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S t r e s z c z e n i e  
Ekonomia środowiskowa tworzy teoretyczny kontekst dla narzędzi oceny wpływu hałasu na jakość Ŝycia czło-
wieka. Narzędzia te bazują na ujawnionych i podanych preferencjach uŜytkowników – mieszkańców. W niniej-
szym artykule przedstawiono wyniki dwóch badań preferencji podanych. Pierwsze z nich analizuje teren miesz-
kaniowy dotknięty rozbudową międzynarodowego portu lotniczego w Barcelonie, drugie zaś dotyczy oceny 
hałasu w centrum tego miasta. Wyniki wskazują, Ŝe chęć do zapłaty (ang. willingness to pay – WTP) za 
ograniczenie hałasu wyniosła przeciętnie 8,95 euro miesięcznie na osobę w przypadku lotniska (przywrócenie po-
ziomu hałasu odnotowanego przed rozpoczęciem rozbudowy) 3,39 euro w przypadku centrum Barcelony 
(zmniejszenie hałasu w godzinach szczytu do poziomu z godz. 21.00). Ekonometryczna analiza odpowiedzi poz-
wala stwierdzić, czy chęć do zapłaty moŜna wytłumaczyć dokuczliwością hałasu i innymi czynnikami społeczno- 
-środowiskowymi. 
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A b s t r a c t  

Environmental economics is the theoretical framework supporting instruments designed to evaluate the impact of 
noise on peoples’ quality of life.  Namely, such instruments are based on the revealed and stated preferences of 
users, in this case citizens. In this paper, the results of two stated preference studies are presented. The first 
research analyzes the residential area affected by the enlargement of the Barcelona’s international airport, 
meanwhile the second deals with noise assessment in the central area of Barcelona. Results suggest that 
willingness to pay (WTP), for offered noise reduction, average 8,95 Euros/person/month in the airport case 
(equivalent to restoring the noise to the level registered before enlargement). In the case of noise at urban center 
WTP averaged 3,39 Euros/person/month (for improving rush-hour environmental noise levels to that experienced 
at 9.00 pm). Econometric analysis of responses allows detecting whether or not WTP can be explained by noise 
nuisance and other social and environmental factors. 
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1. Wstęp. Barcelona – miasto zwarte i hałaśliwe 

Współczesną Barcelonę uwaŜa się za zwartą i zróŜnicowaną metropolię Basenu Morza Śród-
ziemnego. Te cechy miasta uznawane są za pozytywne, gdyŜ poprawiają jakość Ŝycia mieszkańców po-
przez ograniczanie potencjalnego dojazdu do pracy, intensywne wykorzystywanie przestrzeni publicznej  
i obsługiwanie terenów mieszkalnych. Zwarte miasta to takŜe miasta zagęszczone, zarówno w odnie-
sieniu do budownictwa mieszkaniowego, jak i ruchu pieszych. Na przedostatniej mapie rozmieszczenia 
hałasu w Barcelonie moŜna zobaczyć, Ŝe w ciągu dnia na 76,6% badanych terenów poziom przekracza  
65 dB, nocą zaś – na 91,5% (zob. tab. 1). ODCE przypomina, Ŝe powyŜej tego progu hałas moŜe być nie-
bezpieczny i wpływać na zachowanie i zdrowie ludzi [6]. Tak więc rozdraŜnienie spowodowane hałasem 
to cena, jaką trzeba płacić za mieszkanie w zwartych miastach. 

 

T a b e l a  1 

Poziom hałasu w Barcelonie (1997 r.) 

Dzienny poziom 
hałasu 

Nocny poziom 
hałasu 

Tolerancja nerwowa 
% mierzonej 

powierzchni (dzień) 
% mierzonej 

powierzchni (noc) 
< 65 dB < 55 dB Wysoka 23,4%   8,5% 

65–75 dB 55–65 dB Średnia 63,8% 54,3% 
> 75 dB 65 dB Niska 12,8% 37,2% 

   100% 100% 

Źródło: mapa rozmieszczenia hałasu (Rada Miasta Barcelona, 1997 r.) 
 
Na poziomie wielkomiejskim większość obszarów najsilniej dotkniętych miejskim hałasem to – 

poza Barceloną – najbardziej zwarte miasta konurbacji centralnej. W ostatnim okresie dołączyły do nich 
inne obszary, takie jak nadmorski rejon mieszkalny otaczający międzynarodowe lotnisko w Barcelonie 
(El Prat). W niniejszym artykule przedstawiamy najwaŜniejsze obserwacje z obu badań, które próbują 
ocenić wpływ hałasu w Barcelonie oraz na terenach otaczających port lotniczy w tym mieście. Badania 
tego typu przeprowadza się w kontekście magisterium zarządzania i wyceny terenów miejskich na Poli-
technice Katalońskiej w ramach kursu oceny środowiskowej. 

Niniejszy artykuł rozpoczyna się od przedstawienia kontekstu teoretycznego i metodologii, na-
stępnie prezentuje obserwacje z analizy rozbudowy lotniska oraz szczegóły dotyczące centrum Barce-
lony, kończy się zaś omówieniem najwaŜniejszych wniosków z badań. 

2. Preferencje ujawnione i podane jako sposób oceny wpływu hałasu na jakość Ŝycia 

Hałas wywiera negatywny wpływ na samopoczucie człowieka, zakłócając codzienne czynności,  
a przede wszystkim bezpośrednio wpływając na zdrowie fizyczne i psychiczne. W kategoriach ekono-
micznych wytwarza on funkcję szkody [7]. W ekonomice środowiskowej istnieją dwie metody rachunku 
takiej szkody: preferencje ujawnione oraz preferencje podane. 

Preferencje podane próbują odnaleźć ekwiwalent lub rekompensatę za zmiany na poziomie samo-
poczucia. Próbuje się więc ustalić chęć do zapłaty (ang. willingness to pay – WTP), gdy w konsekwencji 
poprawy środowiskowej (np. ograniczenia hałasu) podwyŜsza się poziom uŜyteczności. Z drugiej strony, 
chęć do akceptacji (ang. willingness to accept – WTA) wykorzystywana jest do oceny ograniczenia na 
poziomie uŜyteczności spowodowanego przez zuboŜenie jakości środowiska. Najpopularniejszą techniką 
w zakresie preferencji podanych lub zdeklarowanych jest ocena warunkowa (ang. contingent  valuation  – 
CV) [10]. CV imituje hipotetyczny rynek, na którym handluje się dobrami lub usługami publicznymi 
(takimi, jak cisza), a badacze proponują zmianę jakości środowiska (np. obniŜenie hałasu ulicznego  
o 10 dB) i próbują ustalić WTP dla danego ulepszenia. Praktycy i badacze dość często wyraŜają sceptycz- 
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ną opinię na temat hipotetycznych podwalin tej metody, twierdząc, Ŝe ludzie potrafią zmieniać swoje 
zachowanie w konfrontacji z realnymi decyzjami. Amerykański raport Blue-Ribbon rozwiał niektóre 
obawy ekonomiczne, zmieniając jego zastosowanie w ramach ekonomii środowiskowej. W przypadku 
oceny hałasu CV nie wykorzystuje się we właściwy sposób. Teoretycznie WTP lub WTA pozwalają na 
obliczenie minimalnej uŜyteczności ocenianego towaru lub usługi. Jako Ŝe CV dotyczy rynku hipo-
tetycznego, jego wyniki są wysoce elastyczne i mogą być uŜyte do oceny projektów prawdziwych lub 
potencjalnych. Poza tym CV pozwala określić minimalną uŜyteczność wartości nieuŜytkowych (okazja, 
istnienie, trwałość), których nie da się oceniać za pomocą innych metod. Jest rzeczą oczywistą, Ŝe aby 
przystąpić do badania CV, trzeba przeprowadzić reprezentatywną pod względem statystycznym ankietę 
socjologiczną. Po zebraniu WTP lub WTA dane moŜna poddać analizie ekonometrycznej w celu zna-
lezienia minimalnej wartości uciąŜliwości hałasu. 

