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1.

Inleiding

De integratie van het milieu in de economische welvaartsanalyse kent vele voetangels en
klemmen. Ondanks het feit dat een veel bredere groep economen dan uitsluitend milieueconomen zich in de afgelopen jaren is gaan inspannen om het milieu, een volwaardige
plaats in de economische theorie te bezorgen, verloopt het inpassingsproces nog moeizaam.
Vooral in de beleidsanalyse wordt het milieu nog gezien als 'een vreemde eend in de bijt'
die moeilijk te plaatsen valt. Dat de milieudegradatie een economisch beleidsprobleem
vormt, wordt algemeen erkend, maar met de vraag hoe de milieudoelstellingen zich
verhouden tot andere doelstellingen van economisch beleid, zoals economische groei of een
goede arbeidsparticipatie, weten de beleidseconomen nog steeds niet goed raad. In de
macro-economische kerngetallen en in de spoorboekjes van de modelmatige beleidsanalyses
blijft het milieu nog grotendeels buiten beeld. Zo zijn in het Regeerakkoord .geen harde
afspraken gemaakt over het tijdpad voor de realisatie van de milieudoelstellingen, hetgeen
bijvoorbeeld voor het financieringstekort van de overheid wel het geval is.
De relatie tussen milieu en economie wordt gekenmerkt door een aantal controversen, of
zo men wil, concurrerende leerstellingen. Op zich betekent dit geen hinderpaal voor deze
relatie want controversen zijn in de economie eerder regel dan uitzondering en doen zich
• op allerlei gebied voor. Maar vanuit de beleidsoptiek kan een controverse gemakkelijk
leiden tot een alibi om gepaste beleidsmaatregelen achterwege te laten. Om wille van de
toekomst van het milieu lijkt het ongewenst de beleidsmakers zo'n alibi te verschaffen.
Dit artikel beoogt een oordeel te geven over twee met elkaar samenhangende controversen
die zich in relatie tussen milieu en economie manifesteren. De eerste controverse betreft de
mate waarin economische groei en jjoede milieuzorg samen kunnen gaan. Hier staan de
groei-pessimisten en de groei-optimisten tegenover elkaar. De groei-pessimisten betogen dat
een n^gatieve_econ_om[sche_gjoe^, ofwel een economische krimp, onontkoombaar. is voor_
een goede milieuzorg omdat iedere uitbreiding van de economische activiteit het milieu
verder belast^Het extreme standpunt van de groei-optimisten is dat een snelle economische
groei een noodzakelijke voorwaarde vormt voor de goede milieuzorg omdat alleen bij een
snelle groei de financiële middelen vrijgemaakt kunnen worden voor,milieuinvesteringen.

De auteurs zijn respectievelijk werkzaam bij de Economische Faculteit en het
Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam. Met dank
aan Marjan Hofkes voor nuttig commentaar.
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Dejweede'controverse gaat over de manier waarop de kwaliteit van het milieu moet worden
gemeten en in relatie moet worden gebracht met (andere) welvaartsindicatoren. Hier staan
de voorstanders van een zogenoemd 'groen' of 'eco' nationaal inkomen en degenen die een
meting via fysieke milieu-indicatoren bepleiten tegenover elkaar.
:

i
:
;.
-,

Deze beide controversen zijn niet los van elkaar te zien. Immers, de toeneming van het
nationaal inkomen is de algemeen aanvaarde maat voor economische groei (en wordt daarbij
als welvaartsindicator beschouwd). Indien de economische groei voor een belangrijk deel
ten koste van de milieukwaliteit is gegaan, laat het groene nationale inkomen zien dat deze
economische groei vanuit het welvaartsperspectief in feite veel minder groot of zelfs
negatief was. Bij het gebruik van milieu-indicatoren, zeker wanneer deze niet direkt een
geldwaarde aan de verandering van de milieukwaliteit toekennen, is het verband tussen
economische groei en milieuzorg minder direct.

In dit artikel geven wij een evaluatie van de beide geschetste controversen vanuit de optiek
van de economische welvaartstheorie en van de nationale boekhouding. De problematiek
rond de goede meting van de relatie tussen economische groei en milieuzorg kent namelijk
: zowel een analytische als een statistische component. Ons oogmerk is deze beide componenten aan de hand van de literatuur in hun onderlinge wisselwerking te bezien en te komen
•, tot een aanbeveling over de plaats van de milieuzorg in de economische statistieken en in
de daarop gebaseerde beleidsanalyse-. De volgende paragraaf geeft zonder veel technische
details een schets van de wijze waarop het milieu in de moderne economische groeitheorie
een rol speelt. In paragraaf 3 besteden wij aandacht aan de inbouw van het milieu in de
nationale boekhouding. Paragraaf 4 bevat een overzicht van de.correctiemethoden van het
nationaal inkomen voor de milieukwaliteit, en stelt zich de vraag vanuit welke argumentatie
zo'n correctie zinvol is. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de door Hueting
voorgestelde methodiek om een groen nationaal inkomen voor Nederland te berekenen.
Tenslotte vat paragraaf 5 de bevindingen samen.
2. Milieu en economische groei
In de jaren '60 groeide het besef dat er een verband bestond tussen milieuvervuiling en
economische groei. De miHeu-efficjëntie van de technologie was destijds laag en de
onwetendheid en onachtzaamheid groot. Er ontstond een georganiseerde milieubeweging die
ten strijde trok tegen de zichtbare negatieve effecten van vervuiling op gezondheid en de
directe leefomgeving. De aandacht was eerst gericht op de vervuiling van water en lucht
door toxische stoffen en zware metalen. Later verschoof de aandacht naar bodemvervuiling.
De in die tijd relatief hoge economische groei werd gezien als de hoofdoorzaak van de
vervuiling. En daar economische groei gekoppeld werd aan de markteconomie, kreeg deze
tweede fase een onmiskenbare maatschappij-kritische ondertoon. De milieubeweging
verzette zich tegen voortgaande economische groei, de consumptiemaatschappij en impliciet
tegen het 'kapitalisme'. Vanuit die gedachtengang maakt men zich ook zorgen over de
toekomstige schaarste aan natuurlijke hulpbronnen; voortgaande hoge economische groei
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-r zou onafwendbaar leiden tot 'limits to growth'. De technologische mogelijkheden om
vervuiling terug te dringen en uitputting te voorkomen, werden beperkt ingeschat. Een
zekere technologie-, en daarmee groei-pessimisme kan de milieubeweging in die dagen niet
ontzegd worden. Dit in tegenstelling tot de overheid en het bedrijfsleven. Zij peinsden er
niet over de economische groei ter discussie te stellen en verwachtten juist alle heil van de
technologie. Het technologie-optimisme van de overheid en het bedrijfsleven ging gepaard
met betrekkelijk korte termijn denken. Binnen enkele decennia zouden de milieuproblemen
opgelost zijn.

j'

,
•
f

Een kleine groep economen probeerde destijds de spanning tussen milieu en economische
groei te overbruggen door het milieu in te passen in een welvaartstheoretische discussie
(Hueting, 1974; Opschoor, 1974). Welvaart bestaat uit het nut ontleend aan zowel geprijsde
als (nog) ongeprijsde goederen en diensten. Deze laatste categorie heeft betrekking op het
milieu. Als de bijdrage van het milieu aan de welvaart een prijs gegeven zou kunnen
worden, dan zou het milieu volwaardig meetellen in de welvaart, in het allocatieprpces ena
in de private en politieke beslissingen. Het gewone nationaal inkomen, zonder het geprijsde
milieu, is in dit licht een verkeerd kompas om op te varen. Deze discussie was echter
grotendeels aan dovemansoren gericht. Dit wordt pas anders wanneer er een nieuwe fase
in het milieudenken en milieubeleid intreedt.

