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Rezumat. Acest studiu îşi propune să construiască tabloul sinoptic 
al faţetelor categoriei economice „valoare” cu aplicabilitate în materia 
patrimoniului cultural tangibil, din perspectiva unei abordări specifice, în 
mod tradiţional, economiştilor: preocuparea pentru sustenabilitatea 
financiară a oricărei decizii. În acelaşi timp, abordările din literatura 
economică privind valenţele conceptului „valoare culturală” 
demonstrează caducitatea opiniei comune conform căreia perspectiva 
economică este preponderent interesată de măsurători financiare. 
Deoarece scopul final al demersului ştiinţific îl reprezintă identificarea 
celor mai eficiente metode de conservare şi valorificare a patrimoniului 
cultural, studiul reflectă şi interferenţa public-privat în domeniu. 
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Introducere  
 
Opinia comună care tinde să considere că economiştii se concentrează 

prea mult pe măsurători financiare, trecând astfel cu vederea adevărata 
semnificaţie culturală a activelor de patrimoniu (ce duc cu gândul la percepţia 
identităţii sau a continuităţii, fiind o punte între trecut şi prezent), se dovedeşte, 
în realitate, inadecvată stadiului actual al abordărilor subiectului în literatura 
economică. Un examen succint al acestora demonstrează că există, în fapt, 
elemente comune între abordările economice şi culturale privind evaluarea 
patrimoniului, în condiţiile în care o evaluare economică corectă a unui proiect 
de patrimoniu are, sau se cuvine să aibă, un cuvânt greu de spus în luarea 
deciziilor în acest domeniu.  

Orice decizie cu privire la restaurarea, renovarea sau reutilizarea, de 
exemplu, a unei clădiri vechi, încărcată de simboluri, necesită resurse limitate, 
trebuind, în consecinţă, să se facă o ierarhizare a nevoilor de satisfăcut. Odată 
folosite pentru întreţinerea şi conservarea patrimoniului, nu mai pot fi folosite 
pentru alte utilizări, de unde rezultă un cost de oportunitate.        

Conservarea activelor provenind din trecut are o limită stabilită în mod 
obiectiv – nu poate fi totul conservat – şi o restricţie subiectivă, generată de 
preferinţele consumatorilor, care este posibil să reacţioneze împotriva 
reabilitării unui bun de patrimoniu, dacă acesta presupune utilizarea de fonduri 
publice provenite din contribuţiile lor, prin excelenţă, „nonvoluntare”. 

Orice venituri financiare rezultate în urma unui proiect de patrimoniu 
trebuie, finalmente, să depăşească eventualele diminuări/denaturări ale 
proprietăţilor de patrimoniu, iar pentru astfel de evaluări intră în scenă un întreg 
instrumentar de metode economice.  

 
1. Notă semantică: despre „patrimoniu” şi „valoare” 
 
Înainte de a recurge la exerciţii de ordin aplicativ referitoare la 

dimensiunile pe care le presupune procesul evaluării patrimoniului diverselor 
tipuri de comunităţi (local, regional, naţional, universal), subiect care ar putea 
continua demersul propus de articolul de faţă, vom stărui, în cele ce urmează, 
asupra cadrului conceptual general în materie de evaluare a patrimoniului, 
filtrându-l prin prisma noţiunilor provenind din spaţiul ştiinţei economice 
convenţionale.  

Termenul de „patrimoniu” defineşte ceva moştenit din trecut, iar 
ataşându-i adjectivul „cultural” (atât în sens antropologic sau sociologic, cât şi 
în interpretarea sa artistică sau estetică) se defineşte mai precis scopul său, 
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vorbindu-se astfel despre lucruri provenite de la generaţiile anterioare şi 
încărcate cu o anumită semnificaţie culturală.  