Preferencje ujawnione to alternatywna metoda wykorzystywana do oceny wartości dóbr i usług 
publicznych. NaleŜy do niej najczęściej stosowana metoda ceny hedonistycznej (ang. hedonic price – 
HP). HP oparta jest na załoŜeniu, Ŝe rynkowa wartość dóbr lub usług prywatnych przyswaja sobie war-
tość dóbr lub usług środowiskowych. Zastosowanie technik ekonometrycznych umoŜliwia ustalanie mini-
malnej wartości dóbr środowiskowych, kiedy wszystkie pozostałe atrybuty wpływające na ceny rynkowe 
znajdują się pod odpowiednią kontrolą. Podczas przeprowadzania oceny wpływu hałasu na jakość Ŝycia 
zwykle wykorzystuje się ceny nieruchomości, a mówiąc dokładniej – obiektów mieszkalnych. Panuje 
przekonanie, Ŝe chęć do zapłaty za domy przekłada się na jakość środowiska, co ma zachować taki sam 
poziom uŜyteczności wśród mieszkańców i budynków. 

Obie metody mają ten sam cel – znalezienie wartości ekonomicznej, która zrekompensuje zmianę 
na poziomie samopoczucia spowodowaną przez zmianę poziomu dóbr lub usług publicznych. W oblicze-
niach tych dostrzec jednak moŜna spore róŜnice (zob. np. [3]). 

3. Rozbudowa lotniska w Barcelonie 

W 1994 r. rozpoczęto planowanie rozbudowy metropolitalnego portu lotniczego w Barcelonie. 
Gdy nie sprawdziły się alternatywne propozycje decentralizacji lub stworzenia nowego obiektu w innym 
miejscu, podjęto ostateczną decyzję o rozbudowie istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w sąsiednim 
okręgu el Prat de Llobregat. Po przeprowadzeniu oceny kilku moŜliwości komisja zarządzająca projektem 
rozbudowy postanowiła wytyczyć nowy pas startowy równoległy do największego z istniejących pasów, 
jak równieŜ postawić nowy budynek terminalu. Nowy pas zlokalizowano w pozycji południowej, w jak 
największej odległości od największego z istniejących pasów po to, by umoŜliwi ć ich jednoczesne funk-
cjonowanie, a takŜe zmaksymalizować liczbę lądowań i startów. 

Korytarze powietrzne do lądowania i startowania, które zaprojektowano bez uwzględnienia opinii 
mieszkańców, częściowo naruszyły otaczające je tereny mieszkalne. Gdy jednak coraz bardziej odczu-
wało się negatywne skutki powodowane przez wzrost poziomu hałasu, zaczęły mnoŜyć się protesty.  
W ich wyniku w październiku 2004 r., po otwarciu nowego pasa startowego, podpisano ogólną i czaso- 
wą (do 2012 r.) ugodę między komisją a miejscowymi przedstawicielami. Pozwala ona na uŜytkowanie 
pasów startowych w sposób inny niŜ pierwotnie planowano. Po pierwsze, niezaleŜne wykorzystywa- 
nie pasów (kaŜdy z nich słuŜy do lądowania i startowania) zastąpiono zastosowaniem odrębnym (jeden 
pas słuŜy do lądowania, a drugi do startowania), co według ekspertów moŜe ograniczyć planowaną liczbę 
pasaŜerów. Po drugie, korytarze powietrzne zostały zmodyfikowane w najbardziej typowej konfiguracji: 
zaraz po wystartowaniu z nowego pasa samoloty wykonują skręt o 60° w prawo (w kierunku morza). 

Społeczna mobilizacja przeciwko negatywnym skutkom rozbudowy lotniska przyniosła rady-
kalizację  postaw  i  stworzenie  nowych  lokalnych stowarzyszeń reprezentujących interesy mieszkańców.  
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Wiele z nich wykazało duŜą aktywność w tworzeniu obecnej konfiguracji. Z przeprowadzonych przez nie 
niezaleŜnych badań chwilowych wynika, Ŝe poziomy hałasu sięgały 100 dB. „Próbowaliśmy dowiedzieć 
się, jaka jest chęć do zapłaty (WTP) wśród mieszkańców, którzy mogliby czerpać korzyści z ograniczenia 
hałasu”. 

3.1. Ocena dóbr i metodologia 

PoniewaŜ konfiguracja korytarzy powietrznych po otwarciu nowego pasa startowego w 2004 r. 
nieco się zmieniła, ocena ta jest złoŜona. Ocenę dóbr zdefiniować moŜna jako „wzrost poziomu hała- 
su pomiędzy rokiem 2004 a 2006 (kiedy to podpisano ugodę) oraz ryzyko, Ŝe moŜe znowu wzrosnąć  
w 2012 r., gdy ugoda wygaśnie”. Jak widać, dąŜymy do oceny zmiany rzeczywistej i potencjalnej. Uczes-
tnicy ankiety wystawieni byli na oceniane poziomy hałasu. 

CV wymaga przedstawienia potencjalnej zmiany jakości środowiska. W tym przypadku zapropo-
nowano ograniczenie hałasu do poziomów sprzed rozbudowy w 2004 r. Dlatego teŜ zaproponowano bu-
dowę nowego pasa startowego biegnącego w kierunku morza, a nie terenów mieszkalnych. Przy takiej 
infrastrukturze odloty moŜna by odsunąć od obszarów mieszkalnych, co obniŜyłoby poziomy hałasu. Po 
przedstawieniu propozycji oraz potencjalnych korzyści naleŜy obliczyć WTP. Postanowiono, Ŝe koszt 
nowej infrastruktury poniosą władze krajowe, regionalne i lokalne, przy czym zadaniem władz lokalnych 
byłoby zebranie funduszy wśród mieszkańców dzięki specjalnym opłatom. 

Zastosowanie CV przy ocenie wpływu hałasu było w literaturze bardzo ograniczone. Według [7] 
jedno z pionierskich badań zostało przeprowadzone przez Opschoora w 1988 r. w Szwajcarii. W 1995 r. 
Thune-Larsen wykorzystał CV oraz analizę połączoną (inna metoda preferencji podanych) podczas ba-
dania wpływu hałasu na mieszkaniowe otoczenie Oslo. Dzięki zastosowaniu CV wobec 607 osób na pa-
ryskim lotnisku Orly Faburel [4] odkrył, Ŝe WTP tłumaczyła się stwierdzonym rozdraŜnieniem, ale  
i rosła w przypadku ludzi mieszkających w domach jednorodzinnych. Poza tym na WTP wpływały 
poziom dochodów oraz dezinformacja w dziedzinie problematyki związanej z hałasem lotniskowym. 
Feitelson i in. [5]. przeprowadzili kompleksowe badania w trzech miastach (ich nazw nie podano)  
i stwierdzili, Ŝe NDSI przyjęło wartości 2,4–4,1% w przypadku właścicieli oraz 1,8–3,0% w przypadku 
najemców. NDSI to akronim określenia Noise Depreciation Sensitivity Index (współczynnik wraŜliwości 
na hałas) opracowanego przez Waltersa [12]. Współczynnik ten mierzy wpływ kaŜdej jednostki poziomu 
hałasu na ceny nieruchomości. NDSI równy 1% oznacza, Ŝe cena spada przeciętnie o 1% za kaŜdy punkt 
wzrostu hałasu (np. decybel). Bristow i Wardman [2] odkryli, Ŝe WTP róŜni się w zaleŜności od poziomu 
niedogodności doświadczonych w ciągu tygodnia. Tak więc osoby draŜnione hałasem w nocy i podczas 
weekendu mają wyŜszą WTP. Nowatorską metodę opartą na odczuwaniu przez respondentów szczęścia 
zaproponowali niedawno van Praag i Baarsma [11]. Po skontrolowaniu subiektywnych uwarunkowań 
mieszkańców stwierdzili oni, Ŝe odczuwane szczęście moŜna odnieść do środowiskowej jakości Ŝycia, 
włączając w to niedogodności związane z hałasem na lotnisku. Kiedy podjęto decyzję o rozbudowie lot-
niska w Barcelonie, Riera i Macian [10] przeanalizowali jedyne – według naszej wiedzy – badanie CV  
w tym przypadku. Według nich zaledwie 16% z 800 przepytanych osób z miejskiego regionu Barcelony 
zgodziło się zrekompensować domostwa dotknięte rozbudową lotniska. Respondenci uzgodnili przeciętną 
wysokość rekompensaty na poziomie 1266 euro (przelicznik z 2007 r.). 

