
 

Curriculum vitae 
de Nancy E. Bockstael. Rhode Island, 1949 

Llicenciada en Economia (1973) per la Universitat Brown, va obtenir el doctorat (1976) a la 
Universitat de Rhode Island, amb una tesi sobre la gestió de la pesca comercial que va ser 
guardonada per l’American Agricultural Economics Association. 

A les primeries dels anys vuitanta va orientar la seva investigació a la valoració econòmica dels 
recursos ambientals i naturals, i esdevingué una investigadora pionera en aquest camp. 
D’aleshores ençà ha treballat tant des d’un punt de vista teòric com empíric en la mesura dels 
beneficis socials de les millores mediambientals i dels costs socials associats als danys 
ambientals.  

La seva especialització al voltant dels mètodes que utilitzen les decisions dels agents 
econòmics per revelar el valor que els individus atorguen als béns i serveis ambientals ha servit 
per informar en la presa de decisions pel que fa a l’establiment de noves regulacions 
ambientals o la imposició de sancions als contaminadors. En particular, ha assessorat durant 
anys el National Resource Damage Assessment Center i ha treballat com a experta en distints 
episodis de contaminació com, per exemple, el vessament de cru del petrolier Exxon Valdez. 

L’any 1996, a la conferència organitzada per l’American Agricultural Economics Association, va 
presentar les bases d’un nou camp d’investigació relacionat amb la modelització espacial dels 
canvis d’usos del sòl, fet que va donar un renovat impuls als treballs en aquest camp a través 
de la utilització de noves tècniques metodològiques i de dades espacialment explícites. 

Com a resultat d’aquesta profitosa tasca investigadora, al currículum de la Dra. Bockstael s’hi 
troben un gran nombre d’articles publicats a les revistes especialitzades més importants d’àmbit 
econòmic i d’altres disciplines com, per exemple, American Economic Review, Economic 
Journal, Review of Economics and Statistics, Journal of Environmental Economics and 
Management, Land Economics, American Journal of Agricultural Economics, Journal of Marine 
Resource Economics, etc. Al mateix temps, és autora de diversos llibres i capítols de llibre 
publicats en editorials tan prestigioses com Edward Elgar, North Holland Press, Springer i 
Kluwer Academic Publishers. 

Cal destacar també la seva presència als consells editorials de cinc revistes de prestigi 
internacional com Journal of Marine Resource Economics (1984-1990), Environmental and 
Development Economics (1994-2007), Land Economics (1997-2007), International Yearbook of 
Environmental and Resource Economics (2004-2008) i Journal of Environmental Economics 
and Management (1991-2000), del qual també va ser editora associada (1987-1988). 

Com a tribut a la seva tasca investigadora en el camp de l’economia ambiental, va ser escollida 
per formar part del primer comitè d’assessorament econòmic de la U.S. Environmental 
Protection Agency, càrrec que ocupà des de 1992 fins a 2000. També ha treballat en activitats 
de recerca i assessorament amb altres entitats com la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), el U.S. Department of Interior, el National Park Service, la U.S. National 
Academy of Sciences i el U.S Department of Justice. L’any 1999, va ser elegida per un període 
de dos anys presidenta de l’Association of Environmental and Resource Economists, i l’any 
2007 en va ser nome nada membre honorífica, com també de l’American Agricultural 
Economics Association. 

Al llarg de la seva carrera, ha rebut diversos premis i distincions, entre els quals destaquen el 
premi al mèrit docent de la National Association of Colleges and Teachers of Agriculture i el 
reconeixement a l’excel·lència investigadora del College of Agricultural Economics and Life 



Sciences de la Universitat de Maryland, i actualment és professora emèrita del College of 
Agriculture and Natural Resources d’aquesta mateixa universitat. 

 
 
 

 


