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1. Hoewel theoretische modellen nuttig zijn bij het zichtbaar maken van de be-
perkingen van het systeem van nationale rekeningen vanuit welvaartsoogpunt,
bieden deze modellen weinig aanknopingspunten voor de daadwerkelijke
beschrijving van een representatieve welvaartsmaat in de nationale boekhouding.
Vanwege aanzienlijke waarnemingsproblemen is een op welvaartsmeting gericht
nationaal inkomen niet nastrevenswaardig.

2. Vanuit de wens om een veelheid aan milieuproblemen samen te vatten in een
beperkt aantal milieudrukindicatoren wordt vaak gebruik gemaakt van aggrega-
tiemethoden die irrelevant zijn vanuit het oogpunt van milieubeleid.

3. Een belangrijke tekortkoming van de vervuilingregistraties op basis waarvan
internationale afspraken zijn gemaakt over de mondiale terugdringing van broei-
kasgassen is dat de aanzienlijke milieuvervuiling van internationaal transport
hierin buiten beschouwing wordt gelaten. Vervuilingregistraties gebaseerd op
nationale rekeningenconventies leiden daarentegen tot een consistente toe-
rekening van de milieuvervuiling van internationaal transport aan individuele
economieën. Bij het meten van milieu-efficiency veranderingen in de economie
verdient het gebruik van op Nationale rekeningenconventies gestoelde emissie-
cijfers daarom de voorkeur.

4. In recente jaren zijn structurele veranderingen in de Nederlandse economie, zoals
het toenemende aandeel van diensten in de totale productie, slechts beperkt van
invloed geweest op het terugdringen van de milieuvervuiling.

5. Hoewel door menig econoom afgeschreven is de input-output analyse uiterst
relevant voor de beschrijving van milieueconomische interacties.

6. De echte ‘nieuwe economie’ is een fossiele energievrije economie.
7. Het is een merkwaardige paradox dat economen de grootst mogelijke moeite doen

om enerzijds de volumeontwikkeling van geproduceerde diensten, en anderzijds
de waardeontwikkeling van natuurdiensten te willen meten.

8. Het activeren van uitgaven aan immateriële zaken zoals software en kennis beves-
tigt de aanwezigheid van dubbeltellingen in het bruto binnenlands product. Het
gebruik van het netto binnenlands product als internationaal vergelijkbare
productiemaat verdient daarom de voorkeur.

9. Statistische bureaus dienen niet per definitie die statistieken te verzamelen waar
beleidsmakers om vragen maar bovenal die statistieken waar beleidsmakers iets
mee kunnen.

10. De verslavende werking die uitgaat van duursport wordt nog het beste verwoord
door het gezegde: ‘hardlopers zijn doodlopers’.