Deze nieuwe fase wordt het duidelijkst gemarkeerd door dejntroductie van het begrip
duurzame ontwikkeling medio jaren '80. Een proces van duurzame ontwikkeling is mogelijk
binnen de grenzen van ecologische systemen en binnen de grenzen die voor een duurzaam
, beheer van natuurlijke hulpbronnen worden gesteld. Daarmee wordt weer ruimte gemaakt
; voor economische ontwikkeling.
Sterker nog, binnen deze grenzen wordt economische ontwikkeling als onderdeel van de,
• oplossing_gezig.n, omdat het de noodzakelijke dyn.am.iekJê.w_Q.egbxengt ir^de maatschappij
' voor gedragsverandering., van, producenten en., consumenten, omdat het de
' investeringsfondsen voor de ontwikkeling en verspreiding van milieutechnologie genereert
en omdat het in de Derde Wereld de milieubelastende armoede, overbevolking en
overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen vermindert.
Ook de aard van de milieuproblematiek is gewijzigd. De milieuproblematiek is een
mondiaal probleem geworden van de lange termijn, in plaats van zichtbare, lokale
problemen met een korte termijn horizon. Met het denken op langere termijn moet men
leren omgaan met grotere onzekerheden en risico's. Voor het milieubeleid betekent dit dat
I veel sterker dan voorheen een afweging gemaakt moef worden tussen inkomen en milieu
I in zowel een intergenerationele en intragenërationele context.
De behoefte aan een afwegingsmethodiek is daarmee sterk toegenomen. De groeitheorie (of
leer van de economische dynamica) die deel van de welvaartstheorie uitmaakt, biedt voor
een dergelijke afweging een geschikt kader. Deze theorie zich richt namelijkop de structu-
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rele economische ontwikkeling op de lange termijn. Oorspronkelijk was een belangrijk
oogmerk van de groeitheorie om het uit welvaartsoogpunt optimale aandeel van de besparingen te bepalen. Het wiskundige model dat Frank Ramsey hiervoor in 1928 opstelde vormt
•. tegenwoordig het uitgangspunt voor de theorievorming over de optimale allocatie van
-. economische hulpbronnen in de loop van de tijd (zie Blanchard en Fischer, 1991). De
,; oorspronkelijke versie van het model van Ramsey is zeer eenvoudig. De beschikbare
produktiecapaciteit in een economie kan ofwel worden aangewend voor de produktie van
consumptiegoederen ofwel voor de produktie van investeringsgoederen. Consumptiegoederen worden direct geconsumeerd en hieraan ontlenen de subjecten in de economie een
zeker nut. De investeringsgoederen dienen om de produktiecapaciteit uit te bouwen, zodat
in de toekomst meer goederen (consumptiegoederen en investeringsgoederen) geproduceerd
kunnen worden. Het model van Ramsey laat zien wat het optimale aandeel van de
investeringen en daarmee van de besparingen in de totale produktie moet zijn, gegeven het
nut dat ontleend wordt aan huidige en aan toekomstige consumptie. Meer besparingen nu
betekent minder huidige consumptie maar de mogelijkheid van meer toekomstige
consumptie. Met andere woorden: hoe kleiner de tijdsvoorkeur voor de huidige consumptie
ten opzichte van toekomstige consumptie is, des te groter zal het spaaraandeel in de economie zijn.
Deze summiere omschrijving van het eenvoudige groeimodel van Ramsey geeft reeds een
indicatie welke waarderingsaspecten bij de optimale strategie voor de economische
ontwikkeling een rol spelen. Het eerste waarderingsprobleem betreft de mate waarin huidige
en toekomstige consumptie nut verschaffen. Men kan veronderstellen dat de hoeveelheid nut
die men aan consumptie ontleent recht evenredig is met de omvang van de consumptie,
maar meer voor de hand ligt dat per eenheid consumptie het hieraan ontleende nut kleiner
wordt naarmate er meer te consumeren valt. Op individueel niveau is dit een kwestie van
smaak (preferentie), terwijl het op geaggregeerd niveau om een politieke afweging gaat. Iets
dergelijks geldt voor de tijdspreferentie. Op individueel niveau hangt de mate waarin men
huidige consumptie boven toekomstige consumptie prefereert van de levenshouding en de
levensverwachting a£„ en bovendien van de houding ten opzichte van de kinderen. Op
geaggregeerd niveau is met name dit altruïsme ten opzichte van toekomstige generaties van
. belang voor deze afweging. Dit Jaatste. aspect,, is natuurlijk uiterst relevant voor de
milieuproblematiek omdat het daarbij om zeer langdurige processen op een vaak hoog
aggregatieniveau gaat.
•> Naast deze waarderingsaspecten is een technisch aspect bepalend voor de optimale allocatie
in het groeimodel. Het model dient een adequate beschrijving te bevatten van de produktiestructuur die weergeeft hoe de via investeringen opgebouwde kapitaalgoederenvoorraad
aangewend kan worden voor de produktie van extra consumptie- of investeringsgoederen.
Wiskundig kan het groeimodel alleen opgelost worden indien de nu en in de toekomst te
bereiken hoeveelheid nut eindig is. Om deze eindigheid te garanderen legt de traditionele
groeitheorie aan de produktiestructuur de veronderstelling op dat, gegeven de hoeveelheid
arbeid, de produktie gepaard gaat met afnemende schaalopbrengsten van de kapitaal-

5
goederenvoorraad. Met andere woorden: voor iedere extra geproduceerde eenheid
consumptiegoederen zijn steeds meer kapitaalgoederen nodig. Anders zou de 'optimale
modeloplossing' voorschrijven dat men in het heden en in de nabije toekomst alle produktie
moet gebruiken om de produktiecapaciteit uit te breiden, zodat de consumptieve mogelijkheden in de verre toekomst oneindig groot zijn.
!

