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SAMENVATTING 

Wereldmodel 3 is een wiskundig model dat voor de aarde als geheel 
de onderlinge beÏnvloedingen van een beperkt aantal voor de 
mensheid belangrijk geachte grootheden kwantificeert voor de 
periode 1900 - 2100. Deze grootheden hebben betrekking op de be
volkingsgrootte en enkele materiële aspekten van het menselijk 
.bestaan. Alle grootheden zijn geaggregeerd: dat wil zeggen dat 
een grootheid alleen in de tijd verandert (gewone differentiaal-
vergelijking) en niet verdeeld is over klimaat, ras, inkomen enz. 

Door het geaggregeerde karakter van wereldmodel 3 wordt de grote 
welvaartsengelijkheid in de wereld aan het oog onttrokken. 
Doelstelling van de hier uitgevoerde studie is geweest dit model 
uit te breiden tot een verdeeld wereldmodel, wereldmodel 3-D, 
waarin aan dit bezwaar tegemoet gekomen wordt. 

In wereldmodel 3-D zijn de belangrijkste grootheden niet alleen 
afhankelijk van de tijd; de bevolking, het industriëel kapitaal 
en het dienstenkapitaal en tlle grootheden die daaruit afgeleid Z1Jn, 
zijn tevens verdeeld naar het sociaal-ekonomisch ontwikkelingspeil. 
Gesproken wordt bijvoorbeeld over de "dichtheid van de bevolking 
als funktie van het sociaal-ekonomisch ontwikkelingspeil". In de 
loop der tijd verandert deze bevolkingsdichtheidsfunktie niet 
alleen door geboorten en sterften, maar ook doordat het sociaal
ekonomisch ontwikkelingspeil van de betreffende mensen toe- of 
afneemt (partiële differentiaalvergelijking). Als indikator voor 
het sociaal-ekonomisch ontwikkelingspeil wordt het GNPpc (Gross 
National Product per capita) gebruikt. Dit is het totaal aan eind
produkten (industrieprodukten, diensten, voedsel) dat een bevol
kingsgroep jaarlijks per persoon ter beschikking heeft. Omdat 
alle materiële komponenten die samen het GNPpc bepalen expliciet 
in wereldmodel 3-D voor komen, wordt de groei van het sociaal
ekonomisch ontwikkelingspeil van de mensen in het model telkens 
weer berekend. 

Door het verdeelde karakter van het model wordt het mogelijk 
ontwikkelingshulp als grootheid in het model op te nemen. 

Er is een computerprogramma geschreven om wereldmodel 3-D van 
1970 - 2100 te simuleren. 

Om het model te testen zijn een aantal simulaties uitgevoerd. 
Daarbij zijn enkele problemen opgetreden, waarvan sommige, 
waarschijnlijk van numerieke aard, nog niet konden worden 
opgelost. Met enig voorbehoud kunnen echter toch al enige kon
klusies uit deze simulaties getrokken worden. 



VOOR\ \OORD 

Binnen de vakgroep METEN EN REGELEN van de afdeling der 
Technische Natuurkunde aan de Technische Hogeschool Eindhoven 
houdt de WERKGROEP GLOBALE DYNAMICA zich bezig met de analyse 
en optimalisering van wereldmodellen (1) ') (2). Uitgangs
punt hierbij vormen de wereldmodellen 2 en 3 die onder leiding 
van Jay W. Forrester en Dennis L. Meadows aan het M, I. T. ") 
ontwikkeld zijn in opdracht van de CLUB VAN ROME. 

Eén van de meest geuite bezwaren tegen deze modellen is het 
ontbreken van de grote welvaartsongelijkheid in de wereld. 
Aan de hand van suggesties van Yoichi Kaya (3) heb ik getracht 
aan dit bezwaar tegemoet te komen. Veel verder dan de opzet 
van een uitgebreid model, de realisering van het noodzakelijke 
computerprogramma en de eerste simulaties ben ik door tijd~ 
gebrek niet kunnen komen. Het onderzoek is nog niet afgerond; 
maar toch kan reeds gezegd worden dat het zeker de moeite waard 
is om op de ingeslagen weg voort te gaan. 

Al degenen die in het afgelopen jaar deel uitmaakten van de 
werkgroep Globale Dynamica wil ik danken voor hun stimulerende 
kritiek en pr~ttige samenwerking. Mijn vrienden Peter en Philo 
Deben ben ik erg dankbaar dat z.e mij zo goed geholpen hebben 
bij het typen van dit verslag. 