Zgodnie z sugestią Barreiro i in. [1] badanie podzielono na trzy części: 
1. Zadano pytania przywołujące doświadczenia dotyczące hałasu ogólnego oraz lotniskowego. 
2. Wyjaśniono propozycję ograniczenia poziomu hałasu, następnie obliczono WTP. W przypadku braku 

chęci do zapłaty pytano o motywację takiej decyzji. Informacje te wykorzystano w analizie do 
identyfikacji odpowiedzi negatywnych1. 

3. Pytania na temat uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i mieszkaniowych pozwalają uzyskać 
dodatkowe informacje do wykorzystania w procesie analitycznym. 
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WTP zaczęła się od podanej wysokości i, jeŜeli została zaakceptowana, pytano respondentów, czy 
skłonni są płacić więcej lub mniej od wyŜszej wartości (w przypadku odpowiedzi negatywnej pytano ich, 
czy skłonni są płacić więcej lub mniej od wartości niŜszej). Ostateczna decyzja nie była ograniczona. Tak 
więc stosujemy podwójną metodę łączoną o charakterze otwartym. Oprócz WTP zastosowaliśmy metodę 
uzupełniającą, polegającą na zadawaniu pytań na temat hipotetycznych róŜnic w cenach mieszkaniowych 
w przypadku ograniczenia hałasu. 

T a b e l a 2 

Wzór WTP 

MOD-DP1 MOD-DP2 MOD-DP3 MOD-DP3 GWR

Constante B 0,649              0,903 1,006
sig. 0,544              0,392 0,339 +

Niv_ingresos B 1,51E-04 1,30E-04 1,03E-04
sig. 0,000              0,000        0,002             +

Mol_vol_son B 0,513              0,469        0,307             
sig. 0,000              0,000        0,027             

Zona_asociaciones B 2,622 2,146
sig. 0,003 0,016 +

Presencia_autopista B -15,176
sig. 0,012 +

Revalorización B 1,04E-04
sig. 0,000 +

R2 0,215              0,244        0,322             0,497             
N 239                 239           221                222                
F 33                   25             20                  1,613             
Sig. 0,000              0,000        0,000             0,000             
Residuos 7.916              7.624        6.235,0          4.633             

Variable explicada: disposición mensual a pagar por reducir el ruido a los niveles anteriores a la ampliación del 2004

Casos excluidos  DP=> med + 2 desv est

Procesamiento por pasos sucesivos  
 
Wzór MOD-DP3 GWR jest funkcją nieparametryczną, która wykorzystuje geograficzną metodę 
regresywną. Gdy WTP obniŜa się lokalnie, wydajność wzrasta do 49%. 

3.2. Wyniki 

Po sprawdzeniu informacji mieliśmy 4922 wiarygodne ankiety, z których 309 określiło swoją WTP 
(w tym wartości zerowe), co oznacza, Ŝe zaprotestowały 183 osoby (37,19%). Przeciętna wartość  
WTP wyniosła 8,95 euro miesięcznie na osobę. Do obliczenia minimalnej wartości wzrostu jednego po-
ziomu rozdraŜnienia wywołanego hałasem zastosowano poniŜszy wzór (1) 

 
1

WTP
n

o i ii
B B X

=
= +∑  (1) 

–15,176   
0,012   

   7916              7624                  6235,0                   4633 
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We wzorze tym B oznacza wartość X współzmienniczej i, Bo zaś to stała. Są to informacje 
związane z rozdraŜnieniem hałasem, dochodami i innymi wartościami środowiskowymi (przeniesionymi 
z linii pomiaru z uŜyciem GIS). Najlepszym wzorem jest MOD-DDP 3, który moŜe wytłumaczyć do 33% 
WTP i wskazuje, Ŝe istotnymi czynnikami w wyjaśnieniu WTO są: 
1. Podany poziom rozdraŜnienia hałasem u respondenta (w skali od 0 do 10). 
2. Poziom dochodów w domostwie respondenta. 
3. Obecność innych źródeł hałasu w okolicy. 
4. Fakt, Ŝe respondenci mieszkają na terenie kontrolowanym przez lokalne stowarzyszenia. 
5. Hipoteza rewaloryzacji nieruchomości respondenta. 
Według wartości B WTP podnosi się o 0,307 euro miesięcznie na osobę przy kaŜdym wzroście nie-
dogodności związanych z hałasem. JeŜeli dom stoi w pobliŜu autostrady (zmienna dychotomiczna), WTP 
spada o 15,17 euro miesięcznie na osobę, co sugeruje względne znaczenie hałasu lotniskowego: kiedy 
brak innych źródeł, staje się on dla ludzi waŜny. ZauwaŜono teŜ, Ŝe wywierany wpływ dotyczy całego 
obszaru. Odkrycie to sugeruje, Ŝe – nie wspominając o dolegliwościach jednostek – WTP jest konstrukcją 
społeczną, w której „wyobraźnia społeczna odgrywa waŜną rolę w ocenie zlokalizowanych uprzedzeń”, 
które mogą wpłynąć na analizę CV. 

4. Problem hałasu w centrum Barcelony 

W tym przypadku przeprowadzono 405 wiarygodnych ankiet na temat wpływu hałasu na miesz-
kańców Barcelony. Respondentów przepytywano osobiście we wszystkich dzielnicach miasta. Ponownie 
zaproponowano im korzystną zmianę środowiskową, polegającą na ograniczeniu hałasu, odpowiadającą 
„zmniejszeniu hałasu z poziomu typowego dla dnia pracy w godzinie szczytu (np. w środę o godz. 19.00) 
do niŜszego poziomu odpowiadającemu godz. 21.00 w dniu roboczym”. Zaobserwowano, Ŝe ludzie z łat-
wością dostrzegają zmianę, gdyŜ jest ona konkretna i dotyczy codziennych doświadczeń związanych  
z hałasem miasta. „Metoda taka nie pozwala znaleźć określonej wartości dla zmiany odpowiadającej jed-
nemu decybelowi, gdyŜ ograniczenie hałasu o tej porze róŜni się znacznie w zaleŜności od dzielnicy”. Za-
proponowano rozwiązanie w postaci pakietu wytycznych i infrastruktur mających jeden cel: ograniczenie 
środowiskowego hałasu miasta. W skład pakietu wchodziły: zmiana asfaltowej drogi dzięki zastosowaniu 
specjalnych  chodników  dźwiękowych,  instalacja  tarcz  dźwiękowych  (naturalnych i sztucznych), prze-
prowadzenie autostrad miejskich pod ziemią oraz optymalizacja przepływów ruchu ulicznego. Aby ogra-
niczyć ilość odpowiedzi negatywnych, podkreślano, Ŝe jest to inicjatywa ogólnoeuropejska, którą mają 
wcielić w Ŝycie rady miast i wesprzeć opłaty w formie specjalnych podatków narzuconych na mieszkań-
ców. Po zaproponowaniu potencjalnej zmiany samopoczucia i wyjaśnieniu strategii projektu poproszono 
uczestników o określenie chęci do zapłaty opartej na tych samych podstawach, co przypadek lotniska. 
Zastosowano dodatkowe oceny (np. względne znaczenie ciszy jako lokatywnego czynnika miesz-
kaniowego). 