Volgens de klassieke groeitheorie wordt de optimale allocatie van de produktiemiddelen,
' gegeven de individuele of maatschappelijke preferenties en gegeven de stand van de
' produktietechniek, door het prijsmechanisme bewerkstelligd. Bij een optimale allocatie zijn
•• de prijzen van de investeringsgoederen en de consumptiegoederen per eenheid produkt aan
elkaar gelijk. Indien iemand dan besluit om de produktiecapaciteit voor extra investeringsgoederen aan te wenden stijgt de prijs van de consumptiegoederen ten opzichte van die
van de investeringsgoederen en zal iemand anders besluiten zijn capaciteit juist voor de
produktie van consumptiegoederen aan te wenden. Daarmee herstelt het evenwicht zich
weer in de optimale allocatieverhouding. Zo is er dus volgens dit klassieke groeimodel
| sprake van volledig geprijsde schaarsteverhoudingen. De prijzen zijn een uitvloeisel van de
51
individuele of collectieve preferenties en van de technische mogelijkheden. In geval de
collectieve preferenties van de individuele preferenties afwijken worden de juiste,
.! prijsverhoudingen via belastingheffing en herverdeling verkregen.
;

Met het groeiend besef in de jaren '60 dat er verband bestaat tussen milieuvervuiling en
economische groei, en vooral na de eerste olieschok in het begin van de jaren '70, werd
duidelijk dat dit idealistische groeimodel met een volledig geprijsde schaarste amendering
behoefde. Dit resulteerde eerst in de inbouw.van uitputbare hulpbronnen in het groeimodel
- (zie Nentjes en Wiersma, 1992 en Krelle, 1984). De eindigheid van de voorraad
hulpbronnen legt in dit model beperkingen op aan de economische groei en beïnvloedt de
'-. optimale allocatie van de produktiemiddelen (waaronder de natuurlijke hulpbronnen), zodat
het groeimodel op de lange termijn niet alleen een evenwichtige economische groei maar
\ ook een ecologisch evenwicht beschrijft. In de tweede fase van milieu-bewustzijn medio
• jaren '80 is in dit opzicht de aandacht verschoven naar de inbouw in meer algemene zin van
milieugoederen en milieubederf in het groeimodel.
Hierbij worden, in een verregaande abstractie, alle aspecten van milieukwaliteit in.de vorm
van milieukapitaal onder één noemer gebracht. In de meest algemene modelformulering ;
'" speelt deze voorraad milieukapitaal zowej een_ rol in de individuele of collectieve ;
waarderingsfunctie, waarin de huidige en toekomstige milieukwaliteit wordt afgewogen ;
tegen de omvang van de consujripue, als in de beschrijving van de produktiestructuur. Wat |
t dit laatste betreft kan zowel de omvang van het milieukapitaal zelf als de aan het *
milieukapitaal onttrokken 'goederenstroom' invloed hebben op de produktie (zie Den Butter
en Verbruggen, 1993). Anders gezegd: het milieu komt in de productiefunctie (die de
produktiestructuur in het model formaliseert) zowel als voorraadgrootheid als als
stroomgrootheid voor..
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Het milieu als voorraadgrootheid is van invloed op de produktie in al die gevallen waarin
bij het milieugebruik geen extractie plaatsvindt en waarbij geen sprake is van een
goederenstroom. Men kan hierbij denken aan de zogeheten draagfunctie van het milieu,
volgens welke het milieu fysieke ondersteuning voor economische en menselijke activiteiten
aanbiedt. De assimilatie van vervuilende emissies is de meest duidelijke functie. Minder
direct is het voorbeeld van de gunstige invloed op de arbeidsproduktiviteit wanneer er
voldoende recreatieve mogelijkheden beschikbaar zijn en wanneer de gezondheid niet door
luchtverontreiniging of andere vormen van milieubederf wordt aangetast. Ook het voorbeeld
van een (voordelige of nadelige) klimaatverandering illustreert dat de toestand van het
milieu invloed op het produktieproces kan hebben.

; Het milieu komt als stroomgrootheid in de produktiefunctie voor wanneer bij het milieu;
gebruik daadwerkelijk extractie plaatsvindt. Voor de hand ligt hierbij te denken aan het
gebruik van niet-vernieuwbare voorraden van hulpbronnen, maar ook het gebruik van
vernieuwbare natuurlijke voorraden, zoals het aanbod van hout, vis, wilde dieren en
waterstromen, en de vernieuwbare 'man made' voorraden, zoals het aanbod van vee,
gewassen en plantagehout, wordt op deze wijze in het groeimodel behandeld (zie voor de
gebezigde typologie van het milieugebruik: Gilbert, 1993). In dit kader kan ook de
habitatfunctie van het milieu als extractief milieugebruik worden opgevat. Immers, het
bebouwen van landelijk gebied betekent een eenmalige doch permanente vernietiging van
een deel van de voorraad milieukapitaal.
Deze voorbeelden illustreren dat door toevoeging van het milieu in het groeimodel de
*> berekening van de optimale allocatie van de produktiecapaciteit ingewikkelder wordt dan
;? in het hiervoor beschreven eenvoudige groeimodel van Ramsey. Behalve voor consump> tiegoederen en de gebruikelijke investeringsgoederen kan de produktiecapaciteit ook worden
. gebruikt voor milieu-investeringen die de voorraad milieukapitaal doen toenemen. In het
* laatste voorbeeld van de habitatfunctie kan men daarbij denken aan de kosten van het
afbreken van de bebouwing en het in de oorspronkelijke landelijke staat terugbrengen van
de bouwgrond. Maar ook een investering in waterzuivering of in de aanplant van nieuwe
bossen leidt tot een toeneming van de totale hoeveelheid milieukapitaal. Indien het mogelijk
zou zijn alle milieu-aspecten onder één geldelijke noemer te brengen, dient dus in iedere
periode het extractief gebruik van de hoeveelheid milieukapitaal te worden afgetrokken en
het deel van de produktie dat voor milieu-investeringen wordt benut dient bij de voorraad
milieukapitaal te worden opgeteld.
Gedeeltelijk heeft het milieu trouwens een zelf-re generende functie waarmee bij de bepaling
van de voorraad milieukapitaal ook rekening dient te worden gehouden. Het meest extreme
voorbeeld van regeneratie doet zich voor bij geluidsoverlast. Lawaai betekent
milieudegradatie, maar wanneer het de volgende periode weer volledig stil is herkrijgt het
milieukapitaal direct zijn oude omvang.
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Het voorgaande geeft aan dat veel kennis nodig is voor een goede specificatie en empirische
invulling van het groeimodel waarin het milieu een volwaardige rol speelt. Wederom dient
een onderscheid te worden gemaakt tussen de technische kennis, die betrekking heeft op de
beschrijving van het produktieproces en op het zelf-regenererend vermogen van het milieu,
en de individuele of maatschappelijke preferenties die bepalend zijn voor de afweging tussen
consumptie en milieukwaliteit in de welvaartsbeleving. Indien dit alles bekend zou zijn, is
het mogelijk om de optimale allocatie van de produktie over consumptie, gewone
investeringsgoederen en investeringen in het milieu (dan wel desinvesteringen in het milieu)
te bepalen. Op dit pad van optimale economische ontwikkeling - soms wordt dit pad wel v
met een duurzame economische ontwikkeling geïdentificeerd - geven de prijzen een juist f
beeld van de schaarsteverhoudingen. In dat geval is alle schaarste dus volledig geprijsd, zij "••
het dat bij externe effecten de juiste prijsstelling via een belastingheffing dient te worden '
verkregen (internalisering van de externe effecten). Maar de hoogte van de heffing en de
herverdeling van de opbrengst ligt dankzij de volledige kennis vast.

