia nu este obişnuită să plătească pentru patrimoniul 
cultural, el consideră că este foarte important ca întrebările din chestionar să fie 
clar formulate pentru a nu induce în eroare respondenţii. Ruijgrok recomandă 
introducerea întrebărilor de filtrare pentru a evita supraestimarea DAP. 

Plaza (2010) consideră că se abuzează de utilizarea metodei valorii de 
contingenţă fără a se ţine de cont de misiunea patrimoniului evaluat. Deşi 
admite că DAP poate fi utilă pentru estimarea valorii necomerciale a unui 
muzeu, ea consideră că metoda nu este precisă şi nu va permite obţinerea unor 
rezultate valide, mai ales în cazul muzeelor a căror misiune este aceea de a fi un 
motor al economiei. În această situaţie Plaza recomandă utilizarea unor metode 
cu orientare comercială mai clară, aşa cum sunt studiile de impact sau valoarea 
actualizată netă. 

Tuan şi Navrud (2008) evidenţiază una dintre variantele metodei valorii 
de contingenţă: modelarea opţiunilor. În timp ce metoda valorii de contingenţă 
estimează DAP pentru un întreg proiect, modelarea opţiunilor estimează DAP 
marginal pentru anumite caracteristici ale proiectului considerat. Avantajul 
acestei metode constă în faptul că respondenţii nu au doar posibilitatea de a 
accepta/respinge proiectul, ci pot personaliza caracteristicile proiectului în 
funcţie de propriile opţiuni. Dificultăţile în aplicarea acestei metode se referă la 
lipsa de răbdare a respondentului (pentru a răspunde unui chestionar mai 
detaliat), precum şi la situaţiile în care nicio alternativă nu este agreată de 
respondent sau valorile aşteptate pentru anumite caracteristici ale proiectului nu 
sunt credibile. 

În continuare sunt prezentate pe scurt rezultatele câtorva studii din 
literatura de specialitate privind evaluarea patrimoniului cultural cu ajutorul 
metodei valorii de contingenţă: 

 Ruijgrok (2006) a estimat valoarea de recreere şi valoarea de moştenire 
generate de conservarea patrimoniului olandez în zonele Tieler şi 
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Culemborgerwaard (vezi secţiunea 3.1). Chestionarul a urmărit să 
determine DAP a respondenţilor în ipoteza că autorităţile publice nu ar 
mai întreprinde măsuri de conservare a patrimoniului. De asemenea, 
ţinând cont că atitudinea populaţiei olandeze nu este una favorabilă 
faţă de taxe şi impozite, chestionarul a solicitat respondenţilor să indice 
modalitatea de plată preferată. Chestionarul a fost completat de un 
eşantion reprezentativ pentru populaţia olandeză format din 380 de 
persoane. Rezultatele chestionarului au arătat că 85,2% dintre 
respondenţi sunt de acord să plătească pentru conservarea 
patrimoniului cultural. Sumele menţionate de aceştia au permis 
estimarea valorii de recreere a patrimoniului la aproximativ 36.000 de 
euro pe an şi a valorii de moştenire a acestuia la 33,8 milioane de euro 
pe an. Comparând aceste valori cu Planul de Protecţie a Patrimoniului 
Cultural dezvoltat de autorităţile locale, care se întinde pe o perioadă 
de 10 ani şi presupune investiţii în patrimoniul construit, în vestigiile 
arheologice şi în peisaj, estimate la aproximativ 36,4 milioane de euro, 
Ruijgrok concluzionează că beneficiile acestui proiect depăşesc cu 
mult costurile implicate; 