Dintre cele două componente ale patrimoniului cultural, cea tangibilă – 
clădiri, locaţii, dar şi tablouri, sculpturi sau artefacte –, respectiv intangibilă – 
tradiţii, obiceiuri, credinţe, opere de artă precum literatură sau muzică –, 
obiectul studiului nostru îl constituie patrimoniul tangibil construit. 

Dar, cu siguranţă, noţiunea cea mai importantă este aceea de valoare a 
patrimoniului, prin semnificaţia sa, modul de determinare şi mai ales rolul jucat 
în deciziile cu privire la conservarea, restaurarea sau reutilizarea patrimoniului. 
În acest domeniu operează două distincţii esenţiale: cea dintre valoarea 
individuală şi valoarea colectivă, precum şi dintre valoarea privată şi cea 
publică, cu luarea în considerare a unei diferenţieri secundare între valoarea 
economică şi cea culturală. 

 
2. Valoarea: între viziunea individuală şi cea colectivă 
 
2.1. Valoarea individuală 
 
Noţiunea de valoare în economie a reprezentat (şi într-o anumită măsură 

încă mai reprezintă) un subiect de controversă, însă, chiar şi în aceste condiţii, 
paradigma dominantă a economiei neoclasice susţine că ar fi găsit soluţia de 
compromis a problemei într-un mod fără multe ambiguităţi (mai mult, mod 
operaţionalizat în practica curentă a politicilor publice, cu relativ consens public 
inerţial), identificând valoarea destul de clar ca izvorând din utilitatea 
individuală. Nu este momentul de a face aici o revizie a literaturii dedicate 
„teoriei valorii”, dar chiar şi postularea ca rezolvată a problemei valorii şi 
operaţiilor realizabile în baza lor păstrează după „revoluţia subiectivist-
ordinalistă” un tabu epistemologic asupra comensurării, comparării şi calculării 
intersubiective a valorii/utilităţii. 

Fapt este că în economia neoclasică, idealizantă, altfel, în raport cu 
realitatea… factuală, în care societatea este populată de consumatori raţionali, 
perfect informaţi şi maximizatori de utilitate, valoarea rezultă din procesul de 
schimb pe pieţe perfect funcţionale. Chiar dacă se consideră că pieţele eşuează 
(există monopoluri, externalităţi, bunuri publice), valoarea este dată de 
„dorinţa/disponibilitatea de a plăti” (willingness-to-pay) a consumatorilor 
individuali exprimată pentru bunurile în cauză.  

În principiu, indivizii pot experimenta patrimoniul fie prin consum direct 
(sau „utilizare”), fie prin mijloace indirecte („nonutilizare”), fie ca un beneficiu 
extern (Hutter, Rizzo, 1997, Schuster et al., 1997, Peacock, 1998, Benhamou, 
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2003, Rizzo, Throsby, 2006). În acest context, se identifică şi alte faţete ale 
termenului „valoare”-valoarea de utilizare, valoarea de nonutilizare. 

Valoarea de utilizare (use value) reprezintă satisfacţia resimţită de 
indivizi ca urmare a consumului direct al serviciilor oferite de obiectul de 
patrimoniu, putând fi experimentată în mai multe moduri: prin deţinerea de 
active de patrimoniu sau ca urmare a locuirii sau desfăşurării activităţii într-un 
astfel de obiectiv – această percepţie este reflectată în procesul pieţei şi poate fi 
dimensionată prin valoarea de închiriere, precum şi prin vizitarea de către 
turişti (în acest caz, valoarea poate fi estimată utilizând metode precum analiza 
transport/cost(1)). 