In werkelijkheid ontbreekt echter de benodigde kennis om tot een optimale allocatie te
geraken. Daarom wijkt het pad van de feitelijke economische ontwikkeling waarschijnlijk
sterk af van het optimale pad. In de economische welvaartstheorie wordt als reden van dit
1
gebrek aan kennis (onvolledige informatie) het ontbreken of gebrekkig functioneren van
markten genoemd. Immers, een al dan niet fysieke markt is bij uitstek de plaats waar via
^ de prijzen informatie over de schaarsteverhoudingen beschikbaar komt. De milieuproblematiek wordt daarentegen gekenmerkt door ontbrekende markten. Zo bestaat er
'bijvoorbeeld geen markt waarop de toekomstige generaties onderhandelen met de huidige
generatie over de ruilwaarde van het toekomstige milieukwaliteit tegenover de huidige
consumptie. Maar ook op een lager abstractieniveau is er bij het gebruik van
.* milieugoederen sprake van een gebrekkige marktwerking. Meestal geven de prijzen van
milieugoederen immers geen goed beeld van de werkelijke schaarsteverhoudingen. Een deel
-. van de schaarste is ongeprijsd. Wanneer milieugoederen uit het oogpunt van een optimale f
economische ontwikkeling te laag geprijsd zijn, worden op individueel niveau in het '
produktieproces te veel milieugoederen ingezet. Tegenover dit individuele prijsvoordeel
staat een maatschappelijk nadeel. Dit worden de externe kosten (negatieve externe effecten)
van het gebruik van milieugoederen genoemd. De economie zal zich in de richting van het
optimale ontwikkelingspad begeven indien deze externe kosten aan de gebruiker van de
milieugoederen goed worden doorberekend, d.w.z. indien de externe kosten worden
geïnternaliseerd. Hiermee raken wij de kern van de waarderingsproblematiek die in dit
artikel centraal staat, namelijk de bepaling van de welvaartswaarde van het milieu. In de
volgende paragraaf komt deze problematiek in het kader van de nationale boekhouding aan
de orde.
In deze paragraaf rest ons nog een aspect van groeitheorie dat tot nu toe buiten beeld is
gebleven, namelijk de technische vooruitgang. De technische vooruitgang wordt gezien als
• de voornaamste drijfveer van de economische groei en speelt daarom een belangrijke rol
in de groeimodellen. Tot voor kort werd echter de technische vooruitgang niet zelf binnen
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de groeitheorie verklaard maar vormde daarvoor een exogeen gegeven. Men sprak over
technische vooruitgang als over 'manna from heaven', die - in de woorden van Joan
Robinson - over ons kwam dankzij 'God and the engineers'. Wel worden er in de
traditionele groeitheorie verschillende vormen van technische vooruitgangen onderscheiden:
zo kan de technische vooruitgang een arbeidsbesparend- dan wel een kapitaalbesparend
karakter hebben. In het eerste geval is steeds minder arbeid nodig om met dezelfde
kapitaalgoederenvoorraad de zelfde hoeveelheid produkt te maken; in het tweede geval zijn
steeds minder kapitaalgoederen nodig om met de zelfde hoeveelheid arbeid de zelfde
hoeveelheid produkt te maken.
*
,
*
;
I
|
;

Tegenwoordig wordt in de zogeheten endogene groeirheorie de technische vooruitgang
daadwerkelijk binnen het groeimodel verklaard (zie bijvoorbeeld Van de Klundert en
Smulders, 1992, Verspragen, 1992, en Den Butter en Wollmer, 1992). Volgens het
endogene groeimodel kan de beschikbare arbeid (en eventueel kapitaal) behalve voor de
produktie van consumptiegoederen of produktiemiddelen ook worden ingezet voor de
produktie van rechnologiekapiragl ,.,(bij voorbeeld ontwerpen, verbetering van
produktkwaliteit, diffusie van bestaande technieken). Meer technologiekapitaal leidt tot
betere produktiemethoden, tot een meer efficiënte produktie en dus tot technische
vooruitgang. Daarbij heeft de opbouw van technische kennis een positief extern effect,
aangezien deze gepaard gaat met de opbouw van menselijke kennis (menselijk kapitaal) die
niet uitsluitend ten goede komt aan diegene die in technische kennis investeert maar ook aan
de maatschappij in zijn geheel. Immers, de investeerder in technische kennis kan de daaruit
resulterende technische vernieuwingen door patenten van gebruik door de buitenwacht
>5 afschermen, maar dat geldt niet voor menselijke kennis. Ook levert de vergroting van de
f technische en menselijke kennis volgens de endogene groeitheorie schaalvoordelen op, die
% een compensatie kunnen bieden voor de in het traditionele model veronderstelde afnemende
I schaalopbrengsten in de produktie. In deze groeimodellen wordt het bestaan van een
evenwichtspad gegarandeerd door de veronderstelling dat de produktie van kennis wel met
^ afnemende meeropbrengsten gepaard gaat: tweemaal zoveel geld voor onderzoek betekent
•' niet dat de daarmee opgebouwde (bruikbare) kennis tweemaal zo groot wordt.
De toevoeging van het milieu aan het endogene groeimodel maakt het mogelijk de opbouw
van technische kennis nog verder te diversificeren (Gradus en Smulders, 1992). Afhankelijk
; van de (door prijsverhoudingen weergegeven) schaarste aan produktiemiddelen kan de
\ technische vooruitgang zich richten op milieu- en energiebesparing, danwei op
: kapitaalbesparing of arbeidsbesparing (zie bijvoorbeeld Bovenberg en Smulders, 1993). Bij
een volwaardige inbouw van het milieu in het endogene groeimodel wordt aldus een rijke
» beschrijving gegeven van de manier waarop de economie naar een duurzame ontwikkeling
* met een optimale allocatie van produktiemiddelen en goed-geprijsde schaarste kan
\ toegroeien. Helaas is de werking van een dergelijk type groeimodel in theorie nog
!
nauwelijks onderzocht, en de empirische invulling ervan ligt helemaal in een ver verschiet.
Maar het lijkt de moeite waard om er hard aan te werken.
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3. Milieu in de nationale boekhouding
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De waardebepaling van de welvaart is van oudsher het domein van de nationale
boekhouders. In de nationale boekhouding richt de aandacht zich niet zozeer op de totale
consumptie maar op het totale nationaal inkomen als maat voor de welvaart. Natuurlijk
heeft dit één-dimensionale welvaartsbegrip zijn beperkingen, aangezien de welvaartstheorie
en de leer van de economische.politiek juist onderstrepen dat voor de bepaling van de
welvaart meerdere aspecten tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Dit vormt dan ook
in de volgende paragraaf één van onze belangrijkste argumenten tegen de constructie en het
gebruik van een 'groen' nationaal inkomen, omdat hierdoor de afweging tussen de
milieukwaliteit als welvaartsaspect en het nationaal inkomen impliciet de economische
statistieken binnensluipt. Hierbij raakt het zicht op deze afweging verloren. Maar in deze
paragraaf beperken wij ons tot de bepaling van het nationaal inkomen als welvaartsindicator
en tot de vraag in welke zin het milieu een rol in de nationale boekhouding kan spelen.
Overigens laten Weitzman (1976), Hartwick (1990) en Maler (1991) zien dat het nationaal
inkomen als welvaartsbegrip in overeenstemming gebracht kan worden met optimale
economische groei volgens het in de voorgaande paragraaf besproken groeimodel, waarbij
'S.

