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Persbericht
Milieu-duurzame economische groei
Er is een nieuwe website http://www.sni-hueting.info/ met nadere informatie over het milieuduurzame nationaal inkomen volgens de definitie van dr. Roefie Hueting. Naast het
standaard nationaal inkomen en “de” economische groei is het zinvol om een cijfer te
gebruiken voor het milieu-duurzame nationaal inkomen en de milieu-duurzame economische
groei.
Door de veranderingen in het weer in de laatste jaren beginnen mensen open te staan voor
de gedachte dat het klimaat gaat veranderen. Deze bewustwording wordt gemarkeerd door
de film “An inconvenient truth” van Al Gore en het rapport voor de Engelse regering van
Nicholas Stern “The economics of climate change”. Van belang is echter te beseffen dat
klimaatverandering maar één van de vele factoren is die op het milieu inwerken. Door de
stijgende wereldbevolking en productie nemen ook ruimtebeslag, erosie, vervuiling,
uitsterven van biologische soorten, en dergelijke toe. Het zou onjuist zijn om het economisch
beleid alleen bij te sturen op basis van de wereldtemperatuur. Regeringen in de wereld
kunnen beter gebruik gaan maken van een indicator waarin het economisch beslag op het
milieu integraal is verwerkt.
Dr. Roefie Hueting (1929) is in 1974 bij Jan Pen gepromoveerd op de economische
betekenis van het schaarser wordend milieu. Deze gedachten heeft hij later uitgewerkt tot
het concept van het “milieu-duurzame nationaal inkomen” (mDNI), waarbij gebruik wordt
gemaakt van de uitkomsten van de afdeling Milieustatistieken van het CBS die in 1969 door
Hueting werd opgericht. Dit concept is overgenomen door de Nederlandse Nobelprijswinnaar
voor de economie, Jan Tinbergen, met wie Hueting over het onderwerp heeft gepubliceerd.
Hueting heeft een lange lijst van internationale publicaties en is vaak aangetreden op
conferenties van de Verenigde Naties, de Wereldbank en de OECD. In 1999 werd een
internationaal “Hueting Congres” gehouden in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen waar ook de eerste berekening van het mDNI voor
Nederland werd gepresenteerd.
De nieuwe website http://www.sni-hueting.info/ bevat een selectie van artikelen van zowel
Hueting als van anderen, zowel voor wetenschappers als voor beleidsmakers en het grote
publiek, zowel in het Nederlands als in het Engels. Het is de enige site in de wereld waar
deze cruciale informatie verzameld staat en het is daarmee een unieke en onmisbare bron.
Raadpleeg deze site bijvoorbeeld voor de relatie tussen milieubeleid en werkgelegenheid, of
voor het verschil tussen milieu-duurzame economische groei en (1) het officiële
economische groeicijfer, (2) berekeningen van niet-economische ecologen, (3) alternatieve
uitbreidingen met vooruitgangsindicatoren met factoren als emancipatie en geluksbeleving.
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