') Cijfers tussen haakjes verw~Jzen naar geraadpleegde literatuur; 
zie hiervoor bijlage A. 

") M.I. T. = Massachusetts Ins ti tute of Technology, Cambridge, 
Massachusetts, U.S.A. 
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1. 1 

1.2 

1.2.1 

I. I 

INWIDING 

de CZub van Rome 

Het werk dat onder Meadows' leiding in opdracht van de Club van 
Rome verricht is, geniet een enorme populariteit. De hoge verkoop
cijfers van alleen al de Nederlandse versie van het Rapport van 
de Club van Rome (13) getuigen hiervan. 

Waarschijnlijk door deze grote populariteit is er eveneens een 
opvallend grote stroom van kritiek en kommentaar op het rapport 
en de Club van Rome ontstaan. 
De kritische kanttekeningen richten zich voornamelijk op: 
- de samenstelling en de doelstellingen van de Club van Rome; 
- de methode van onderzoek van Meadows c.s. 

(zowel het model zelf, wereldmodel 3, als het gebruik van de 
gegevens ondervinden kritiek); 

- de originaliteit van de konklusies 
(meer dan een eeuw geleden zijn deze reeds in kwalitatieve 
vorm gepubliceerd') ). 

In mijn afstudeerwerk heb ik getracht tegemoet te komen aan een 
deel van de kritiek die met name op wereldmodel 3 betrekking heeft. 

In 1. 2 wordt in het kort aandacht besteed aan de opbouw van we
reldmodel 3, enkele simulatieresuláaten en kritiek op dit model. 
Vervolgens komen in 1.3 enkele suggesties ter verbetering van 
dit model aan de orde. In 1.4 wordt de probleemstelling van mijn 
afstudeerwerk geformuleerd. 

we re Zdmode Z 3 

konstruktie 

Wereldmodel 3 is een wiskundig model dat voor de aarde als geheel 
de onderlinge beÏnvloedingen van een beperkt aantal voor de mens
heid belangrijk geachte grootheden kwantificeert voor de periode 
1900 - 2100. Het gedrag van deze grootheden in de tijd kan daar
door bijvoorbeeld (en ook bij voorkeur) met een computer gesimu
leerd worden. Via welke fases een dergelijk model tot stand komt 
staat beschreven in bijlage F. 

De toestandsgrootheden die in wereldmodel 3 (4) voorkomen hebben 
alle betrekking op de bevolkingagrootte en op de materiële, fy
sische kant van het •enselijk bestaan. 
Alle grootheden zijn geaggregeerd; dat wil zeggen dat zij de toe
stand in de wereld door middel van één getal weergeven. Bijvoor
beeld: de gemiddelde landvruchtbaarheid, de totale hoeveelheid 
"gemiddelde onvervangbare grondstoffen". Hoe deze grootheden ver
deeld zijn, bijvoorbeeld naar inkomen, ras, klimaat, geografisch 
of naar maatschappijstruktuur komt door deze aggregatie niet 
tot uitdrukking. 

') Zie (25) en het interview met Mandel in (15). 



I .2 

Een komplete opsomming van de toestandsgrootheden uit wereldmodel 
3 en de eenheden waarin zij worden uitgedrukt staat in tabel I '). 

TABEL 1 DE TOESTANDSGROOTHEDEN IN WERELDMODEL 3 

popuZation sector 

- population, age 0-14 years (persons) 
- population, age 15-44 years(persons) 
- population, age 45-64 years(persons) 
- population, age 65+ years (persons) 

capitaZ sector 

- indus trial capi tal 
- service capital 

agricuZture sector 

- arable land 
- land fertility 
- potential arable land 
- urban-industrial land 

nonrenewabZe resource sector 

- nonrenewable resources 

persistent poZZution sector 

- persistent pollution 

. ($) 
($) 

(hectares) 
(kg crops/ hectare-year) 
(hectares) 
(hectares) 

(resource units) 

(pollution units) 

In wereldmodel 3 kan men vijf verschillende sektoren onderschei
den. Dit zijn min of meer autonome submodellen, dat wil zeggen 
dat beÏnvloedingen tussen de sektoren onderling veel minder tal
rijk zijn als die binnen de sektoren afzonderlijk. 