de huidige en toekomstige consumptie wordt gemaximeerd. Maler komt langs deze weg
zelfs tot een definitie voor een duurzaam nationaal inkomen, waarvoor overigens het hierna
te noemen bezwaar geldt dat dit inkomensbegrip een hypothetisch karakter krijgt (zie ook
Vellinga en Withagen, 1993).
De eerste schatting van het nationaal inkomen, en dus de eerste poging om een nationale
boekhouding op te zetten, voert ons ver terug in de geschiedenis. Sir William Petty en
Gregory King hebben resp. in 1665 en 1696 het nationaal inkomen voor Engeland geschat
(zie Bos, 1992). De oorlogen met Frankrijk en Holland vormden indertijd de aanleiding
voor deze schatting. Zo poogt Petty met zijn schatting aan te tonen dat de Engelse Staat een
veel groter bedrag aan belastingen kon heffen om de oorlogsuitgaven te financieren dan op
dat moment gebeurde en dat deze belastingheffing op een veel betere manier kon geschieden
dan tot dan toe gebruikelijk was. Bovendien wilde Petty het idee ontzenuwen dat Engeland
geruïneerd zou zijn door de revolutie en door deze oorlogen, en wilde hij laten zien dat het
land zich op het gebied van de handel en militair potentieel nog steeds kon meten met
Holland en Frankrijk. De schattingen van het Engelse nationaal inkomen voor Petty en King
zijn in die zin uniek dat de kwaliteit en de draagwijdte ervan in de volgende twee eeuwen
nauwelijks zijn geëvenaard.
De schattingen van King en Petty zijn op hetzelfde systeem gebaseerd. King hanteert daarbij
een ruim inkomens- en produktiebegrip, hetzelfde dat ten grondslag ligt aan de richtlijnen
van de Verenigde Naties uit 1968 waarop de statistische bureaus in vrijwel de hele wereld
momenteel hun stelsels van Nationale Rekeningen baseren. Volgens deze opvatting leveren
zowel de produktie van goederen als de diensten toegevoegde waarde op. Dit staat in schril
contrast met de opvatting van de Physiocraten dat alleen de landbouw toegevoegde waarde
kan opleveren en alle overige produktie 'steriel' is. Ook Adam Smith was de mening
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toegedaan dat niet alleen de landbouw maar ook werkzaamheden in de handel en de
industrie toegevoegde waarde opleveren. Maar volgens Smith genereren diensten, zowel
overheidsdiensten als diensten voor het particuliere bedrijfsleven, geen extra inkomen. In
die zin is het inkomensbegrip van King dus ruimer en moderner dan dat van Smith.
Belangrijke historische gebeurtenissen zoals oorlogen, economische crises en revoluties
hebben steeds de behoefte opgeroepen aan goede kwantitatieve gegevens over de economie
en hebben derhalve ten zeerste bijgedragen aan de ontwikkeling van een nationale
boekhouding. Dit gold voor de eerste schattingen van King en Petty, maar vormde ook de
aanleiding voor de hernieuwde aandacht die de nationale boekhouding na de Eerste
Wereldoorlog en in de jaren '30 en '40 heeft gekregen.
In de jaren '30 en '40 is de grondslag voor het moderne systeem van de Nationale
• Rekeningen gelegd. Drie aspecten speelden hierbij een belangrijke rol. In de eerste plaats
verlevendigde de discussie zich over de te hanteren inkomensbegrippen. Ten tweede deden
zich ontwikkelingen in de economische theorie voor die het belang van de nationale
boekhouding onderstreepten. En ten derde werden de eerste samenhangende Nationale
j Rekeningensystemen opgesteld. De twee belangrijkste vaandelsdragers in de discussie rond
de afbakeningsproblematiek van het nationaal inkomen (wat dient wel en wat dient niet tot
het inkomen gerekend te worden) in het interbellum waren Clark en Kuznets. Zo
beargumenteerde Clark (1937) dat de woondiensten van het eigen huizenbezit wel, maar
diensten van duurzame consumptiegoederen niet tot het inkomen gerekend dienen te
worden. Tegen de achtergrond van de in dit artikel geschetste problematiek is het opmerkelijk dat Clark al met de gedachte speelde om iedere aantoonbare uitputting van natuurlijke
hulpbronnen af te trekken van het nationaal inkomen. Kuznets (1948) heeft in het Engelse
tijdschrift Economica met Hicks, (1940, 1948) gediscussieerd over de wijze waarop de
heterogene verzameling van economische goederen en diensten, die deel uitmaken van het
nationaal inkomen, dienen te worden gewaardeerd wanneer dat nationale inkomen expliciet
: als welvaartsbegrip wordt opgevat. In deze discussie ontwikkelde Hicks zijn ideeën over de
\ inkomensverandering die nodig is ter compensatie van een prijsverandering. Tegenwoordig
„ vormt deze inkomenscompensatie om wille van koopkrachthandhaving één van de
basisbeginselen van de micro-economische theorie van het consumentengedrag.
Pigou (1932) vermeldt een ander aspect dat voor onze bespreking van het verband tussen
de welvaartsmeting en het nationaal inkomen van belang is. Hij wijst erop dat, aangezien
de componenten van het nationaal inkomen uitsluitend tegen bestaande prijzen worden
gewaardeerd, de positieve en negatieve externe effecten niet in het inkomensbegrip worden
meegenomen en dat uit dien hoofde een discrepantie kan ontstaan tussen de gemeten
omvang van het nationale inkomen en de sociale welvaart. Voor zover er door negatieve
externe effecten een kloof ontstaat tussen de individuele welvaart en de sociale welvaart
•. dient deze kloof, aldus Pigou, te worden gedicht door middel van een belastingheffing die
de externe kosten internaliseert. Pigou memoreert ook dat een ander aspect van de economi-
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sche welvaart, namelijk de inkomensverdeling, in de berekening van het nationaal inkomen
volledig buiten beeld blijft.
„
;
!
<
•
•
l
'
•

Hetzelfde geldt dus voor de milieuschade, en meer in het algemeen voor alle negatieve
externe effecten, d.w.z. voor het gebruik van produktiefactoren die niet ofte laag geprijsd
zijn. Dat betekent dat de waarde van de welvaart niet volledig aan het nationaal inkomen
valt af te lezen en dat dus het nationaal inkomen geen ideale welvaartsindicator is. Er zijn
twee alternatieve mogelijkheden om hierin verbetering aan te brengen. DeNeerste'weg is een '•
correctie van het nationaal inkomen voor de welvaartsaspecten die er onvoldoende tot
uitdrukking komen. Wanneer we ons tot het milieu beperken, dan ligt het volgens deze
gedachtenlijn dus voor de hand om het nationaal inkomen te corrigeren voor het verlies aan
milieukwaliteit. Deze correctie levert een 'groen' nationaal inkomen op. De manier waarop
deze correctie kan worden uitgevoerd en de bedenkingen ertegen bespreken wij in de
volgende paragraaf.