 Tuan şi Navrud (2008) au evaluat efectele economice ale prezervării 
ruinelor templelor hinduse de la My Son, Vietnam. Studiul a urmărit 
beneficiile obţinute atât de vizitatorii sitului, cât şi de cei care nu l-au 
vizitat niciodată, şi a diferenţiat analiza pe vizitatori străini şi vizitatori 
vietnamezi. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 967 de 
respondenţi, dintre care 243 de turişti străini, şi a propus două 
modalităţi de plată: creşterea taxei de intrare în cazul vizitatorilor, 
respectiv creşterea impozitelor în cazul nonvizitatorilor. Rezultatele 
chestionarului arată că aproximativ 50% dintre respondenţi sunt de 
acord să plătească pentru conservarea sitului de la My Son, suma 
medie de plată fiind de aproape 10 dolari în cazul turiştilor străini şi de 
circa doi dolari în cazul populaţiei vietnameze. Astfel, beneficiile 
anuale au fost estimate la aproximativ 4,5 milioane de dolari. Mai 
mult, Tuan şi Navrud au propus maximizarea veniturilor prin creşterea 
taxei de acces deoarece, între anumite limite, cererea pentru vizitarea 
sitului este inelastică. În condiţiile unei taxe optime de acces (de 14 
dolari în cazul turiştilor străini, respectiv 1,89 dolari în cazul celor 
vietnamezi), ţinând cont de costul prezervării sitului, estimat la 12,89 
milioane de dolari, şi considerând un orizont de timp de 20 de ani, cei 
doi autori estimează că valoarea actualizată netă a investiţiei se va situa 
între 0,3 şi 5,1 milioane de dolari (în funcţie de rata de actualizare 
utilizată); 
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 Sache (2009) a evaluat Palatul Mogoşoaia pe baza unui chestionar prin 
intermediul căruia au fost interogaţi 100 de respondenţi. 74% dintre 
aceştia au fost de acord cu majorarea taxei de acces în vederea 
prezervării sitului, valoarea medie a acestei taxe fiind de 20 de lei. 
Principalul argument adus de respondenţii care au dat un răspuns 
negativ este lipsa de încredere în autorităţile desemnate să gestioneze 
banii. Modelele logit şi probit estimate au arătat că DAP este 
determinată de patru factori principali: cunoştinţele deţinute despre 
obiectiv, importanţa acordată prezervării obiectivului, numărul de 
vizite culturale efectuate anual şi nivelul de educaţie. Considerând un 
orizont de 50 de ani, un număr de 27.450 de vizitatori anual, şi 
presupunănd că 74% dintre aceştia vor accepta o taxă de 20 de lei, 
Sache a estimat valoarea palatului Mogoşoaia la 8,5 milioane de euro. 

 
3.3. Metoda costului de transport 
 
Această metodă îşi are originea în demersurile Agenţiei Parcurilor 

Naţionale din Statele Unite pentru evaluarea parcurilor naţionale. Hotelling 
(1947) a propus evaluarea unui anumit loc sau a unei atracţii prin intermediul 
costului călătoriei întreprinse de vizitatori. Metodologia a fost ulterior 
dezvoltată de Clawson şi Knetsch (1966). Bedate et al. (2004) descriu metoda 
costului de transport ca o metodă indirectă de evaluare care utilizează costul 
generat de vizitarea unui sit de patrimoniu cultural pentru estimarea valorii de 
recreere a respectivului sit. Trebuie subliniat faptul că această metodă nu 
suprinde decât valoarea de întrebuinţare a patrimoniului cultural, spre deosebire 
de metoda valorii de contingenţă, care estima şi valoarea de non-întrebuinţare. 
Metoda costului de transport a fost formulată în două variante: 

 metoda costului de transport zonal grupează vizitatorii unui obiectiv în 
funcţie de distanţa parcursă până la el, pe zone. Zonele pot fi 
concentrice, dar pentru a uşura colectarea datelor, se recomandă 
gruparea pe subdiviziuni geografice sau administrative. Prin 
determinarea costului mediu de transport (unele studii includ taxele de 
acces în costul de transport) şi a numărului de vizite pentru fiecare 
zonă se obţine curba cererii. Aria de sub grafic reprezintă surplusul 
consumatorului care este utilizat pentru a estima valoarea de recreere a 
vizitării obiectivului considerat; 

 metoda costului de transport individual pleacă de la ipoteza că există 
diferenţe în costul de transport chiar şi atunci când punctul de plecare 
este comun. În consecinţă, se procedează la estimarea funcţiilor 
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individuale de cerere, cererea totală fiind obţinută prin agregarea 
acestora. 

În continuare, Bedate et al. prezintă câteva probleme practice care apar 
atunci când este utilizată metoda costului de transport, după cum urmează: 

 necesitatea de a ţine cont de costul de oportunitate al timpului alocat 
călătoriei, în caz contrar surplusul consumatorului fiind subestimat. 
Acest cost de oportunitate poate fi cuantificat ca o fracţiune din 
câştigul salarial însă stabilirea acestei fracţiuni nu trebuie să fie 
arbitrară. Pe de altă parte, atunci când un turist alege o rută anume 
pentru a se bucura de peisaj, timpul de călătorie nu mai reprezintă un 
cost, ci un beneficiu; 