') De dollars waarvan in wereldmodel 3 sprake is Zl.Jn aanduidingen 
voor een hoeveelheid goederen. Een hoeveelheid dollars stelt dus 
geen geld voor en is inflatievrij. De omrekening van goederen in 
dollars is gebaseerd op de geldwaarde van de goederen in 1968, 
gemeten in U.S. dollars van dat jaar, 



1.2.2 

FIGUUR 1 DE SEKTOROPBOUW VAN WERELDMODEL 3 

De onderlinge beÏnvloedingen tussen de verschillende sektoren 
worden schematisch weergegeven in figuur 1. 

resultaten 

1.3 

In het algemeen zijn er drie gedragswijzen van het model mogelijk 
(zie figuur 2): 

a - kontinue groei; 
b - geleidelijke overgang naar een evenwicht in bevolkingstal en 

materiële omstandigheden; 
c - overschrijding van ekologische en sociale grenzen aan de groei, 

gevolgd door een terugslag. 

a - kontinue groe~ b - evenwicht 

FIGUUR 2 GEDRAGSALTERNATIEVEN 

c - overschrijding gevo:W 
door terugslag 



toe lichting: 

l = population 
(persons); 
schaal 0- 1.6 EIO 

9 

8 

2 = crude birth rate 7 
(persons/lOOOpersons-year) 
schaal 0-50 

3 = crude death rate 
(persons/JOOOpersons-year) 

6 

schaal 0-50 5 

4 = food per capita 
(kg crops/person-year) 4 
schaal 0-1000 

5 = persistent pollution 3 
relative to 1970 
(dimensionless) 
schaal 0-32 2 

0 

5 

1900 1950 2000 2050 2100 

FIGUUR 3 WERELDMODEL 3 (gZobaZ standard run) . 
"""" 



toe liahting: 9 

I = industrial capital 
($) 
schaal 0- I E13 

8 

2 = service capital 7 
($) 
schaal 0- I E13 

3 .d .1 . 6 = ~n ustr~a output per cap~ta 
($/person-year) 
schaal 0-1000 5 

4 = service output per capita 
($/person-year) 4 
schaal 0-1000 

5 = nonrenewable resources 3 
(resource units) 
schaal 0- 1 El2 

2 

0 

1900 1950 2000 2050 2100 

FIGUUR 4 WERELDMODEL Z {global standard run) . 
Ln 



1.2.3 

1.6 

De resultaten van de global stand~d run ') Z1Jn zeer verontrus
tend. De meeste toestandsgrootheden blijken hun begrenzingen te 
overschrijden en vervolgens een terugslag te ondervinden (zie 
figuur 3 en 4). Deze terugslag vindt tussen de jaren 2000 en 2050 
plaats. Dit betekent dat als de vooronderstellingen ~aarop het 
model gebaseerd is j~ist en volledig zijn en dit ook blijven 
de wereldbevolking een reeks rampen op wereldschaal te wachten 
staat welke binnen een eeuw zullen plaatsvinden. 

kritiek 

De kritiek op wereldmodel 3 beperkt zich hoofdzakelijk tot drie 
punten: 
I - Verschillende gebruikte gegevens zijn onnauwkeurig of onjuist ''· 
2 - Slechts een beperkt aantal toestandsgrootheden is opgenomen. 

Minder materiële zaken als rechtvaardigheid, inspraak, ontploo~ 
ingskansen, amderdrukking en uitbuiting komen in het model niet' 
voor. Zij blijven geheel buiten beschouwing. 

3 - Het geaggregeerde karakter van het model doet de werkelijkheid 
geweld aan. Met name door het ontbreken van de tegenstel-
ling arme landen-rijke landen in het model. 

De korrektheid van de gebruikte gegevens is voor niet ingewijden 
moeilijk te beoordelen. Hoogstens kunnen inkonsistenties in de 
beschrijving van het model gesignaleerd worden. Verder kan door 
middel van een gericht gevoeligheidsonderzoek blijken wat de kon
sekwenties zijn van wijzigingen in mogelijk minder nauwkeuri-
ge of inkorrekte gegevens. 

Op grond van het technische kader waarbinnen deze aktiviteiten 
zich afspelen kan nietgepretendeerd worden om juist op het gebied 
van de niet-materiële aspekten van het menselijk bestaan modelbouw, 
of hoe dan ook wetenschappelijk verantwoord toekomstonderzoek 
te plegen ".t) • Daarom beperk ik mij tot de dynamiek van de bevolkirg 
en de materiële zaken welke ook in wereldmodel 3 voorkomen. 

Mijn ~erk zal vooral tegemoet trachten te komen aan de kritiek 
op het geaggregeerde karakter van het model. 