În evaluarea valorii de utilizare directe atribuite în mod specific calităţilor 
obiectivului de patrimoniu (de pildă, o clădire istorică folosită în scopuri 
comerciale), trebuie reţinut că valoarea patrimoniului în sine este, de fapt, o 
valoare marginală. Cu siguranţă, clădirea ar avea o anumită valoare de 
închiriere ca spaţiu comercial şi în absenţa unei calităţi de patrimoniu. Valoarea 
de închiriere a unor asemenea clădiri este mai mare dacă oamenii preferă să 
locuiască sau să lucreze într-o casă de patrimoniu, sau mai mică dacă design-ul 
şi facilităţile învechite ale respectivei clădiri reprezintă un inconvenient. Per 
ansamblu, piaţa pare a sugera că aceste valori de utilizare directe sunt pozitive, 
lucru deloc surprinzător, dat fiind faptul că, de regulă, proprietăţile bunului sunt 
dorite de persoane care le preţuiesc serviciile şi sunt pregătite să plătească 
preţul pe măsură.  

Valoarea de nonutilizare (non-use value), denumită şi valoare de utilizare 
pasivă, este percepută de indivizi, dar nereflectată în procesul de piaţă, deoarece 
derivă din acele atribute ale patrimoniului cultural ce sunt clasificate drept 
bunuri publice nonrivale şi nonexclusibile. Se poate face o paralelă cu 
„economia mediului”, un subiect extrem de răspândit în prezent, în care s-au 
făcut progrese substanţiale în ultimii ani, diversificându-se şi rafinându-se 
metodele de „evaluare nonpiaţă” (de notat că aceste tehnici au aplicaţii 
specializate, ele funcţionând cu succes în anumite situaţii şi prost, sau chiar 
deloc, în altele). În acest domeniu, s-au identificat trei categorii de valori de 
nonutilizare, relevante în acelaşi timp şi pentru evaluarea patrimoniului cultural 
(Throsby, 2003a)(2), şi anume valoarea de existenţă (existence value), valoarea 
de moştenire (bequest value) şi valoarea de opţiune (option value). 

 Valoarea de existenţă derivă din faptul că oamenii cred că bunul are o 
valoare intrinsecă, alta decât cea de utilizare, pentru a cărei existenţă 
sunt dispuşi să plătească (chiar dacă este foarte posibil să nu îl utilizeze 
sau consume vreodată), înregistrându-se satisfacţie deoarece ştiu că 
patrimoniul va continua să existe. Oamenii sunt dispuşi să constituie 
fonduri pentru conservarea unor active de patrimoniu pentru simplul 
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motiv că ei consideră că toate acestea trebuie să fie păstrate. Astfel, 
motivaţia pentru această valoare de existenţă altruistă este, în general, 
de natură paternalistă, dictată de dorinţa ca un bun să fie consumat şi 
de alţii, ci nu de intenţia de a spori consumul său în rândul membrilor 
comunităţii.  

 Dacă altruismul ia în calcul şi generaţiile viitoare, percepţia asupra 
bunului va echivala cu valoarea de moştenire, ce apare atunci când 
satisfacţia individuală este atribuită continuării existenţei unui 
patrimoniu pentru beneficiile viitoare potenţiale ale altora, cunoscute 
sau necunoscute.    

 Valoarea de opţiune este dată de dimensiunea pe care noi o ataşăm 
dorinţei de a conserva bunurile de patrimoniu cu scopul de a lăsa 
deschisă opţiunea de consum a serviciilor oferite de acestea pe viitor(3).  

Toate aceste tipuri de valori se bazează, aşa cum am precizat anterior, pe 
disponibilitatea individuală de a plăti, pentru a cărei măsurare s-au dezvoltat 
mai multe metode, dintre care vom prezenta, pe scurt, numai două: evaluarea 
contingentă şi modelarea alegerii discrete.  