'

De; tweede \veg is de constructie van afzonderlijke indicatoren voor de verschillende
welvaartsaspecten. Deze methodiek biedt aan wetenschappers die de welvaartsniveaus van
; verschillende landen of op verschillende tijdstippen kwantitatief met elkaar willen
| vergelijken, de mogelijkheid om uit deze indicatoren een samengestelde index te distilleren
;
zoals bijvoorbeeld de 'quality of Iife index' (QOL) van Slottje (1991) of de 'human development index'(HDl) van de Verenigde Naties (United Nations Development Program, 1990).
Het interpretatievoordeel van deze indicatoren is dat ze dimensieloos zijn en dus niet pogen
de waarde van de welvaart in geld uit te drukken.
Tegen deze achtergrond dient te worden opgemerkt dat de nationale boekhouding zich niet
bezig houdt met de verklaring van wat zich heeft afgespeeld of met de voorspelling van wat
- er gaat gebeuren, maar louter met de registratie van de economische activiteit in het verles| den. De traditionele nationale boekhouding beperkt zich dus tot een feitelijke waardering
ij van de welvaart en de onderdelen daarvan in het verleden en waardeert in beginsel uitslui'' tend tegen gerealiseerde prijzen. Zo vallen ongeprijsde goederen- of dienstenstromen buiten
's het referentiekader van de nationale boekhouders, voor zover de boekhouding in
waardebedragen (nominale grootheden) luidt. Uit praktische overwegingen wordt met dit
. beginsel overigens wel enigermate de hand gelicht. Indien onvoldoende directe informatie
beschikbaar is, worden wel schattingen gemaakt van de prijzen en/of de hoeveelheden
• waartegen goederen zijn verhandeld. Maar het is ongepast wanneer de nationale
s; boekhouding gebaseerd zou worden op schaduwprijzen, berekend op basis van een model
dat een hypothetische situatie beschrijft, zoals het optimale groeipad uit de voorgaande paragraaf.

,.; In deze gedachtengang past het om het milieu een plaats in de nationale boekhouding
.. | krijgen via een. milieumodule die als satelietrekening aan het stelsel van Nationale
' („ Rekeningen wordt gekoppeld (zie De Boo et al., 1991, Keuning, 1992). Zo'n milieumodule
''' is een uitgebreid systeem van rekeningen waarbij de samenhang tussen de conventionele
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Nationale Rekeningen enerzijds, en de stromen milieugoederen en de voorraad
milieukapitaal anderzijds expliciet wordt getoond. Het systeem mag, zoals gezegd,
uitsluitend de feiten beschrijven. Dit betekent dat milieugoederen die in werkelijkheid
ongeprijsd zijn ook in het rekeningenstelsel inderdaad met de waarde 'nul' gewaardeerd
worden. Met andere woorden: deze goederen worden opgevoerd in de rekeningen die in
volume-termen luiden maar in het rekeningenstelsel met waardebedragen wordt aan deze
goederen geen waarde toegekend. Hierdoor blijft het rekeningenstelsel consistent en blijven
zowel in de rekeningen in waardebedragen als in volume-termen de balansgelijkheden
opgaan.
De milieumodule bestaat uit een aantal tabellen dat een overzicht geeft van alle relevante
verbanden tussen de stroomgrootheden uit het systeem van Nationale Rekeningen en
veranderingen in de milieukwaliteit. Aangezien milieuschade zeer veel verschijningsvormen
• en een grote verscheidenheid aan veroorzakers kent kan niet worden volstaan met
opsomming in een eenvoudige tabel. Daarom bestaat de milieumodule uit een coherent en
algemeen toepasbaar registratiesysteem waarbij ieder aspect van milieubederf in verband kan
worden gebracht met geaggregeerde ecologische en economische stroomgrootheden. Vanuit
dit oogpunt is het gewenst om een systeem van Nationale Rekeningen in matrixvorm te
presenteren. Het hele macro-systeem kan dan op één bladzijde worden samengevat, terwijl
voor iedere cel van de matrix achterliggende tabellen worden opgesteld die het specifieke
aspect waarop deze cel betrekking heeft meer in detail beschrijven. Op deze wijze blijft het
verband tussen de veranderingen in de milieukwaliteit en de verschillende componenten van
het nationaal inkomen in de nationale boekhouding zichtbaar, zonder dat de nationale
boekhouders genoodzaakt zijn een welvaartswaarde aan de milieukwaliteit toe te kennen.
; De komende richtlijnen van de Verenigde Naties voor uniformering van de stelsels van
• Nationale Rekeningen bepleiten de hierboven geschetste modulaire opbouw via satellietre, keningen, waarbij ongeprijsde of verkeerd geprijsde goederen en diensten in fysieke
!
rekeningen worden gepresenteerd. Aldus kunnen milieu-indicatoren uit deze fysieke
!
i milieurekeningen worden afgeleid. Maar er is natuurlijk geen reden waarom constructie van
milieu-indicatoren beperkt moet blijven binnen het kader van de nationale boekhouding.
Ook in ruimer verband hebben milieu-economen, milieukundigen en ecologen zich veel
inspanning getroost om indicatoren op__ te stellen die bepaalde aspecten van een
kwaliteitsverandering van het milieu en van een duurzame ontwikkeling op heldere en
i kwantitatieve wijze samenvatten.
In dit verband zijn drie verschillende types indicatoren ontwikkeld (Opschoor en Reijnders,
1991; Gilbert en Feenstra, 1992; Verbruggen en Kuik, i991): namelijk
1. drukindicatoren;
2. effectindicatoren;
3. duurzaamheidsindicatoren.
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Drukindicaroren geven voor een bepaald gebied of een sector de ontwikkeling in de tijd
weer van de milieudruk die voortkomt uit het economische proces. Deze milieudruk bestaat
uit hoeveelheden of niveaus van emissies en lozingen naar, onttrekkingen aan en ingrepen
in het milieu. Voor elke soort milieudruk kan een drukindicator opgesteld worden.
Effecrindicaroren geven een beeld vande gevolgen van deze milieudruk voor een bepaald
gebied. Deze indicatoren geven ook de gevolgen weer van uit het buitenland geïmporteerde
emissies. Er zijn eveneens vele verschillende effectindicatoren denkbaar, al naar gelang de
aard van het effect. Zo kunnen gezondheidsindicatoren opgesteld worden die de invloed van
de milieudruk op de mens indiceren.