Het geaggregeerde karakter van wereldmodel 3 middelt de tegen
stellingen in de wereld weg. Dat kan gemakkelijk de suggestie 
wekken dat er helemaal geen tegenstellingen zijn. Zo leert 
wereldmodel 3 dat als niet tijdig ingegrepen wordt een aantal 
voor de mensheid belangrijke grootheden rond het jaar 2030 een 
rampzalig verloop zullen krijgen. Dat dergelijke rampzalige 
situaties voor grote hoeveelheden mensen nu al realiteit z1Jn 
of nog nooit tot het verleden hebben behoord, wordt door het 
geaggregeerde karakter aan het oog onttrokken. "") 

') modelsimulatie voor de periode 1900 - 2100. 
") In (14) wordt zelfs gesteld en ook verder uitgewerkt, dat met 

uitzondering van de beVolkingssektor de gegevens van alle sek
toren onbevredigend Z1Jn. 

''')Dat bescheidenheid hier zeker op zijn plaats is blijkt uit (26). 
"") Vgl. interviews met Linnemann en Tinbergen in (15). 



FIGUUR 5 EEN WERELDMODEL GEBASEERD OP EEN AANTAL SUBMODELLEN 



1.3 

1. 3. 1 

1.3.2 

1.8 

Behal~re dat de werkelijkheid geflatteerd wordt weergegeven kleeft 
er nóg een bezwaar aan een geaggregeerd model. De bedoeling van 
modelbouw en simulatie is namelijk niet alleen de gang van zaken 
in de wereld (en de oorzaken die daar achter liggen) te begrijpen 
en te beschrijven. Maar ook is het de bedoeling om ingrepen in het 
wereldmodel te doen en deze op hun konsekwenties te toetsen. 
Tinber«en noemt in (8) een aantal ingreepmogelijkheden in de reële 
(ekonomische) wereld: wijzigingen in de besteding<~an over
heidsgelden, belastingen, subsidies en (althans in de meeste 
kommunistische landen) de prijzen van goederen, het arbeidsloon 
en de rentevoet. Dit soort ingrepen zijn echter in een geaggregeem 
wereldmodel niet erg reëel: voor de arme landen is milieuproble
matiek bijvoorbeeld een rijkelui's probleem'). Men kan zodoen-
de niet verwachten dat het beperken van de industriële produktie 
over de hele wereld teneinde de vervuiling tegen te gaan een re
ele ingreep is. 

alternatieve wereldmodellen 

Aan de bezwaren tegen het geaggregeerde karakter van het model 
kan tegemoet gekomen worden door een meer gedetailleerd model 
te kreëren. In dit uitgebreide model moeten de tegenstellingen 
in sociaal-ekonomische ontwikkeling in de wereld en tevens de 
dynamiek van het ontwikkelingsproces expliciet voorkomen. 

een wereldmodel gebaseerd op versahillende submodellen 

Dit probleem kan op verschillende manieren aangepakt worden. Zoals 
wereldmodel 3 een beschrijving geeft van wat er op de aarde als 
geheel gebeurt, zo kunnen een aantal dergelijke modellen ontwikkeld 
word~n die elk beschrijven wat er op een deel van de aarde ge
beurt. De wereld kan bijvoorbeeld ingedeeld worden in een aantal 
groepen van landen die in sociaal-ekonomisch opzicht met elkaar 
overeenkomen. Deze submodellen staan niet op zichzelf maar 
beÏnvloeden elkaar (figuur 5) op velerlei wijze (bijvoorbeeld: 
handel, uitbuiting, migratie). 
Hoewel deze werkwijze in principe zeker mogelijk is, zal het 
totale model zó onoverzichtelijk worden dat men er weinig inzicht 
meer door verkrijgt. Het is bovendien maar de vraag of er enigszins 
betrouwbare gegevens voorhanden zijn om de vele relaties die in het 
model voorkomen te kwantificeren. Overigens is het ontbreken van een 
Verdeling van de welvaart in wereldmodel 3 nu slechts vervangen 
door een indeling van de welvaart: het ontwikkelingsproaes kan 
hierin moeilijk tot uiting komen. 

een wereldmodel gebaseerd op verdeelde grootheden 

Kaya heeft in een tweetal publikaties (3) (10) een andere werk
wijze gesuggereerd en ook al enigszins uitgewerkt. De gewenste 
uitbreiding aan wereldmodel 3 kan gegeven worden door sommige 
toestandsgrootheden niet meer te beschouwen als grootheden die 
alleen maar in de tijd veranderen, maar ze ook te relateren 
aan het sociaal-ekonomisch ontwikkelingspeil. Aan het model 
wordt als het ware een extra dimensie toegevoegd. Of, al enigs
zins vooruitlopend ap wat komen gaat: 

L') Zie de :bijdrage van Linnemann in (9). 