Metoda evaluării contingente are la bază prelucrarea chestionarelor prin 
care oamenii pot fi întrebaţi cât ar fi dispuşi să plătească pentru a evita o acţiune 
distrugătoare faţă de un activ de patrimoniu sau, ca alternativă, ce compensaţie 
ar cere pentru a accepta o astfel de situaţie. Media disponibilităţii de plată 
rezultată este apoi multiplicată cu populaţia relevantă pentru a estima valoarea 
totală a disponibilităţii de plată. Cel mai mare avantaj al acestei abordări este că 
poate fi aplicată oricărei probleme de evaluare, inclusiv pentru cele pentru care 
există deja alte metode. Deşi metoda pare, în principal, simplă, nu este lipsită de 
dificultăţi: respondenţii pot afla cea mai mare parte a informaţiilor de la 
interogator; pot fi influenţaţi de propriul lor interes; răspunsurile sunt afectate 
de faptul că piaţa este una ipotetică şi nu una reală; şi, nu în ultimul rând, modul 
în care informaţia este prezentată poate influenţa răspunsurile individuale. În 
plus, s-a observat că persoanele au aceeaşi disponibilitate de plată, atât pentru o 
componentă a unui bun evaluat, cât şi pentru întregul bun. Drept consecinţă, 
rezultatele acestor studii sunt cel mai adesea contestate, variind într-un interval 
foarte mare. 

Metoda modelării alegerii discrete poate fi folosită pentru compararea 
unei plaje de variante (spre deosebire de evaluarea contingentă, care, de regulă, 
se restricţionează la compararea unei singure variante cu o situaţie curentă). 
Activul de patrimoniu este descris ca un set de atribute, unde fiecare atribut 
poate avea mai multe valori posibile, dintr-un interval definit. Toate 
combinaţiile de atribute sunt agregate pentru a construi o matrice de scenarii 
ipotetice pentru activul în cauză. Indivizilor intervievaţi le sunt prezentate 
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aproximativ 8-10 seturi, fiecare conţinând, de regulă, două variante ipotetice şi 
o situaţie dată (status quo), ei fiind rugaţi să o selecteze pe cea preferată. 

Există şi un al treilea tip de valoare pentru patrimoniul cultural resimţită 
de indivizi, care se deosebeşte oarecum de primele două categorii, deşi are 
caracteristici aferente valorii de utilizare, cât şi valorii de nonutilizare, derivând 
din faptul că patrimoniul poate genera externalităţi pozitive (dacă, de exemplu, 
cei care trec pe lângă o clădire de patrimoniu se bucură de calităţile estetice sau 
istorice ale acesteia). Chiar dacă, în principiu, valoarea economică a unui astfel 
de beneficiu extern ar putea fi estimată, în practică acest lucru este mai greu de 
obţinut. Cu toate acestea însă, efectele externe pozitive sunt o valoare 
identificabilă şi potenţial semnificativă a patrimoniului. 

 
2.2. Valoarea colectivă 
 
În literatura de specialitate, derivând din nevoia de a răspunde 

comprehensiv exigenţelor pragmatice, s-a pus şi întrebarea dacă există beneficii 
colective aferente activelor de patrimoniu care nu sunt considerate relevante de 
către indivizi, dar care ar fi totuşi importante pentru adoptarea unei decizii. Se 
poate aprecia că numai opţiunea indivizilor contează, însă apare şi preocuparea 
că modelul economic standard nu poate cuprinde în totalitate acele elemente de 
patrimoniu cultural care reflectă ceea ce se numeşte semnificaţia sa culturală. 
Astfel de aprecieri conduc către o abordare alternativă care ia în considerare 
conceptul de valoare culturală, care coexistă alături de valoarea economică (la 
care am făcut referire în secţiunea anterioară) pe care o posedă activul. Într-un 
asemenea context, valoarea culturală reprezintă un concept complex care 
grupează calităţi precum estetică, simbolistică, valoare spirituală sau istorică. 
Într-o oarecare măsură, asemenea aspecte pot afecta evaluarea individuală a 
activului în cauză şi nu pot fi reflectate în analiza economică corespunzătoare. 
Aceste valori pot fi pe deplin conştientizate în termeni colectivi, chiar dacă nu 
pot fi reprezentate substanţial în evaluări individuale monetare(4).  