4.1. Wyniki 

64% respondentów wykazało wysoki stopień rozdraŜnienia miejskim hałasem. Prawie połowa  
z nich (50,6%) stwierdziła, Ŝe poziom hałasu byłby waŜnym czynnikiem lokatywnym przy wyborze 
miejsca zamieszkania. Spearman (0,36; sig. 0.000) sugeruje istnienie korelacji między uciąŜliwością hała-
su a znaczeniem ciszy jako czynnika lokatywnego. Im większa uciąŜliwość, tym wyŜsze względne zna-
czenie hałasu przy wyborze miejsca zamieszkania. W tabeli 3 pokazano, Ŝe uciąŜliwość hałasu znajduje 
się na szóstym miejscu wśród jedenastu zaproponowanych czynników lokatywnych. 
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T a b e l a  3 

UciąŜliwość hałasu i względne znaczenie czynników lokatywnych przy wyborze miejsca zamieszkania  
(0 = niewaŜne, 4 = bardzo waŜne) 

 RozdraŜnienie hałasem Test ANOVA 
 Punktacja ogólna Nie Tak F Sig. 
Bliskość stacji metra lub kolei 3 3,2 3,2 0,00 0,98 
Dobra komunikacja drogowa 4 3,2 3,1 0,57 0,45 
Obecność parków i obiektów uŜyteczności publicznej 5 3,0 3,2 5,94 0,02 
Dobra jakość i ochrona urbanizacji 7 3,0 3,1 0,80 0,37 
Obecność obiektów handlowych 9 2,9 2,9 0,15 0,70 
Obecność pubów i restauracji 11 2,0 1,9 0,83 0,36 
Bezpieczeństwo publiczne 1 3,4 3,5 1,79 0,18 
PrestiŜ społeczny 10 2,3 2,2 0,57 0,45 
Brak uciąŜliwego hałasu 6 2,9 3,2 5,44 0,02 
Bliskość ośrodków zdrowia 8 2,9 3,0 0,03 0,86 
Brak terenów przemysłowych 2 3,3 3,4 1,49 0,22 

  Źródło własne 
 

Porównując odpowiedzi osób nierozdraŜnionych hałasem z odpowiedziami ludzi rozdraŜnionych 
w teście ANOVA (który wykazuje waŜne róŜnice statystyczne), ujawniają się istotne róŜnice. Dla osób 
rozdraŜnionych znaczenie ciszy jest nieco wyŜsze niŜ dla pozostałych – brak hałasu znajduje się na piątej 
pozycji. Nisko cenią oni dobrą komunikację drogową, a wysoko – obecność parków i obiektów uŜytecz-
ności publicznej (nieczęsto stanowiących waŜne źródło hałasu). Informacje te mogą oznaczać, Ŝe osoby 
rozdraŜnione mieszkają w pobliŜu głównych alej i dróg, będących głównym źródłem hałasu wytwa-
rzanego przez ruch samochodowy i pieszy, a woleliby mieszkać w środowisku przyjaźniejszym. 

Zaprotestowało 110 osób (27%) – jest to odsetek niŜszy niŜ w przypadku hałasu lotniskowego  
i podobny do pozostałych badań CV. Protestujący twierdzili, Ŝe problemy dźwiękowe powinny być fi-
nansowane przez wytwórców hałasu, a nie przez wszystkich mieszkańców. Mówili teŜ, Ŝe podatki po-
winny pokrywać wydatki związane z hałasem. Średnia wartość WTP za ograniczenie hałasu wyniosła 
3,39 euro miesięcznie na osobę (wliczając wartości zerowe). Do poszukiwania czynników decydujących 
o tworzeniu WTP zastosowano model ekonometryczny. Aby uzyskać informacje kontekstualne, kaŜdą 
odpowiedź przypisywano do lokalizacji (w miejscu zamieszkania) w systemie GIS, stosując 300-metrowy 
bufor promienia informacji na linii spisu ludności z 2001 r. Zgromadzone informacje odnosi się do da-
nych socjoekonomicznych (dochody, wykształcenie, odsetek domostw z problemami hałasu zewnętrz-
nego) i mieszkaniowych (ilość terenów dla działań gospodarczych i mieszkaniowych). Na ilustracji 2 
przedstawiono rozmieszczenie domostw dotkniętych poziomem hałasu zewnętrznego na poziomie linii 
spisu ludności. MoŜna zaobserwować, Ŝe miejskim hałasem są w największym stopniu dotknięte obszary 
centralne wraz z terenami przemysłowymi i drogowymi. 

Zastosowano poniŜszą funkcję semilogarytmiczną 

 
LnWTP

n

i ii
C B X= +∑  (2) 

Naturalny logarytm miesięcznej chęci do zapłaty to funkcja charakterystyki respondenta (dochody, 
wykształcenie, podane uprzedzenie do hałasu, wiek, płeć), warunków mieszkaniowych (izolacja aku-
styczna, wystawienie na hałas) oraz innych wartości współzmienniczych uzyskanych z ankiety i naro-
dowego spisu ludności. Zgodnie ze wzorem 7 w tab. 4 istnieje moŜliwość wyjaśnienia 0,43% WTP dzięki 
zastosowaniu wspomnianych zmiennych. Wzór ten pokazuje, Ŝe WTP powiększa się w miarę wzrostu 
poziomu rozdraŜnienia hałasem oraz wtedy, gdy respondenci uznają hałas za czynnik wywierający 
negatywny  wpływ  na  zdrowie.  WTP  powiększa się równieŜ, kiedy wzrasta znaczenie ciszy jako miesz- 
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kaniowego czynnika lokatywnego. Jak przewidywano, dochody wywierają pozytywny wpływ na WTP. 
Jej wartość wzrastała, gdy respondenci twierdzili, Ŝe ich miejsce zamieszkania jest izolowane, co moŜna 
zinterpretować odwrotnie, poniewaŜ wydaje się, iŜ są oni w mniejszym stopniu naraŜeni na działanie 
hałasu zewnętrznego. Istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe izolacja taka nie jest przypadkowa i stanowi 
reakcję na niekorzystne środowiskowe uwarunkowania hałasu3. 

T a b e l a  4 

Wzór WTP 

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate

7 ,663(g) 0,439 0,43            0,65                 

h Dependent Variable: LNDAP

 

 

ANOVA

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig.

7 Regression 90,86                     7                  12,98               31,11        0,000        

Residual 115,98                   278             0,42                 

Total 206,84                   285             

Coefficients

Model  

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients
t Sig.

B Std. Error Beta B Std. Error

7 (Constant) 0,42 -                       0,18            2,31 -         0,022        

Noise nuisance level 0,32                        0,04            0,44                 9,01          0,000        

Prejudice about noise 0,42                        0,12            0,17                 3,40          0,001        

Importance of silence on residential 

chose 0,13                        0,05            0,13                 2,53          0,012        

White collar worker 0,26                        0,09            0,13                 2,77          0,006        

Aluminium insulated windows 0,22                        0,08            0,13                 2,81          0,005        

Age above 64 0,29 -                       0,13            0,10 -                2,21 -         0,028        

Importance of manufacture 

premises on residential chose 0,09                        0,04            0,10                 2,00          0,047        

Stepwise processed  
Warto nadmienić, Ŝe negatywny współczynnik wieku powyŜej 64 lat naleŜy interpretować jako 

wskaźnik dochodów, a nie objaw wraŜliwości akustycznej4. Wyniki dowodzą, Ŝe im większe jest 
znaczenie braku terenów przemysłowych przy wyborze miejsca zamieszkania, tym wyŜsza wartość WTP. 