1.4 

in plaats van wer>e Zdmode l 3 dat gebaseer>d is op gewone ( ee1•s te 
or>de) differ>entiaalver>geZijkingen wordt "EEN VE'RDEEDDE' WE.'Rt:J,D 11 

gek!'eëer>d die gebaseerd is op partiële (eer>ste or>de) differen
tiaalvergelijkingen. 

Het is dit uitgangspunt dat in mijn afstudeerwerk gehanteerd 
zal worden. 

probleemstelling 

Doelstelling van mijn werk is het uitbreiden van wereldmodel 3 

l • 9 

') tot een verdeeld wereldmodel, het implementeren en het 
simuleren van dit model. Het verdeelde model zal wereldmodel 3-D 
genoemd worden. De uitbreiding houdt in dat sommige belangrijke 
toestandsgrootheden uit wereldmodel 3 verdeeld zullen worden 
naar het sociaal-ekonomisch ontwikkelingspeil. 

Onderzocht zal worden hoe de Ver>deling van de verdeelde groot
heden in de loop der tijd verandert. Ook de invloed die ontwikke
lingshulp hierop heeft kan nagegaan worden. Verder wordt aandacht 
besteed aan het verschil tussen het gemiddelde gedrag van de 
"verdeelde wereld" en het gedrag van wereldmodel 3. 

') Het bouwen van modellen is meestal een iteratief proces 
(zie bijlage F). In verschillende "rondes" koat steeds een 
nieuwere versie van "het" model tot stand. Ook van wereldmodel 3 
zijn verschillende versies in omloop. De Wer>kgr>oep Globale 
Dynamioa heeft de beschikking over: 
-de eerste voorlopige versie, gedateerd 7-4-72 (11), 
- de tweede voorlopige versie, gedateerd 20-7-72 (4), 
en·si~s.~t over de derde (vermoedelijk definitieve) versie, 
gedateerd 1973 (12). 
Voor mijn onderzoek ben ik steeds uitgegaan van de tweede voorlo
pia• véreie (4). 



2 

2.1 

2. I 

THEORIE 

De doelstelling zoals geformuleerd staat in 1.4 houdt in dat een 
aantal toestandsgrootheden uit wereldmodel 3 (4) verdeeld worden 
naar het soaiaaL-ekonomisah ont?.üikkeUngspeiZ. Wat dit laatste 
begrip inhoudt en welke operationele definitie gehanteerd wordt 
staat beschreven in 2.1. In 2.2 wordt ingegaan op het begrip 
verdeeLde toestandsgrootheid en op de vergelijking< waaraan 
deze voldoet. 

soaiaaL-ekonomisahe ontwikkeLing 

Het sociaal-ekonomisch ontwikkelingspeil van een bevolkingsgroep 
of van een land is een moeilijk te omschrijven begrip. Dit komt 
doordat sociaal-ekonomische ontwikkeling uit verschillende kompo
nenten bestaat, zoals gezondheidstoestand, welvaart, voedselsitua
tie en ontplooingskansen. Dergelijke komponenten duiden stuk voor 
stuk weer ap kmmplekse zaken, waarvan het wenselijk is ze op een 
zo eenvoudig mogelijke manier te kwantificeren, liefst door middel 
van één enkel getal. Zo kan als indikator voor de aezondheidstoe
stand bijvoorbeeZd het aantal artsen per 1000 inwoners gebruikt 
worden. 
De getalwaarden van een reeks van iudikatoren geven gezamenLijk 
het sociaal-ekonomisch ontwikkelingapeil aan. 

Ter illustratie staan in tabel 2 een zevental iudikatoren opge
somd mét de bijbehorende getalwaarden voor vier deelgebieden in 
de wereld. Voor de verschillende deelgebieden blijken de getal
waarden voor iedere indikator nogal uiteen te lopen. Verder illus
treert de tabel dat de deelgebieden die men, misschien intuÏtief, 
gewoon is te associëren met rijke landen (Noord-Amerika en 
West-Europa) over het algemeen hoger scoren dan de arme landen 
(Midden- en Zuid-Amerika). 