Sunt identificate ca elemente componente ale valorii culturale următoarele 
subcategorii (Throsby, 2006): valoarea estetică, valoarea spirituală, valoarea 
socială, valoarea istorică, valoarea simbolică, valoarea de autenticitate. 

 Valoarea estetică se referă la calităţi catalogate generic ca „frumuseţe” 
pe care un activ de patrimoniu le posedă, indiferent dacă aceste însuşiri 
sunt intrinseci sau sunt astfel percepute de un consumator.  

 Valoarea spirituală transcende obiectivului şi poate contribui la 
formarea şi consolidarea sentimentului identităţii unei comunităţi, a 
unui individ sau a unui vizitator, putându-le oferi acestora încredere 
culturală şi o legătură dintre mediul local şi cel global. Conştientizarea 
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existenţei unor valori spirituale asemănătoare generate în alte 
comunităţi poate promova înţelegere şi dialog intercultural.  

 Interpretarea culturii ca valori şi credinţe împărtăşite de un grup 
sugerează că valoarea socială a unui patrimoniu se poate reflecta în 
stabilitatea şi coeziunea socială a comunităţii. Respectivul activ îşi 
poate pune amprenta asupra modului de viaţă în comunitate, ajutând la 
identificarea valorilor ce fac din acea comunitate un loc în care se 
doreşte a se trăi şi munci.  

 Valoarea istorică este, în mod incontestabil, intrinsecă patrimoniului, 
fiind şi cea mai uşor identificabilă din punct de vedere obiectiv. 
Principalul ei beneficiu este contribuţia la definirea identităţii, făcând 
legătura cu trecutul, ajutând la înţelegerea prezentului şi la creionarea 
planurilor pentru viitor. 

 În ceea ce priveşte valoarea simbolică, un patrimoniu poate transmite 
anumite semnificaţii(5) şi informaţii care ajută comunitatea să îşi 
interpreteze identitatea şi să-şi afirme personalitatea culturală.  

  Nu în cele din urmă, valoarea de autenticitate se referă la faptul că un 
activ de patrimoniu poate fi apreciat pentru propriile calităţi, fiind real 
şi unic. Necesitatea protejării integrităţii sale, date fiind aceste 
caracteristici, poate constitui o constrângere semnificativă pentru 
adoptarea unei decizii care să ia în calcul şi valoarea culturală. 

Dacă ar exista instrumentele necesare pentru măsurarea valorii culturale, 
atunci s-ar putea face, cel puţin de principiu, o paralelă cu analiza economică, 
aplicând metodologia standard a analizei cost-beneficiu(6) pentru a evalua fluxurile 
de beneficii culturale generate de un proiect. Însă acest obiectiv este imposibil de 
atins în termeni operaţionali, nefiind încă dezvoltate sistemele metrice necesare.  

 
3. Valoarea: între privat şi public 
 
O a doua distincţie fundamentală, pentru definirea valorii patrimoniului 

cultural, se face între valoarea privată şi valoarea publică (între interesele 
private şi cele publice), diferenţiere, finalmente, exprimată în regimul de 
proprietate dezirabil şi, cel mai uşor de observat, în procesul de listare 
(includerea în lista obiectivelor de patrimoniu). Listarea are un impact direct 
asupra deţinătorilor privaţi de proprietăţi de patrimoniu (prin intermediul 
costurilor cu privire la respectarea reglementărilor sau prin intermediul 
oportunităţilor de dezvoltare pierdute), dar afectează, în acelaşi timp, şi valoarea 
publică (intenţia esenţială a procesului de listare este de a proteja beneficiile 
nonpiaţă ale activelor de patrimoniu aşa cum sunt ele resimţite de publicul larg). 
Problema fiind una distribuţională (de luare în calcul a beneficiarilor şi a 



Mihaela Iacob, Felicia Alexandru, Meral Kagitci, Georgiana Camelia Creţan, Filip Iorgulescu 
 

64 

perdanţilor), analiza cost-beneficiu este considerată ca fiind potrivită pentru 
evaluarea costurilor şi beneficiilor.  