5. Uwagi końcowe 

PoniewaŜ we współczesnych metropoliach wzrasta mobilność lokalna i długodystansowa, wpływ 
hałasu na jakość Ŝycia jest coraz bardziej oczywisty. Problem ten jest szczególnie istotny w miastach 
zwartych, gdzie panuje duŜy ruch i intensywnie korzysta się z przestrzeni publicznych, co wpływa na 
poziom komfortu i zdrowia uŜytkowników budynków. Nie inaczej dzieje się w centrum Barcelony. 

 Wzór ogólny  

 Wzór 
   Kwadrat                  Kwadrat                  Błąd 
                              uproszczony         szacunkowy 

 Wzór Suma kwadratów          Średni kwadrat 
Regresja 
Reszta 
Suma 

Współczynn iki  

      Współczynniki                               Współczynniki 
  niestandaryzowane                          standaryzowane 

(Stały)                                                                - 
Poziom uciąŜliwości hałasu 

Uprzedzenie do hałasu 

Znaczenie ciszy przy wyborze miejsca zamieszkania 

Wybór 
Pracownik umysłowy 

Okna izolowane aluminium 

Wiek powyŜej 64 lat                                          - 
Znaczenie terenów przemysłowych przy wyborze 
miejsca zamieszkania 
Przesłanki do wyboru miejsca zamieszkania 

        Zmienna zaleŜna: LNDAP 

 Wzór 

 Przetworzone stopniowo 
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Po publikacji „Raportu na temat walki z hałasem w latach 90. XX w.” [8] przeciwdziała- 
nie hałasowi stało się jednym z priorytetów publicznych. Walka ta jest kwestią kosztowną, zwłaszcza  
w przypadku takich źródeł hałasu, jak lotniska, gdzie problem jest bardziej złoŜony, poniewaŜ źródło 
ulega zmianom przestrzennym (rekonfiguracja korytarzy powietrznych) oraz czasowym (wzrost natęŜenia 
ruchu). „Podstawą publicznego przeciwdziałania hałasowi jest przedstawienie potencjalnych korzyści – 
społecznej wartości ciszy”. 

Ekonomia środowiskowa to teoretyczny kontekst, który wspiera stosowanie dwu złoŜonych tech-
nik oceny wartości dóbr i usług nierynkowych, takich jak cisza. Ceny hedonistyczne i ocena warunkowa 
poszukują minimalnej uŜyteczności walorów środowiskowych. Wykorzystując chęć do zapłaty (WTP) 
lub chęć rekompensaty (WTC), CV poszukuje rekompensaty lub ekwiwalentu, które pozwoliłyby na 
podniesienie poziomu uŜyteczności w odpowiedniej scenerii środowiskowej. W tym kontekście CV wy-
korzystuje ankiety socjologiczne jako sposób zbierania informacji oraz wzory ekonometryczne jako na-
rzędzia interpretacji. 

W artykule wykorzystywaliśmy CV do poszukiwania minimalnej wartości ciszy w dwóch kon-
tekstach: do oceny akustycznego wpływu rozbudowy lotniska w Barcelonie na otoczenie mieszkalne oraz 
do oceny hipotetycznego ograniczenia miejskiego hałasu w Barcelonie. 

W eksperymencie lotniskowym średnia WTP wyniosła 8,95 euro miesięcznie na osobę. Wzory 
ekonometryczne, zbudowane na bazie ankiety i kontekstu socjologiczno-demograficznego, wskazują na 
pozytywną korelację pomiędzy WTP a poziomem dochodów, uciąŜliwością hałasu z lotniska oraz fak-
tem, Ŝe respondenci mieszkają w przestrzennym zasięgu sąsiedzkich stowarzyszeń sprzeciwiających się 
negatywnym skutkom rozbudowy lotniska. Istnieje jednocześnie negatywny związek między WTP  
a obecnością innych źródeł miejskiego hałasu, takich jak autostrady, który moŜe oznaczać kompromis 
między znaczeniem hałasu lotniskowego a hałasem pochodzącym z innych źródeł. Wyniki te są zgodne  
z teorią i ukazują istotny wpływ percepcji społecznej na tworzenie WTP. Jej wartość rośnie, gdy 
aktywiści łączą się w stowarzyszenia, co moŜe mieć wpływ na CV. 

W przypadku hałasu ogólnego średnia wartość WTP wyniosła 3,39 euro miesięcznie na osobę za 
proponowane ograniczenie hałasu odpowiadające „ograniczeniu hałasu z poziomu typowego dla dnia 
pracy w godzinie szczytu (np. w środę o godz. 19.00) do poziomu niŜszego, typowego dla dnia roboczego 
o godz. 21.00”. Wartość WTP równa się tu 0,28% rodzinnego dochodu brutto – wynik ten w zasadzie nie 
róŜni się niczym od doniesień raportu [1] dotyczącego badania CV w Pampelunie (równieŜ połoŜonej  
w Hiszpanii). 

W celu zdobycia skutecznych narzędzi słuŜących do szacowania potencjalnych korzyści publicz-
nych programów zwalczania hałasu miast niezbędne jest sięgnięcie do bardziej szczegółowych analiz. 

Przypisy 

1 W odpowiedzi negatywnej respondent nie ujawnia swojej WTP, poniewaŜ uwaŜa, Ŝe płacić powinni inni lub nie 
uznaje proponowanego rozwiązania za wiarygodne. 

2 Uczestnicy ankiety byli w wieku powyŜej 18 lat i przez co najmniej 3 lata mieszkali na analizowanym terenie. 
3 Poziom izolacji moŜe dotyczyć nowego i drogiego budownictwa, dlatego moŜna go interpretować jako poziom 

dochodów respondenta. 
4 Gdy istnieje korelacja wieku i rozdraŜnienia hałasem, pojawia się związek negatywny, poniewaŜ osoby starsze mają 

ograniczoną percepcję akustyczną, szczególnie w pewnym zakresie częstotliwości. Według Amerykańskiego Insty-
tutu Głuchoty i Innych Zaburzeń Komunikacyjnych 30–35% ludzi w wieku 65–75 lat ma ograniczoną percepcję 
akustyczną – u osób w wieku powyŜej 75 lat odsetek ten wzrasta do 50%. W wielostronnej metodzie regresywnej 
wraŜliwość na hałas pozostaje pod kontrolą, tak więc efekt wieku naleŜy interpretować jako poziom dochodów, 
który ulega stopniowemu ograniczeniu. 
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1. Introduction: Barcelona a compact and noisy city 

Recently Barcelona’s has been recognized as a compact, diverse and Mediterranean metropolis. 
Such urban features are considered as positive, since they improve the quality of life of citizens, by means 
of reducing the potential commuting, using intensively the public space and servicing the residential 
neighborhoods. Nonetheless, compact cities, are also, dense cities, both in residential and pedestrian 
terms. According to the penultimate noise map of Barcelona 76,6% of the evaluated areas are above 65 
dBA during the day; meanwhile at night there are 91,5% (see table 1). The ODCE has suggested that 
above such a threshold the impact of noise on people may be severe, since it may affect the behavior and 
health [6]. Therefore noise annoyance is the prices to be paid for living in compact cities. 

 
T a b l e  1 

Noise nuisance at Barcelona 1997 

Day noise level Night noise level
Annoyance 
tolerance

% measured 
areas (day)

% measured 
areas (night)

< 65 dB < 55 dB Hig 23,4% 8,5%
65 a 75 dB 55 a 65 dB Medium 63,8% 54,3%

> 75 dB > 65 dB low 12,8% 37,2%

100,0% 100,0%

Source: noise map (Barcelona's City Council, 1997)  
 

At a metropolitan level most severely affected areas by urban noise are, besides Barcelona 
municipality, the densest municipalities of the central conurbation. But also other areas affected by 
specific noise sources like the coastal residential area surrounding the Barcelona’s international airport 
(El Prat) recently upgraded. In this paper we report the main findings of two researches that try to assess 
the impact of general noise in Barcelona’s municipality, and in the surrounding areas of Barcelona’s 
airport respectively. Such researches have been carried out in the context of the Master in Urban Land 
Management and Valuations of the Polytechnic University of Catalonia, namely in the environmental 
assessment course. 