Aan de hand van dergelijke indikatoren kan men een maat voor 
het ontwikkelingspeiL van een land (een rijtje getallen) vast
stellen. Aan de hand van het gedrag van deze getalwaarden in de 
tijd het ontwikkelingsproces. Een proces waarbij een land van 
lage naar hoge scores groeit. Het ontwikkelingsproces is echter te 
kompleks om uitsluitend door middel van een beperkt awntal varia
belen te beschrijven. In de praktijk treden bijvoorbeeld nogal eens 
afwijkingen van het historische ontwikkelingspatroon op wanneer 
de indikatoren die gezamenlijk het peil beschrijven door regerings
planburo's los Van elkaar gebruikt worden als doelstelling 
("target 11

) voor het proaes. Daarbij worden de achterliggende ver
banden tussen da.iadikatoren wel eens veroataeW.z..aà~ 
Sommige arme landen hopen door de koge cijfers van de rijke landen 
na te streven dezelfde sociaal-ekonomische ontwikkeling door te 
maken (demonstratie-effekt). 

:Be·rtholet beschrijft in (16) hoe hij samen met anderen de korrela
ties heeft onderzocht van 45 iudikatoren voor 110 territoria in de 
wereld (= circa 95 % van de wereldbevolking). De bedoeling hiervan 
was om de onderlinge afhankelijkheid van de indikatoren te onder
zoeken en mogelijk te komen tot één verantwoorde indikator voor 
het sociaal-ekonomisch ontwikkelingspeil (in dit geval: een 
lineaire kombinatie van een beperkt aantal indikatoren). 



TABEL 2 

indikator 
deelgebied 

Noord-
Amerika 

West-
Europa 

Zuid-
Amerika 

Midden-
Amerika 

- INDIK.ATOREN VAN HET ONTWIKKELINGSPEIL IN 
ENKELE DEELGEBIEDEN VAN DE f~RELD 

-+ A B c D E F 
+ 

6 7. I 13.2 92 3I9.4 2718 7828 

67.3 11.5 88 368.6 I 195 3499 

45.3 5.8 68 127.0 320 617 

41.7 5. 1 63 55.6 278 728 

Omsahrijving van de indikatoren: 

G 

92 

75 

30 

46 

A = levensverwachting mannelijke bewoners (in Jaren bij de 
geboorte) 

B 
c 
D 
E 
F 
G 

= 
= 
= 

= 
= 
= 

aantal artsen per 1000 inwoners 
gemiddeld dagelijks proteinen1Tet.bruik 
krantencirkulatie (per 1000 inwoners) 
inkomen per hoofd in $ 
energieverbruik (per hoofd per jaar in kilowatturen) 
percentage woningen met waterleiding 

2.2 

Opgegeven wordt het gewogen gemiddelde (met het bevolkingstal 
als wegingskoëfficiënt) van de landenscores in het desbetreffen
de gebied. De cijfers hebben in de meeste gevallen betrekking op 
het jaar 1 9 61 . 
Bron: Bertholet (16). 

Er blijkt inderdaad zo'n indikator te bestaan. Het is echter in de 
literatuttr niet erg gebruikelijk om zo'n samengestelde indikator 
te hanteren. Meestal maakt men gebruik van één bepaalde indi
kator, waarvan de gebrekkigheid zonder meer vast staat, maar die 
in zo veel sociaal-ekonomische literatuur gehanteerd wordt, dat het 
vervangen van deze indikator door een betere meer verwarring ver
oorzaakt dan de winst aan korrektbeid en nauwkeurigheid goed kan 
maken. 

Deze indikator is het Bruto NationaaZ Produkt per hoofd van de be
voZking, af te korten als GNPpc (= Gross National Product per 
capita). Onder het Bruto Nationaal Produkt (GNP = Gross National 



2.2 

2.2.1 

2.3 

Product) verstaat men het totaal aan eindprodukten (industrie
produkten, diensten, voedsel) dat een land jaarlijks produceert. 
Het GNPpc van een land is het GNP gemiddeld over alle inwoners. 
Berekening van het GNP kan langs verschillende wegen geschieden. 
Een nadere uitwerking hiervan is op deze plaats echter niet zo 
relevant '). 

Bij het verdeeld maken van wereldmodel 3 wordt het GNPpc gebruikt 
als ontwikkelingsindikator. Het bezwaar dat het GNPpc teveel 
nadruk legt op de ekonomische komponent van de ontwikkeling is 
in het kader van de uitgevoerde studie niet zo ernstig, gezien 
het feit dat in wereldmodel 3 (en de uitbreiding hierop) voor
namelijk materiële grootheden een rol spelen. Een gunstige bijkom
stigheid is bovendien dat in de kwantificeringsfase (zie bijlage 
F) van wereldmodel 3 het GNPpc vaak een centrale rol speelt, 
hoewel het begrip als zodanig niet expliciet in het model voorkomt. 