Distincţia dintre cele două valori este recunoscută în domeniul mai larg al 
evaluării investiţionale, unde diferenţa dintre analiza cost-beneficiu privată şi 
cea socială este mai bine înţeleasă. În cazul unui proiect de patrimoniu precum 
conservarea sau adaptarea unei proprietăţi private, o analiză cost-beneficiu, 
întreprinsă din punct de vedere privat, ar utiliza fluxurile financiare sau 
costurile de oportunitate aşa cum sunt ele experimentate de proprietarul 
individual. Pentru o analiză cost-beneficiu socială a aceluiaşi proiect, trebuie 
făcute unele ajustări: luarea în calcul a taxelor/impozitelor/subvenţiilor, precum 
şi a transferurilor(7); utilizarea preţurilor umbră, nu a preţurilor de piaţă(8); 
utilizarea unei rate de actualizare mai mici, care să reflecte rata de preferinţă 
socială a timpului; includerea tuturor efectelor nonpiaţă (bunuri publice şi 
externalităţi); şi, în final, recunoaşterea, pe cât posibil, a oricărei valori culturale 
sau beneficiu colectiv neluat în calcul până acum.  

De reţinut că indiferent de nivelul la care se întreprinde analiza cost-
beneficiu, ea constituie numai o parte a informaţiilor ce trebuie colectate în 
vastul proces de luare a unei decizii.  

Se consideră că, pentru scopuri publice, evaluare socială a valorii trebuie 
să primeze, autorităţile publice fiind garantul interesului public, dar, în acelaşi 
timp, trebuie respectate şi drepturile legitime aferente regimului de proprietate 
privată ale indivizilor şi firmelor, fapt ce constituie, cel mai adesea, o sursă de 
conflict dintre autorităţile de listare a patrimoniului şi proprietari.  

 
Concluzii 
 
Lucrarea s-a axat pe prezentarea cadrului conceptual şi pe sublinierea 

rolului fundamental al noţiunilor de „valoare” în domeniul patrimoniului, 
subliniindu-se importanţa distincţiei dintre diferitele tipuri de valoare. În acelaşi 
timp, s-a insistat asupra posibilităţilor şi limitelor metodelor şi instrumentelor 
de comensurare a acestora, în procesul de fundamentare şi obiectivare a 
deciziilor privind acţiuni tehnice, gen listare, sau alocări de fonduri în vederea 
conservării şi restaurării. Cu toate că diverse metode ale analizei economice pot 
fi adaptate la tema noastră (metoda transport cost, evaluarea contingentă, 
analiza cost-beneficiu), încercându-se luarea în calcul şi a valorii culturale (cu 
subdiviziunile sale), pe lângă cea economică, zona de evaluare mai trebuie încă 
dezvoltată în ceea ce priveşte instrumentele bazate pe piaţă, estimarea efectelor 
nonpiaţă, includerea acelor aspecte de valoare culturală necuprinse în analiza 
economică standard. Rezolvarea acestor probleme şi identificarea de soluţii sunt 
strâns legate de cooperarea dintre economişti şi profesionişti în domeniul 
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patrimoniului, dată fiind natura sa multidimensională, însă, înainte de toate, 
considerăm fundamentală  evitarea deformării conceptuale a realităţii. 
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Pragmatic Approaches”, a fost prezentă la Conferinţa Internaţională Abordări 
Moderne în Managementul şi Economia Organizaţiei, 24-25 noiembrie 2011, 
Bucureşti, organizată de Academia de Studii Economice din Bucureşti – 
Facultatea de Management, Departamentul de Management, în parteneriat cu 
Societatea Academică de Management din România şi Consiliul Naţional al 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. 