 estimarea costului de transport devine mult mai dificilă atunci când 
sunt vizitate mai multe obiective în cadrul unei călătorii. Pentru această 
situaţie au fost propuse mai multe soluţii dintre care menţionăm: 
împărţirea costului de transport la numărul de obiective vizitate, 
distribuirea costului de transport în funcţie de timpul petrecut la fiecare 
obiectiv, respectiv utilizarea costului de transport de la obiectivul 
vizitat anterior la obiectivul evaluat. Totuşi, nu există încă o soluţie 
general acceptată pentru această problemă; 

 existenţa obiectivelor substituibile este discutabilă în contextul 
bunurilor culturale. Pentru persoanele interesate în mod deosebit de 
cultură obiectivul este unic şi experienţa vizitării lui nu poate fi 
substituită. Alte persoane nu vor avea dificultăţi să înlocuiască 
obiectivul respectiv cu alte oportunităţi de recreere; 

 necesitatea includerii unor costuri suplimentare în costul de transport. 
Astfel, în afara combustibilului, se pot avea în vedere taxele de 
parcare, taxele de acces la obiective şi costul de mentenanţă al 
autoturismului. Mult mai discutabilă este includerea costurilor cu masa 
şi cazarea deoarece acestea fac adesea parte din experienţa de recreere; 

 necesitatea de a ţine cont de durata vizitei în estimarea costului de 
transport. O posibilitate de soluţionare a acestei probleme este aceea de 
a estima câte o funcţie a cererii pentru fiecare dintre duratele de 
vizitare înregistrate; 

 necesitatea de a ţine cont de gradul de prezervare a obiectivului şi de 
posibila aglomeraţie la vizitare. Gradul de prezervare a obiectivului 
este un factor decisiv pentru selectarea sa ca destinaţie turistică. Pe de 
altă parte, un sit aglomerat reduce calitatea vizitei şi indică o 
subestimare a cererii de vizitare. Prin urmare, surplusul 
consumatorului va fi, la rândul său, subestimat; 
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 metoda costului de transport atribuie aceeaşi utilitate marginală tuturor 
vizitatorilor obiectivului, fără a ţine cont de veniturile acestora. Greffe 
(1999) consideră că această problemă poate fi ignorată deoarece, în 
general, cheltuielile cu turismul cultural au o pondere redusă în bugetul 
populaţiei. 

Bedate et al. (2004) au aplicat metoda costului de transport zonal pentru a 
evalua următoarele patru obiective culturale situate în comunitatea Castilla y 
León din Spania: Festivalul Iberic de Muzică de Orgă, ansamblul istoric de la 
Urueňa, muzeul oraşului Burgos şi catedrala din Palencia. Autorii au definit 
patru zone de grupare a vizitatorilor: zona provinciilor învecinate, zona Spaniei 
centrale, zona periferică a Spaniei şi zona non-peninsulară, care cuprinde 
celelalte state europene, alături de insulele Baleare şi Canare. Studiul a fost 
realizat pe baza unui chestionar oferit spre completare turiştilor, numărul de 
respondenţi fiind de 300 (Festivalul Iberic de Muzică de Orgă), 130 (Urueňa), 
294 (Burgos), respectiv 191 (Palencia). În lipsa informaţiilor privind 
cheltuielile suplimentare (masă, cazare etc), autorii au avut în vedere doar 
costul efectiv de transport (combustibil, mentenanţă, asigurare, taxe şi alte 
cheltuieli), estimat la 0,15 euro pe kilometru de către Oficiul Administrativ de 
Stat din Spania. Pe baza răspunsurilor primite au fost estimate funcţiile cererii 
de patrimoniu cultural pentru cele patru obiective studiate. Cu ajutorul acestor 
funcţii a fost determinat surplusul consumatorului, după cum urmează: 248,82 
euro (Festivalul Iberic de Muzică de Orgă), 272,26 euro (Urueňa), 1.171,97 
euro (Burgos), respectiv 712,2 euro (Palencia). Rezultatele permit ierarhizarea 
obiectivelor studiate prin prisma preferinţelor consumatorilor. Autorii 
concluzionează că această ierarhizare este strâns corelată cu atracţia turistică 
exercitată de cele patru locaţii şi nu ţine cont de semnificaţia istorică sau 
culturală a obiectivelor evaluate. 