The paper continues as follows: first the theoretical framework and the methodology are exposed, 
after the findings for the airport enlargement are detailed, as well as the details for the Barcelona’s centre 
are reported. The paper ends discussing the main conclusions of the research.  

2. Revealed and stated preferences as a way to assess the noise impact on quality of life 

Noise impacts negatively people’s welfare, not only because it disturbs the daily activities, but 
mainly because it has a direct impact on, both physic and psycho health. In economics terms it produ- 
ces an injury function [7]. In environmental economics two are the approaches to economically quantify 
such an injury: revealed preferences and stated preferences. 

Stated preferences try to find the equivalent or compensatory variation associated to changes on 
welfare level. So, it tries to extract people’s willingness to pay (WTP) when the utility level increases as  
a  consequence  of  an  environmental  improvement  (e.g.: noise reduction). On the contrary willingness to 

hig 
medium 
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accept (WTA) is used to asses a reduction on utility level produced by an impoverishment of envi-
ronmental quality. In the family of stated or declared preferences contingent valuation (CV) is the most 
popular technique [10]. CV emulates a hypothetic market where public goods or services (like silence) 
are traded, in this market, researchers offer a change on environmental quality (e.g.: an eventual reduction 
of 10 dB A of street noise), and try to find the WTP for said improvement.  Frequently, prac-titioners and 
researchers have a skeptical opinion about the hypothetical foundations of the method, arguing that 
people may not have the same behavior when are confronted to real decisions; nevertheless the Blue- 
-Ribbon Report of the US National Oceanic and Atmospheric Administration has dissipated some 
economical doubts, amending its use, in the environmental economics framework. Nonetheless in the 
case of noise evaluation the CV has not been fairly applied. Theoretically, WTP or WTA allows 
calculating the marginal utility of the good or service assessed. Since CV deals with a hypothetic market 
it results highly versatile and can be used to evaluate real or potential projects. Besides CV allows to find 
directly the marginal utility of non-use values (opportunity, existence, permanence) which simply cannot 
be estimated by means of other methodologies. As it is evident in order to implement a CV study it is 
necessary to make a statistically representative sociological survey. After having collected people’s WTP 
or WTP data can be econometrically analyzed in order to find the marginal value of noise annoyance. 

The revealed preferences are the alternative family used to assess the value of public goods and 
services. Belonging to this family is the hedonic price method (HP), which is the most used. HP is based 
on the assumption that market value of private goods or services internalize the value of environmental 
goods or services. Using econometric techniques it is possible to infer the marginal value of environ-
mental goods, when all the other attributes that influence market prices are suitably controlled. Normally 
the real estate prices, and namely the residential prices, are used when evaluating the impact of noise on 
quality of life.  Since it is assumed that willingness to pay for houses trades off the environmental quality, 
in order to maintain the same utility level among residents and locations. 

As it has been exposed both methodologies deal with the same aim, that is, to find the economic 
value  that  compensates  the  change  on the welfare  level produced by a level change on the provision of 
public goods or services. Nevertheless these approximations do have some important differences (see for 
example [3]). 

3. The Barcelona’s airport enlargement 

At 1994 begun the plans to expand the Barcelona’s metropolitan airport; after some  alternatives proposed 
to decentralize empowering or creating a new air platform elsewhere did not succeeded, the final decision 
was to enlarge the original infrastructure settled in the neighbour municipality of el Prat de Llobregat. 
After several options were evaluated the Commission, settled to manage the enlargement project, decided 
to build a new runway parallel to the largest original, as well as a new terminal building. This new run-
way was located in the extreme south position, as far as possible, from the largest original runway, in 
order to allow a simultaneous functioning, and consequently, to maximize in number the landings and 
takes offs. 

The original landing and take off air corridors were designed without considering the opinion of 
local residents; the said approach corridor invaded partially the residential surrounding areas. Nevert-
heless the protests were in increment, as the negative effects produced by the increase of noise were 
patent. As a consequence in October 2004, after the new runway aperture, a global and temporal (until 
2012) agreement between the Commission and local agents was reached. This negotiation agrees the use 
of runways in a different way as it was originally planned. Firstly the independent use of runways (each 
runway is used to land and take off independently) was substituted by a segregated use (one runway is 
used  to  land  and  the  other  to  take  off),  which  according  to  experts  may reduce the planned number  
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of travelers. Secondly air approach corridors were modified, as a matter of fact, in the most usual con-
figuration; planes taking off by the new runway do turn 60º to the right (towards the sea) as soon as they 
take off. 

Social mobilization again the negative effects of airport enlargement derivate in the radicalization 
or creation of new local associations representing resident’s interests. A number of them have been highly 
active in the formulation of the current configuration. Some independent studies carried out by such 
associations have argued that noise levels reached up 100 dBA in terms of instantaneously measurement. 
"In this revolted context we tried to find what the willingness to pay (WTP) of residents was in order to 
benefit from an eventual noise reduction". 

3.1. The good assessed and methodological approach 

Since air corridors configuration changed slightly after opening the new runway in September 
2004, this evaluation is complex. The good assessed can be defined as "the noise level increased between 
2004 and 2006 (when temporal agreement was reached) and the eventual risk that it may increase again 
when, in 2012, the configuration agreement ends". As it can be observed what we try to asses is a real 
change and a potential one. Nonetheless, the residents surveyed were exposed to the noise levels 
evaluated. 

In VC it is necessary to offer a potential change in the quality of environment. In this case, what 
has been proposed is an eventual reduction of noise levels to those experienced before the 2004s 
enlargement. For this reason it is necessary to offer a provision vehicle, in this case, we offered the 
construction of a new runway orientated not to the residential areas, but to the sea. With this infrastructure 
the current taking offs may be redirected out from the residential areas, reducing, as a consequence, noise 
levels. After exposing the provision vehicle and the potential benefits, it is necessary to extract the WTP. 
In this case it was argued that the cost of the new infrastructure would be paid by national, regional and 
local authorities. Specifying that local authorities would collect such founds from residents, using specific 
fees. 

In the literature the use of CV in the assessment of noise impact has been, as commented before, 
very limited. According to [7] one of the pioneering studies was carried out by Opschoor in 1988  
in Switzerland, in 1995 Thune-Larsen studied, using CV and Conjoint Analysis (another stated pre-
ferences method), the noise impact on Oslo’s residential surroundings. In the Paris Orly airport Faburel 
[4] found, using CV applied to 607 persons, that WTP was explained by the stated annoyance, but also 
WTP increased when surveyed people lived in detached houses; other aspects influencing WTP were the 
income level and disinformation about the problematic associated to the airport noise. Feitelson et al. [5] 
have carried out a comprehensive study in three cities (not specified in their paper), they found that NDSI 
adopted values of 2,4–4,1% for proprietors, and 1,8–3,0% for renters. NDSI is the acronym of Noise 
Depreciation Sensitivity Index designed by Walters (1975). This index measures the impact on real estate 
prices of each unit of noise level. A NDSI equal to 1% means that price decreases an average of 1% for 
each point that noise increase (e.g.: dB.). Recently, Bristow and Wardman [2] have found that WTP vary 
according to the nuisance level experienced along the week. So, annoyed people affected by weekend and 
night noise have a higher WTP. A novelty methodology based on the happiness self-perceived of re-
spondents has been recently suggested by van Praag and Baarsma [11]. According to them, after con-
trolling the subjective conditions of residents, the perceived condition in terms of happiness, may be 
linked to environmental quality of life, included the airport noise nuisance. When the Barcelona’s airport 
was going to be expanded, Riera and Macian [10] studied the only, as far as we know, CV study for this 
case. According to them only 16% of 800 total surveyed people, along Barcelona’s Metropolitan Region, 
agreed to compensate households affected by airport enlargement. In terms of 2007 Euros, respondents 
stated, as an average, a compensation of 1266 Euros for household. 
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The survey was structured, as suggested by Barreiro et al. [1], in three sections: 
1. Firstly some questions were launched in order to recall people’s experience with general and airport 

specific noise. 
2. Secondly the offered reduction of noise level was explained as well as the provision vehicle. After so, 

WTP was extracted. In the case that respondents were no WTP they were asked to motive their 
decision. This latter information was, in the analysis, used to identify protest answers1 from true zero 
values. 