 
 

 Note 
 

(1) Analiza transport/cost foloseşte preţurile pentru bunurile care au o piaţă pe care pot fi 
tranzacţionate pentru a determina valoarea bunurilor netranzacţionabile. Costurile pentru 
bunurile tranzacţionabile sunt acelea pe care persoana care doreşte să se recreeze le face 
pentru a ajunge la destinaţie şi a duce la bun sfârşit activitatea. Echipamentul necesar, taxele 
de acces, mâncarea, timpul petrecut, costul cazării, costul parcării la locul de agrement, 
frecvenţa vizitelor şi alte costuri sunt de asemenea incluse, iar pe baza acestor informaţii 
colectate se urmăreşte construirea unei curbe a cererii pentru activitatea recreaţională. 
Acestea definesc o valoarea minimă pentru bunul în cauză. Indiferent de valoarea reală a 
experienţei în sine, aceasta nu poate fi mai mică decât ce a plătit persoana în cauză pentru a 
participa la eveniment. Deoarece indivizii trebuie să utilizeze locaţia pentru a dezvălui 
preferinţa lor pentru aceasta, metoda este limitată la anumite valori de utilizare, în special 
legate de activităţi specifice locaţiei, şi nu poate măsura valorile nonutilizare, acesta fiind, 
de altfel, şi cel mai mare dezavantaj al metodei (alături de capacitatea limitată de a măsura 
valorile atributelor individuale ale locurilor, complicaţiile apărute când trebuie să se 
evalueze o călătorie cu mai multe destinaţii sau scopuri, distorsiunile dacă locurile de vizită 
substituibile nu sunt încorporate adecvat în analiză). Printre punctele forte, se menţionează 
uşurinţa relativă de folosire şi utilizarea observaţiilor actuale relevante ale preferinţelor. 

(2) Conceptele de capital natural şi capital cultural sunt paralel comparabile. Primul este compus 
din resurse naturale, ecosisteme naturale şi biodiversitate, în timp ce capitalul cultural, în sens 
economic, este format din active culturale (atât tangibile, cât şi intangibile), „ecosisteme” sau 
reţele culturale şi diversitate culturală. În plus, paralela se extinde şi în zona managementului 
resurselor sustenabile: bine-cunoscuta paradigmă a dezvoltării sustenabile ecologic îşi are 
contrapartida în relativ noul concept al dezvoltării sustenabile culturale. 
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(3) Valoarea de opţiune este recunoscută ca o formă semnificativă a beneficiilor resurselor de 
mediu, precum recifii de corali şi păduri, pe măsură ce utilizările farmaceutice şi medicale sunt 
descoperite. Strâns legate de această valoare sunt conceptele incertitudine şi ireversibilitate. 
Există incertitudini legate de posibilele descoperiri viitoare şi de avansările biotehnologice 
obţinute pe seama ecosistemelor, care s-ar pierde dacă s-ar permite distrugerea ireversibilă. 
Astfel, poate fi un câştig de valoare obţinut prin amânarea oricărei acţiuni sau decizii care ar 
putea cauza degradare ireversibilă. Economiştii recunosc şi cuantifică această „valoare 
cvasiopţională” (sau valoare de cvasiopţiune) – noţiune introdusă pentru prima dată de 
Kenneth J. Arrow şi Anthony C. Fisher (1974) – şi în alte arii ale economiei, în special finanţe. 
Potrivit celor doi, valoarea de cvasiopţiune poate fi cuantificată în contextul formulării 
explicite a unei probleme decizionale multitemporale, în cadrul căreia informaţia necesară 
rezolvării problemei poate fi obţinută la sfârşitul acestor perioade. 

(4) De exemplu (Throsby, 2007), noţiunea de identitate. Patrimoniul cultural este important 
deoarece exprimă identitatea unei ţări, fiind dificil de a transpune acest aspect în termeni de 
disponibilitate de a plăti. Dar această identitate este valoroasă pentru societatea în ansamblu, 
afectând în mod clar deciziile referitoare la patrimoniul cultural. 