;' Zowel druk- als effectindicatoren kunnen worden vertaald in zogenaamde
:• duurzaamheidsindicaroren. Daarvoor is het nodig dat de waarden van deze indicatoren -.
;•• gerelateerd worden aan vastgestelde referentiewaarden, die aspecten van duurzaamheid
weergeven. Deze referentiewaarden kunnen criteria zijn voor duurzaam gebruik, risico' niveaus, de toestand van het milieu op een tijdstip in het verleden of een wenselijk geachte
toekomstige toestand van het milieu. Duurzaamheidsindicatoren zijn om twee redenen
normatief. Ten-eerste'omdat zij een afstand aangeven die overbrugd moet worden tussen
de huidige en referentiewaarden. Ten tweede omdat de referentiewaarden altijd het resultaat
zijn van een politiek onderhandelingsproces en dus een weergave zijn van de
maatschappelijke voorkeur voor een bepaalde milieukwaliteit. Wetenschappelijke kennis
staat dit onderhandelingsproces ten dienste, maar kan het niet vervangen.
,
\ Voor de economische beleidsanalyse is het van belang, wanneer bijvoorbeeld het
milieubeleid wil concurreren met het werkgelegenheidsbeleid of het begrotingsbeleid, om
alle verschillende aspecten van de milieukwaliteit in één of een klein aantal omvattende
indicatoren samen te vatten. Ofschoon de constructie van zo'n alomvattende milieu-index
een zeer complexe en ook arbitraire aangelegenheid is, omdat de heterogeniteit van de
1
milieuproblematiek groot is en omdat de tijd en ruimtedimensies van de onderscheiden «
j! aspecten enorm van elkaar verschillen, is toch de afgelopen tijd op dit punt vooruitgang
ï *
7 geboekt. Bij de opstelling van zo'n milieu-index wordt gebruik gemaakt van de analogie met
cpnjunctuurindicat.oren (Den Butter, 1992) of samengestelde welvaartsindicatoren (Hoop,
•• Parker en Peake, 1992). Een belangrijke vraag hierbij is op welke wijze aan het concept
duurzame ontwikkeling in deze 'milieubarometers' of '-spiegels' vorm kan worden gegeven.
• Een vraag die zich ook voordoet bij pogingen het nationaal inkomen te corrigeren.
4. Een groen nationaal inkomen?
In het voorgaande is reeds aangegeven dat met de constructie van een groen nationaal
inkomen een hypothetisch inkomen wordt samengesteld. Er moet immers een
welvaartswaarde worden toegekend aan veranderingen in de milieukwaliteit die afwijken van
het groeipad van een duurzame economische ontwikkeling. Dit waarderingsprobleem is
slechts oplosbaar indien veranderingen van het pad bepaald en gemonetariseerd kunnen
worden. Daarvoor is het allereerst nodig het groeipad te kennen, zowel de daarin besloten
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maatschappelijke waarderingen als de technische en natuurwetenschappelijke verbanden. De
natuurwetenschappelijke kennis over de interacties tussen de voorraden en leveranties van
de heterogene produktiefactor milieu en de economische produktiviteit is echter nog verre
van compleet. Lange oorzaak-effect ketens, onzekerheden en risico's kenmerken deze
interacties. Bovendien is lang niet al het milieukapitaal direct instrumenteel voor het proces
van economische ontwikkeling; sommige verbanden beslaan tientallen jaren, zoals tussen \
verzuring, degradatie van bossen en houtproduktie, andere zelf eeuwen, zoals tussen
emissies van broeikasgassen, klimaatverandering en produktiviteit van de landbouw.
Gegeven deze lange-termijn onzekerheden is het noodzakelijk dat er maatschappelijk risicoanalyses uitgevoerd worden, waarbij waarderingen een belangrijke rol spelen. Dat is nog
nadrukkelijker het geval bij de maatschappelijke afwegingen die er gemaakt moeten worden
tussen de huidige en toekomstige milieukwaliteit en de huidige en toekomstige omvang van
de consumptie. Deze afweging is noodzakelijk omdat, zoals aangegeven, niet al het
milieukapitaal direct instrumenteel is en er bovendien substituties mogelijk zijn tussen fysiek
Jcapitaal en milieukapitaal. De discussie over de operationalisering van duurzame
ontwikkeling is geconcentreerd rond de inschatting van deze substitutiemogelijkheden. Ook
rond dit onderwerp staan de groei-pessimisten en groei-optimisten vaak tegenover elkaar.
Sommigen verdedigen een ecologische interpretatie van duurzaamheid, waarbij er van
uitgegaan wordt dat soorten van flora en fauna een inherent recht op bestaan hebben,
onafhankelijk van hun betekenis voor economische ontwikkeling. Anderen verlangen slechts
van een duurzame ontwikkeling dat de totale consumptie per hoofd van de wereldbevolking
niet daalt in de tijd, waarbij een hoge mate van substitutie mogelijk geacht worden tussen
menselijk- en milieukapitaal. Weer anderen wensen een nader te bepalen hoeveelheid
milieukapitaal in tact te laten voor toekomstige generaties. Pearcè et al. (1989) geven een
opsomming van maar liefst 30 verschillende definities van duurzame ontwikkeling. De
ruime omschrijving van duurzame ontwikkeling in het Brundtland-rapport heeft het politieke
voordeel dat velen er zich aan kunnen committeren. Echte keuzes behoeven pas gemaakt
te worden bij de operationalisering. Dit vergt een politieke afweging, die eigenlijk alleen
mogelijk is wanneer de bovengenoemde technische en natuurwetenschappelijke kennis
beschikbaar is. Pas dan bestaat duidelijkheid over de ruilwaarden ('trade-offs) tussen de
milieukwaliteit en andere welvaartsdoeleinden.
Alle pogingen een groen nationaal inkomen te construeren worden in meer of mindere mate
gefrustreerd door dit waarderingsvraagstuk. Onlangs hebben Hueting et al. (1991) een
praktisch toepasbare methode voorgesteld voor de berekening van een geldelijke maatstaf
voor het verlies van milieu en hulpbronnen, die vergelijkbaar is met de indicator voor de
produktie, het nationaal inkomen:
"Het getal geeft in geldtermen aan hoever de samenleving in een bepaald jaar
verwijderd is van het door haar gewenste duurzame gebruik van het milieu. Het
verschil tussen het standaard nationaal inkomen en de te berekenen indicator geeft
een duurzaam activiteitenniveau aan: het duurzaam nationaal inkomen".
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Het allesoverheersende streven is beleidsmakers en politici te voorzien van één maatstaf
voor milieuverliezen, die dan gebruikt kan worden naast de fysieke milieu-indicatoren. De
belangrijkste innovatie in Hueting's methode is de manier waarop het waarderingsvraagstuk
>l wordt "opgelost". In plaats van zich te baseren op het rekbare concept van duurzame.
'f ontwikkeling, gaat Hueting uit van een duurzaam gebruik van het milieu. Een duurzaam
% gebruik zou technisch te bepalen zijn. Met duurzaam gebruik als criterium zou het verlies
van milieufuncties vastgesteld kunnen worden. De methode bestaat er vervolgens uit het
verlies in geld uit te drukken door berekening van de jaarlijkse kosten die ten minste nodig
•• zijn om dit verlies ongedaan te maken tot op het niveau van de standaarden voor een
duurzaam gebruik. De methode komt er voornamelijk op neer de maatregelen te
' identificeren en in geld uit te drukken. Dit geeft dan de
, "..._ minimale kosten die moeten worden gemaakt om de afstand tussen de huidige
. situatie en een duurzaam gebruik van het milieu te overbruggen. Confrontatie van
dit bedrag met het standaard nationaal inkomen levert het duurzaam nationaal
inkomen op" (Hueting, et al., 1991).
Deze^ minimale kosten zijn samengesteld uit vier categorieën van maatregelen:
, 1. kosten van technische maatregelen en hun introductie;
t 2. kosten van het ontwikkelen van alternatieven voor uitputbare hulpbronnen;
» 3. wanneer technische maatregelen niet toereikend zijn om de standaarden voor duurzaam
gebruik te bereken, de kosten van een rechtstreekse verschuiving van milieubelastende
naar milieuvriendelijke activiteiten; en tenslotte
4. kosten van het verkleinen van de bevolkingsomvang en de daaruit voortvloeiende daling
in het volume van activiteiten, indien de maatregelen 1, 2 en 3 leiden tot een
onaanvaardbaar laag voorzieningenniveau per persoon.

?