3. Finally, some questions about the social, economic and living conditions of people allow having 
complementary information to be used in the analysis process.  

The WTP started in a given value, and if it was accepted, respondents were asked if they were 
WTP more or less that a higher value (in the negative case, they were asked if they were WTP more or 
less than a lower vale), the final value opinion was open. So, we follow a double bounded method with 
open end. Besides WTP we used a complementary approach, it consisted in asking people about their 
hypothesis about dwelling price variation in the case that a noise reduction may take place. 

 
T a b l e  2 

WTP explicative model 

MOD-DP1 MOD-DP2 MOD-DP3 MOD-DP3 GWR

Constante B 0,649              0,903 1,006
sig. 0,544              0,392 0,339 +

Niv_ingresos B 1,51E-04 1,30E-04 1,03E-04
sig. 0,000              0,000        0,002             +

Mol_vol_son B 0,513              0,469        0,307             
sig. 0,000              0,000        0,027             

Zona_asociaciones B 2,622 2,146
sig. 0,003 0,016 +

Presencia_autopista B -15,176
sig. 0,012 +

Revalorización B 1,04E-04
sig. 0,000 +

R2 0,215              0,244        0,322             0,497             
N 239                 239           221                222                
F 33                   25             20                  1,613             
Sig. 0,000              0,000        0,000             0,000             
Residuos 7.916              7.624        6.235,0          4.633             

Variable explicada: disposición mensual a pagar por reducir el ruido a los niveles anteriores a la ampliación del 2004

Casos excluidos  DP=> med + 2 desv est

Procesamiento por pasos sucesivos  
 
Model MOD-DP3 GWR is a not parametric function that uses a geographical weighted regression 

approach. When WTP is locally weighted regressed, explicative performance increases up to 49%. 

–15,176   
0,012   

   7916              7624                  6235,0                   4633 
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3.2. Results 

After validating the information we had 4922 valid surveys, from this total 309 stated their WTP 
(including true zero values), so 183 people protested (37,19%). According to this 309 valid surveys 
average WTP is 8,95 Euros/person/month.  In order to find the marginal value of an increment of one 
level of noise annoyance the following model (1) was adjusted 

 
1

WTP
n

o i ii
B B X

=
= +∑  (1) 

At (1) B is the adjusting value of the X covariable i, being Bo the model’s constant. Such 
covariables are information related to people’s noise annoyance, income, and other environmental 
qualities  (which  were  transferred from Census Tract information using a GIS).  The best model is MOD-
-DDP 3, is able to explain up to 33% of the WTP, and it suggests that on the explanation of WTO 
significant factors are: 
1. Respondent’s stated noise annoyance level (ordinal value adopting a scale from 0 to 10). 
2. Respondent’s, household income level. 
3. The presence of other noise sources on respondent’s neighborhood. 
4. The fact that respondents live in the area controlled by local resident associations. 
5. The respondent’s real estate revalorization hypothesis. 

According to B values WTP increases 0,307 Euros/person/month as noise nuisance increases each 
steep. Nonetheless if the resident’s house lays at the proximity of a motorway (dichotomy variable), the 
WTP is reduced 15,17 Euros/person/month; this suggests that noise airport importance has a relative 
significance: when there are not other sources, it becomes important for people. Other significant finding 
is the influence that it seems exert the belonging to an associative area. This latter finding suggests that 
beyond personal injury, the WTP is a social construction where "social imaginary plays an important role 
on the judgment and assessment of localized prejudices" that may bias the CV analysis. 

4. The Barcelona’s centre noise problem 

In this case relevant population was Barcelona’s municipality residents, using a sample of 405 
valid surveys; the general noise impact was assessed. Respondents were enquired on a face to face mode 
in all the Barcelona’s districts. The environmental improvement offered was, again, a change tangible for 
people, it consisted in having a noise reduction equivalent to "reduce the noise from a level typical at  
a working day at a rush hour (e.g: Wednesday at 19:00 hrs) at an inferior level like that typical at a wor-
king day at 21:00". As it can be observed, people can easily recognize the change, since it is concrete and 
recall their daily experience with general urban noise. "Nonetheless, this approach does not permit to find 
a specific value for a change equivalent to 1 dB, since noise reduction for this period of time varies con-
siderably along city". The provision vehicle offered was a package of public policies and infrastructures 
sharing a common target: to reduce of environmental urban noise. Such a package included: changing the 
asphalt road using special sonic pavements, installing sonic shields (both natural and artificial), putting 
some intraurban motorways underground and the optimizing the traffic flows. In order to reduce protest 
answers, it was argued that such an initiative was a European Guideline, to be implemented by city 
councils and founded with the support of specific fees charged to residents as special taxes. After offered 
the potential welfare change, and explained the project and funding strategy, people were asked to state 
their willingness to pay, using the same iterative approach than in the cause of the airport. Beyond WTP 
another qualitative ordinal valuations were implemented (e.g.: respondents stated the relative importance 
of silence as a locative residential factor). 
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4.1. Results 

64% of respondents stated to be highly annoyed by urban noise. Also, almost an a half (50,6 %) 
said that noise level would be an important locative factor on their residence election. As a matter of fact, 
the rho Spearman (0,36; sig. 0,000) suggest a correlation between the respondent’s noise nuisance and the 
importance of silence as a locative factor. The higher is the nuisance the higher is the relative importance 
of noise on place election. As show in Table 3, respondents said that noise nuisance is in the 6th place 
among a set of 11 locative factors offered. 

When not noise annoyed people answers are compared to noise annoyed people emerge impor- 
tant differences according to the Test ANOVA (which detects statistical significant differences). Firstly 
for annoyed people the importance of silence is slightly higher than for not annoyed, as a matter of  
fact, for annoyed people noise absence is in 5th place of importance; secondly, noise annoyed people rates 
lowly the good road communication and highly the presence of parks and facilities (which are rarely 
important source of noise). This information may be indicative that annoyed people live in proximity to 
main avenues and roads, which are the main source of noise produced by vehicular and pedestrian traffic, 
and would prefer to live in a more friendly noise environment.  