(5) Ce pot fi importante pentru funcţia educaţională, nu numai pentru tineri, dar şi pentru 
dezvoltarea bazei de cunoaştere şi a nivelului de înţelegere al întregii comunităţi. 

(6) Potrivit definiţiei uzuale, analiza cost-beneficiu (ACB) estimează şi însumează echivalentul 
bănesc al costurilor şi beneficiilor sociale prezente şi viitoare, din punctul de vedere al 
cetăţenilor, aferente de regulă proiectelor de investiţii publice (PIP), actualizate la un 
moment în timp, pentru a putea fi comparate, cu scopul de a se decide dacă respectivele 
proiecte sunt în interesul populaţiei (Iacob, Creţan, 2009). Ca urmare a faptului că sunt luate 
în considerare toate costurile şi beneficiile societăţii luate ca întreg, uneori este denumită 
analiză cost-beneficiu socială. 

(7) Pentru analiza cost-beneficiu sunt luate în considerare numai resursele ce sunt create sau 
consumate, excluzând acele resurse care sunt transferate dintr-o parte în alta a economiei, 
deoarece, per ansamblu, la nivelul societăţii, nu se înregistrează niciun câştig sau nicio 
pierdere. Din punct de vedere al sectorului privat, impozitele şi taxele reprezintă costuri. La 
nivelul statului, acestea redistribuie veniturile. Pentru a determina dacă impozitele şi taxele 
trebuie să fie considerate transfer sau consum, trebuie să se cunoască punctul de vedere din 
care o tranzacţie este privită (dacă resursele provin din noi furnizări, cel mai potrivit ar fi 
folosirea preţului de ofertă al producătorului, ce reprezintă valoarea resurselor consumate şi 
este echivalent cu preţul plătit de alţi utilizatori minus impozite şi taxe plus subvenţii; dacă 
se aşteaptă ca producţia să rămână constantă, atunci resursele sunt obţinute prin privarea 
altor consumatori, iar măsurarea corectă a costului este dată de valoarea intrărilor în utilizări 
alternative sau de preţul producătorului plus impozite şi taxe minus subvenţii (preţul plătit 
de consumator)). Uneori, subvenţiile sau impozitele indirecte urmăresc să corecteze 
externalităţile. În aceste situaţii, se pot include astfel de taxe în costurile proiectului, cu 
atenţie sporită pentru a evita dubla contabilizare. 

(8) Dacă analiza cost-beneficiu se face din punct de vedere al societăţii, pentru a exprima cât 
mai bine costurile şi beneficiile sociale, se optează pentru folosirea preţurilor sociale sau 
adevărate, cunoscute mai degrabă ca preţuri umbră, preţurile de piaţă considerându-se a fi 
„distorsionate” pentru scopul analizei cost-beneficiu. Situaţiile în care preţurile umbră pot să 
difere substanţial de cele ale pieţei, sunt (Treasury Board of Canada Secretariat, 1998, 
Benefit Cost Analysis Guide): (i) când moneda este greşit evaluată din cauza controlării 
cursului valutar; (ii) când salariile sunt ţinute în mod artificial la un nivel ridicat de 
presiunea sindicatelor sau de legislaţie, chiar dacă există şomaj; (iii) când există condiţii 
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anticoncurenţiale, monopol sau monopson; (iv) când taxe şi impozite sau tarife sunt aplicate 
direct asupra bunurilor şi serviciilor, precum taxa pe valoarea adăugată; (v) când guvernul 
reglementează, controlează sau subvenţionează preţurile. În plus, se utilizează preţurile 
umbră şi atunci când beneficiile nu pot fi exprimate direct în bani, neexistând o piaţă pe care 
asemenea bunuri să fie tranzacţionate. 
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