Poor şi Smith (2004) au utilizat metoda costului de transport zonal pentru 
a estima valoarea de întrebuinţare generată pentru vizitatori de către oraşul 
istoric St. Mary, situat în Maryland, SUA. Oraşul St. Mary a fost capitala 
coloniei britanice din statul Maryland şi este considerat drept unul dintre cele 
mai semnificative situri de arheologie istorică din SUA. Zonele de grupare a 
vizitatorilor au fost stabilite pe baza chestionarelor completate de 328 de 
vizitatori în perioada 1999-2001, gruparea fiind realizată în funcţie de codurile 
poştale. Costul de călătorie estimat a inclus trei componente: costul de transport 
efectiv, costul de oportunitate al timpului de călătorie (considerat a fi o treime 
din salariul orar specific zonei de origine) şi taxele de acces. În baza 
informaţiilor colectate prin intermediul chestionarelor, autorii au estimat 
econometric funcţia de cerere pentru vizitarea obiectivului considerat incluzând 
ca variabile explicative, alături de costul de transport, venitul, etnia şi vârsta. 
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Rezultatele estimării indică faptul că cererea pentru vizitarea obiectivului este 
elastică la costul de transport, în timp ce elasticitatea faţă de venit este, în mod 
paradoxal, negativă. În consecinţă, vizitarea obiectivului studiat reprezintă un 
bun inferior, astfel că în cazul creşterii venitului vizitatorii vor prefera alte 
activităţi culturale. Beneficiile medii anuale ale vizitatorilor, cuantificate prin 
intermediul surplusului consumatorului, au avut o valoare situată între 75.493 
de dolari şi 176.551 de dolari. 

 
4. Concluzii 
 
Patrimoniul cultural reprezintă o resursă deosebit de importantă care 

aparţine întregii umanităţi. Valoarea sa transcede cu mult sfera monetară, 
reprezentând un tezaur de cunoştinţe şi semnificaţii care inspiră şi împlineşte 
fiinţele umane. Tocmai de aceea, investiţiile în prezervarea şi valorificarea 
patrimoniului cultural prezintă o importanţă deosebită. În opinia autorilor, 
aceste investiţii nu ar trebui să cadă exclusiv în sarcina autorităţilor publice. 
Dimpotrivă, ţinând cont că patrimoniul cultural generează o serie de efecte de 
natură economică, se recomandă o finanţare mixtă, publică şi privată, care poate 
îmbrăca forma parteneriatului public-privat. Pe de altă parte, Sache (2009) 
propune finanţarea unor proiecte majore în domeniul prezervării şi restaurării 
patrimoniului cultural românesc prin accesarea fondurilor europene 
nerambursabile(2). 

Evaluarea proiectelor de investiţie în patrimoniul cultural ridică două 
probleme importante: 

 în primul rând, efectele economice ale acestor investiţii sunt deosebit 
de complexe, se manifestă atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, 
şi sunt dificil de cuantificat. Din păcate, unii cercetători au analizat 
acest domeniu în mod superficial, lucru care a condus la exagerarea 
impactului economic al patrimoniului cultural. Totuşi, studiile de 
impact rămân o unealtă valoroasă pentru evaluarea proiectelor de 
investiţie în patrimoniul cultural. Acestea trebuie însă să ţină cont de 
toate efectele economice ale proiectului de investiţii (fie ele pozitive 
sau negative) şi să le compare cu efectele unor proiecte alternative 
(Bowitz, Ibenholt, 2009, p. 7); 

 în al doilea rând, încă se resimte nevoia unei metode bine 
fundamentate, care să răspundă la toate cerinţele de evaluare a 
patrimoniului cultural. Metodele de evaluare existente au fost iniţial 
utilizate pentru evaluarea bunurilor de mediu, fiind ulterior adaptate 
pentru evaluarea patrimoniului cultural. Mai mult, ele nu surprind 
totalitatea faţetelor pe care le îmbracă valoarea patrimoniului cultural, 
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ci doar segmente ale acesteia. Valoarea de nonîntrebuinţare se 
dovedeşte a fi cea mai dificil de estimat, metoda valorii de contingenţă 
fiind singura aplicabilă în acest caz. 

Concluzionând, evaluarea şi valorificarea economică a patrimoniului 
cultural prezintă încă multe probleme nerezolvate care incită la noi cercetări în 
domeniu. Una din principalele provocări se referă la formularea unei metode 
(sau a unui complex de metode) îmbunătăţite de evaluare a patrimoniului 
cultural. 

 
Mulţumiri 
 
Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului de cercetare nr. 92-

119/2008 cu tema „Valorificarea şi managementul patrimoniului construit în 
context intercultural - PATRIV@L”. 

 
 

 Note 
 

(1) ICCROM Working Group ‘Heritage and Society’, „Definition of Cultural Heritage – 
References to Documents in History”, selectate de J. Jokilehto, 15 ianuarie 2005, pp. 9-47. 

(2) Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5. Dezvoltare durabilă şi promovarea 
turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea infrastructurilor conexe. 
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