In this case 110 people protested (a global rate of 27%), this rate is lower than that observed in the 
noise airport assessment, and similar to other CV studies. Mainly, protest responses said that sonic 
problems should be financed by noise producers and not by general population; also said that general 
taxes should cover the expenses of noise abatement. Respondent’s WTP for offered noise reduction 
averaged 3,39 Euros/person/month (true zeros included). In order to find the decisive factors on the WTP 
formation, an econometric model was used. In order to get contextual information each response was 
georeferenced  (in  the  place  of  residence)  in  a  GIS platform and using a buffer of 300 meters of radius  

 
T a b l e  3 

Noise nuisance and relative importance of locative factors in the residence election  
(0 = not important, 4 = very important) 

Noise annoyed Test ANOVA

general No Yes F Sig.
 ranking  
Proximity to subway or train station 3 3,2              3,2         0,00      0,98      
Good road communication 4 3,2              3,1         0,57      0,45      
Presence of parks and facilities 5 3,0              3,2         5,94      0,02      
Good quality and conservation of urbanization 7 3,0              3,1         0,80      0,37      
Presence of retail in the area 9 2,9              2,9         0,15      0,70      
Presence of pubs and restaruants 11 2,0              1,9         0,83      0,36      
Public safety 1 3,4              3,5         1,79      0,18      
Social prestige 10 2,3              2,2         0,57      0,45      
Absence of nuisance noise 6 2,9              3,2         5,44      0,02      
Proximity to heathcare centres 8 2,9              3,0         0,03      0,86      
Abscence of industrial premises 2 3,3              3,4         1,49      0,22      

Source: own elaboration  
 
information at tract level from the 2001 Census was endorsed. Such information is referred to socio-
economic (income proxies, education, percentage of households that stated that their dwelling has exter-
nal  noise  problems)  and housing data, the number of premises for economic activities and housing featu- 

 Absence of industrial premises 
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res). Figure 1 depicts the distribution of households annoyed by  external noise level at census tract level. 
As it can be observed, central areas (namely El Example) together to industrial and road areas are the 
most affected by urban noise. 

The following (2) semilog function was used 

 LnWTP
n

i ii
C B X= +∑  (2) 

In (2) the natural log of monthly willingness to pay is a function of particular respondent’s 
characteristics (income, education, stated noise prejudice, age, sex); living conditions (acoustical 
insulation, stated noise exposure) an other covariables, extracted both from the survey sample and from 
National Census. According to model 7 reported at Table 4, it is possible to explain 0,43% of WTP using 
the above specified variables. Such a model suggest that WTP increases as noise annoyance level, stated 
by respondents, increases; as well when respondents do think noise is a negative agent affecting health, 
WTP increases. As importance of silence, as a residential locative factor increases also do increase WTP. 

 
T a b l e  4 

WTP explanatory model 

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate

7 ,663(g) 0,439 0,43            0,65                 

h Dependent Variable: LNDAP

 

 

ANOVA

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig.

7 Regression 90,86                     7                  12,98               31,11        0,000        

Residual 115,98                   278             0,42                 

Total 206,84                   285             

Coefficients

Model  

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients
t Sig.

B Std. Error Beta B Std. Error

7 (Constant) 0,42 -                       0,18            2,31 -         0,022        

Noise nuisance level 0,32                        0,04            0,44                 9,01          0,000        

Prejudice about noise 0,42                        0,12            0,17                 3,40          0,001        

Importance of silence on residential 

chose 0,13                        0,05            0,13                 2,53          0,012        

White collar worker 0,26                        0,09            0,13                 2,77          0,006        

Aluminium insulated windows 0,22                        0,08            0,13                 2,81          0,005        

Age above 64 0,29 -                       0,13            0,10 -                2,21 -         0,028        

Importance of manufacture 

premises on residential chose 0,09                        0,04            0,10                 2,00          0,047        

Stepwise processed  
 
 

       R Square               Adjusted R        Std. Error of the 
                                       Square                Estimate 

      Unstandardized                              Standardized 
         Coefficients                                   Coefficients 

Chose 

Premises on residential chose 
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Income, as expected, has a positive impact on WTP. When respondents stated that their dwelling were 
insulated WTP increase, this finding may be interpreted contradictory, since it seems that those respon-
dents are less exposed to external noise; nevertheless, it is probably that such insulation is not casual and 
respond to adverse noise environmental conditions3. 

It is worthy to say that the negative sign of age-above-64 years should be interpreted as an income 
indicator rather than a symptom of acoustical sensibility (presbycusis)4. Finally, the results suggest that 
the higher is the importance of the absence of industrial premises on the locative residential election, the 
higher is the WTP. 

5. Final remarks 

As local and long haul mobility increases in contemporary metropolises the impact of noise on 
quality of life is progressively evident. This problem is particularly important in compact cities, where 
besides traffic; public spaces are intensively used, affecting the comfort and health level of mixed uses 
buildings, namely residents. This is the case of the centre of Barcelona’s metropolitan area. 

After the publication of the OCDE’s "Fighting Noise in the 1990s Report" (1991) noise abatement 
has entered in the public policy agenda. Nonetheless noise abatement is a costly issue, particularly for 
some specific noise sources as airport, where the problem is complex because the source changes in 
spatial terms (reconfiguration of aerial corridors) and temporal terms (traffic increment). "The keystone 
on the design of public policies against noise is the appraisal of potential benefits; it is to say the social 
value of silence". 

Environmental economics is the theoretical framework that supports the use of two extended 
techniques used to assess the value of non market goods or  services  as  it  is  silence.  Hedonic prices and 
contingent valuation try both to find the marginal utility of environmental assets. Using the willingness to 
pay (WTP), or the willingness to be compensated (WTC), VC tries to find the compensatory or equivalent 
variation that allows recovering the subject’s utility level in environmental quality variation scenery.  In 
this context VC uses sociological surveys as a way to collect information and econometric models as an 
interpretation tool.  

In this paper we have used (CV) to find the marginal value of silence in two contexts: the first in 
order to evaluate the acoustical impact of Barcelona’s airport enlargement over residential surrounding, 
and the second to evaluate a hypothetical reduction of general urban noise at Barcelona municipality. 

In the airport experiment the respondents WTP averaged 8,95 Euros/person/month. Econometric 
models, built on survey information and contextual information derived from socio-demographics, 
suggest a positive correlation between WTP and: income level, noise annoyance produced by airport, and 
the fact that respondents live in the spatial ambit of neighborhood associations against airport 
enlargement’s negative effects. At the same time there is a negative association between WTP and  
the presence of other sources of urban noise, as motorways, which suggest a trade off, between the 
importance of airport noise and other sources. Those results are coherent with theory and reveal  
a important impact of social perception on the formation of WTP, since everything equal, WTP increases 
when people is gathered in activist associations, which may bias the CV. 

In the case of general noise WTP average 3,39 Euros/person/month, for a proposed noise reduction 
equivalent to "reduce the noise from a level typical at a working day at a rush hour (e.g: Wednesday at 
19:00 hrs) at an inferior level like that typical at a working day at 21:00". This WTP equals to 0,28% 
gross familiar income, such a result is practically the same that the reported by Barreiro et al. [1] derived 
from a CV study applied at Pamplona (also in Spain). 

It is necessary to explore in detail more efficient appraisals in order to have effective tools in the 
valuation of potential benefits of public programs designed to fight the urban noise. 
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Endnotes 

1 In a protest answer respondent do not reveal his/her WTP because he/she does not agree the survey, may be because 
he/she thinks that other should pay or because the proposed provision vehicle is not reliable. 

2 People surveyed were those that at least have 3 years living in the affected area and with at least 18 years. 
3 Also this specific insulation level may be associated to new and expensive dwellings, for that reason it may be 

interpreted as a respondent’s income level. 
4 When age and noise annoyance are correlated, there is a negative relation; since elderly people has a reduction on 

acoustical perception, especially in certain frequency spectrum. According to the US National Institute of Deafness 
and Other Communication Disorders between 30 and 35 percent of people between 65 and 75 years have a reduc-
tion of the acoustic perception; such percentage rises up to 50% for people of 75 years and above. Nevertheless, in  
a multiple regression approach, noise sensibility is controlled, so the left effect of Age should be interpreted  
as a income level, which is reduced after jubilation. 
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Il. 1. Dźwiękowa mapa lotniska w Barcelonie 

Ill.  1. Barcelona’s airport sonic footprints and surveyed areas 

 

 
Il. 2. RozdraŜnienie hałasem według narodowego spisu ludności (2001 r.) 

Ill. 2. Noise annoyance according to National Census (2001) 
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