• Hoewel Hueting et al. hun methode als een "second-best" oplossing beschouwen, is^ het
echter de vraag of deze methode een juister kompas biedt om op te varen. Het allereerste *
:' probleem betreft het criterium van duurzaam gebruik. Dit criterium komt overeen met de
al eerder genoemde technische en natuurwetenschappelijke verbanden die bekend moeten
zijn om een groeipad van een duurzame economische ontwikkeling te kunnen bepalen. Er
is al op gewezen dat de kennis over deze verbanden nog zeer incompleet is en dat ;
bovendien lang niet al het milieukapitaal direct instrumenteel is voor de economische
r ontwikkeling. Dat betekent dat maatschappelijke risico-analyses nodig zijn om uit te maken
; hoeveel milieukapitaal in de beschouwing wordt betrokken en waar de standaarden.van
'1 duurzaam gebruik liggen. Zelfs voor een ogenschijnlijk ondubbelzinnig criterium als het in
%
stand houden van het milieukapitaal zijn meerdere standaarden mogelijk (Pezzey, 1992). Het
waarderingsvraagstuk kan dus niet omzeild worden. Bovendien leidt deze invalshoek tot een
onderschatting van het welvaartsverlies dat verbonden is met het niet-instrumentele, nietextractieve gebruik van het milieu: het verlies aan milieukwaliteit door het verdwijnen of
verarmen van ecosystemen en het verlies aan soorten (Opschoor, 1991).
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Bij het tweede probleem speelt de tijd een belangrijke rol. De methode van Hueting et al.
vergelijkt de huidige toestand van het milieu en het daaraan verbonden standaard nationaal
inkomen met een andere staat van het milieu dat voldoet aan criteria voor duurzaam gebruik
en een duurzaam nationaal inkomen. Om van de ene naar de andere toestand te komen is
een economische proces van reallocatie nodig waarmee kosten gemoeid zijn. In feite kan
dit proces in de tijd alleen modelmatig beschreven worden om alle economische interacties
te kunnen vangen. Het dan resulterende nationale inkomen behorend bij een duurzame
economie behoeft geenszins overeen te komen met het huidige nationaal inkomen minus de
herstelkosten. In de methode van Hueting et al. is het onduidelijk hoe aan deze
tijdsdimensie, de economische interacties en het verdisconteren van de kosten in de tijd
recht kan worden gedaan.
Het derdë^probleem betreft de monetaire waardering van het milieufuncties. De vier kostencategorieën bestaan uit hypothetische herstelkosten. Het is zeer de vraag of de herstelkosten
gelijk gesteld kunnen worden met het welvaartsverlies als gevolg van milieudegradatie. Het
welvaartsverlies bestaat immers uit de instrumentele gebruikswaarde van het milieu, maar
evenzeer uit de zogenaamde "non-use values".
Bovendien doet zich het praktische probleem voor dat deze herstelkosten een functie zijn
van de technologische ontwikkelingen en dus tijdsafhankelijk zijn. Wanneer er door
technologische ontwikkeling of schaalvoordelen goedkope hersteltechnieken beschikbaar
komen, zal de hele tijdreeks van gecorrigeerde inkomenscijfers verhoogd moeten worden.
(vgl. Keuning, 1992).
5. Besluit
De economische waardering van het milieu is in dit artikel bezien vanuit twee controverses.
De eerste tegenstelling van meningen betreft de vraag of economische krimp, d.w.z. een
negatieve economische groei, of juist een snelle groei een noodzakelijke voorwaarde vormt
voor een verbetering van de milieukwaliteit. De tweede controverse gaat over de vraag of
het vanuit het oogpunt van beschrijvende statistiek gewenst is het nationaal inkomen als
welvaartsindicator voor milieubederf te corrigeren.
De eerste vraag over de afweging tussen groei en milieukwaliteit valt alleen te beslechten
via een modelmatige, empirische analyse. De moderne groeitheorie biedt het theoretische
uitgangspunt voor de bouw van zo'n model waarin het milieu zowel in de produktiefunctie
als in de welvaartsfunctie is opgenomen. Idealiter volgt uit dit model hoe groot op het
optimale welvaartspad de ruilwaarden tussen de traditionele macro-economische
doelgrootheden, zoals de koopkracht en de werkgelegenheid, en de milieukwaliteit zijn.
Bovendien vindt op dit optimale pad de allocatie van economische goederen op juiste wijze^
plaats zodat de schaarste goed geprijsd is. Aldus is ook de welvaartswaarde van het milieu
bepaald. Hiertoe is in de eerste plaats technische en natuurwetenschappelijke kennis nodig
over de rol van het milieu in het produktieproces, over de manier waarop investeringen in
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het milieu tot een verbetering van de milieukwaliteit leiden, over de mate waarin
investeringen in milieutechnologie een milieubesparende technische ontwikkeling oproepen,
.j en over het zelf-regenererend vermogen van het milieu. In de tweede plaats is het nodig de
] (politieke) voorkeur te kennen voor milieukwaliteit ten opzichte van andere
i welvaartsdoelstellingen. Daarbij is,bovendien de tijdsvoorkeur tussen welvaart nu en in de
toekomst^ (altruïsme tegenover toekomstige generaties) van belang.
, Het zal blijken dat naarmate de, kennis over de betekenis van het milieu in het
• pjoduktieproces toeneemt het milieu beter (en hoger) geprijsd zal worden. Ook een
- verschuiving in de richting van een grotere voorkeur voor milieukwaliteit en/of meer
altruïsme ten opzichte'van toekomstige generaties zal de prijs van het milieu doen verhogen.
Het is echter duidelijk dat de huidige kennis nog volstrekt ontoereikend is om zo'n.
empirisch groeimodel te kunnen opstellen, laat staan om spontaan of via gericht
overheidsingrijpen het optimale groeipad te bereiken. Bovendien is de tweedeling tussen
technische kennis en politiek oordeel theoretisch een helder uitgangspunt, maar in de
' praktijk zal het moeilijk zijn deze aspecten los van elkaar te zien. Daarom is het milieu
momenteel nog verkeerd (te laag) geprijsd en worden vooralsnog minder alomvattende
1
methoden gebezigd om de welvaartswaarde van milieugoederen te bepalen. Eén van die
• methoden is het nationaal inkomen voor milieubederf te corrigeren door de herstelkosten
te berekenen om de milieukwaliteit tot een pad van duurzame ontwikkeling op te krikken.
Het is maar zeer de vraag of met een voor herstelkosten gecorrigeerd nationaal inkomen een
betere indicator voor welvaart wordt verkregen. We hebben gezien dat deze correcties
vooralsnog niet representatief, onvolledig en onbetrouwbaar zijn. Bovendien is het
onvermijdelijk dat er waarderingselementen in de correcties sluipen. Voorzover dat de
afweging van verschillende (fysieke) aspecten van milieukwaliteit tegen elkaar betreft, is
zo'n waardering voor iedere samengestelde milieu-indicator onontkoombaar.
Maar een geldelijke waardering in de vorm van een correctie op het nationaal inkomen
vertroebelt de politieke afweging tussen milieukwaliteit en andere welvaartsdoelstellingen.
Ook al wordt naast het gecorrigeerde nationaal inkomen het ongecorrigeerde inkomen in de
beleidsanalyse gehanteerd. Dit neemt niet weg dat de berekening van de herstelkosten op
; zich een nuttige exercitie als onderdeel van de milieuwaardering is. Voor de politieke,
. afweging valt daarentegen het gebruik van één of een klein aantal samengestelde fysieke
, milieu-indicatoren te prefereren boven een schijncorrectie van het nationale inkomen.
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