Konsekwentie van de keuze van het GNPpc als ontwikkelingsin
dikater is dat hierdoor gesteld wordt dat 
wanneer een ~eetal landen in een zelfde jaar hetzelfde GNPpa 
hebben~ zij in dat jaar per definitie dezelfde skores hebben 
voor de diverse andere ontwikkelingsindikatoren. 

Door middel van toestandsverge!ijkiqen worden de veranderingen 
van de toestandsgrootheden berekend (differentiaalvergelijkingen). 
Bij de toestandsgrootheden in wereldmodel 3 vinden deze veranderin~ 
alleen plaats in de tijd. Enkele toestandsgrootheden in het ver
deelde model veranderen niet alleen in de tijd, maar ook als 
funktie van het sociaal-ekonomisch ontwikkelingspeil. 
Dit onderscheid leidt tot twee typen toestandsvergelijkängen, 
de gewone en de verdeelde. Aan betde typen zal in het hier vol
gende aandacht worden besteed. 

de gewone toestandsvergelijking 

Eén van de toestandsgrootheden uit wereldmodel 3 is het bevolkings• 
tal (hier verder aangegeven met TOTPOP). Dit is het totaal aantal 
levende mensen op een zeker tijdstip. Voor ieder tijdstip kan 
TOTPOP door één getal· gerepresenteerd worden. In de loop van de 
tijd kan TOTPOP slechts veranderen door geboortes en sterftes. Deze 
komen tot uiting in de groeisnelheid van de bevolking. In een 
voldoende klein tijdsinterval ~t kan deze groeisnelheid G kon
stant verondersteld worden. 
Is het bevolkingstal op tijdstip T bekend, dan is de bevolkinga
grootte op het tijdstip T+~t te berekenen volgens: 

TOTPOP A 
1 +LI t TOTPOP + 6 t. G • TOTPOP • 

T T T 

Na de limietovergang (~t ~ 0) luidt deze vergelijking voor alle t: 

d TOTPOP(t) 
d t 

= G (t). TOTPOP(t). { 1} 



2.2.2 

2.4 

Dit is een gewone eerste orde differentiaalvergelijking. Wanneer de 
bevolkingsgrootte op een zeker tijdstip bekend is (beginvoorwaarde) 
enG bekend is als funktie t, is de bevolkingsgrootte op ieder 
willekeurig tijdstip te berekenen door {I} te integreren. 
In DYNAMO II (5), de programmeertaal voor DYNAmic MGdels waarvan 
Meadows c.s. gebruik maakt, wordt voor deze integratie van de 
zogenaamde Euler-methode gebruik gemaakt. Vooralsnog zal ook in 
de Algol-programmatuur voor het verdeelde model bij het integreren 
van gewone toestandsgrootheden van de Euler-methode gebruik gemaakt 
worden. 

de VePdeeZde toestandsvePgeZijking 

In het verdeelde wereldmodel zal onder andere de bevolking verdeeld 
zijn over het GNPpc. Een mogelijke diahtheidsfunktie vooP de 
bevoZking op een zeker tijdstip staat in figuur 6. Voor de eenvoud 
zal het GNPpc vaak met x aangeduid worden. 

POP 
t 

FIGUUR 6 

-+ x 

DICHTHEIDSFUNKTIE 

De bevolkingsdichtheidsfunktie (verder aangegeven met POP) 
is op ieder tijdstip een funktie van x. Wanneer men voor kleine 
waarden van ~x POP binnen een gebiedje langs de x-as tussen 
x = ~ en x = ~+~x konstant veronderstelt dan bedraagt het 
totaal aantal mensen in dit gebiedje: 
POP~ .~x , op het tijdstip t = T. 

s,T 

De totale bevolking over de hele wereld is op een zeker tijdstip 
T gelijk aan de integraal van de bevolkingsdichtheid: 

t'POP(x,<) .~x . 
0 

Het aantal mensen in een gebiedje langs de x-as kan in de loop der 
tijd (zie figuur 7) niet alleen veranderen door geboortes en 
sterftes, maar ook door veranderingen in het sociaal-ekonomisch 
ontwikkelingspeil. Geboortes en sterftes komen tot uitdrukking 
in de groeisnelheid G van de bevolking. Veranderingen in het 
sociaal-ekonomisch ontwikkelingspeil in de relatieve groeisnelheid 
U van het GNPpc van een zekere bevolkingsgroep. 



INFLOW 

FIGUUR ? 

INNER 
GENERATION 

OUTFLOW 

--r X 

DYNAMIEK VAN EEN VERDEELDE TOESTANDSGROOTHEID 

2.5 

Wanneer men in een voldoende klein tijdsinterval öt G en U 
konstant verondersteld en op een zeker tijdstip T het aantal 
mensen tussen x= ~ en x= ~+öx bekend is, dan is de verandering 
van het aantal mensen in dit gebiedje langs de x-as als volgt te 
berekenen: 

AMOUNT OF CHANGE = INNER GENERATION + INFLOW - OUTFLOW. 

Hierin is: 
AMOUNT OF CHANGE = POP~ A .öx - POP~ .t:.x s,T+ut ~,T 

INNER GENERATION = POP~ • öx. t:. t . G 
.,,T T 

INFLOW = u~ . l; • 6. t. POP IC stT s,T 

OUTFLOW = Uf,;+t:.x,T·(~+öx).t:.t.POP~+t:.x,T 

Na substitutie en limietovergang (6.t~, t:.x~O) leidt dit tot: 

3 POP (x, t) 
3 t 

G(t).POP(x,t) _ 3 {U(x,t).x.POP(x,t)} 
3 x 

Dit is een partiële differentiaalvergelijking van de eerste orde. 
De groeisnelheid G kan eventueel nog afhankelijk zijn van x. 

Wanneer de bevolkingsdichtheid op een zeker tijdstip bekend is als 
funktie van x (beginvoorwaarde) is deze dichtheid voor ieder tijd~ 
stip en voor verschillende waarden van x te berekenen. In bijlage 
G zal hier nader op in worden gegaan. 

Naar aanleiding van het voorgaande moeten nog enige opmerkingen 
gemaakt worden: 

- Figuur 7 suggereert een doorstromen van de bevolking naar 
hogere waarden van het GNPpe. De pijlen die de zogenaamde 
INFLOW en OUTFLOW aangeven geven echter de richting aan waarin 
mensen "doorstromen" bij een paeitieve groeisnelheid U. Uiter
aard kan U ook n•gatieve waarden aannemen. 



2.6 

- Wanneer x gez1en wordt als het sociaal-ekonomisch ontwikkelings
peil is het heel goed denkbaar dat de bevolkingsdichtheid op een 
zeker tijdstip voor bepaalde waarden van x gelijk is aan nul. 
Ziet men x als het GNP per capita dan komt men in deze gevallen 
in moeilijkheden. Want wat betekent een per capita begrip als 
er geen mensen zijn ? In hoofdstuk 3 zal hierop nader ingegaan 
worden. 



3 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

EEN VERDEELDE WERELD 

were ldmc,.::e: 3-D 

Om de verdeelde versie van wereldmodel 3 helder en toeganke
lijk te maken wordt biezondere aandacht besteed aan een een
duidige notatiewijze. Dit komt in 3.2 aan de orde. 
In 3.3 wordt besproken welke toestandsgrootheden uit wereld
model 3 in het uitgebreide model verdeeld zijn over het GNPpc 
en welke niet. Ook wordt ingegaan op de beginwaarden van deze 
toestandsgrootheden. De afzonderlijke sektoren van wereldmodel 
3 komen in 3.4 aan de orde. Zeer beknopt worden van iedere 
sektor de basisgegevens en vooronderstellingen waarop het sek
tormodel gebaseerd is vermeld. 
Besproken wordt in hoeverre de sektormodellen van wereldmodel 
3 in het verdeelde model gewijzigd zijn. 
Een beinvloedingsschema van wereldmbdel 3-D 
dat de belangrijkste grootheden bevat is opgenomen als bij
lage Q. De komplete·Algol-programmatekst staat in bijlage T. 
In 3.5 wordt een grootheid besproken die in wereldmodel 3 
geheel niet voor komt, namelijk ontwikkelingshulp. Tenslotte 
krijgt in 3.6 de centrale rol die het GNPpc in het verdeelde 
~odel speelt enige aandacht. 

notaties 

namen 

Vanwege de grote overeenkomst tussen het verdeelde wereldmodel 
en wereldmodel 3 wordt zoveel mogelijk dezelfde naamgeving 
voor overeenkomstige grootheden gehanteerd. De naam van een 
grootheid is vaak de afkorting van de engelse omschrijving van 
de betekenis van die grootheid. Een kompleet overzicht van 
alle gebruikte afkortingen en hun betekenis staat in bij-
lage B. 

eenheden 

De x-afhankelijkheid}) van een grootheid in het verdeelde 
wereldmodel kan verschillende konsekwenties hebben voor de 
dimensie van die grootheid (in vergelijking tot die van de 
overeenkomstige grootheid in wereldmodel 3). 
Het is heel goed mogelijk dat de dimensie van een of andere 
grootheid bij de transformatie van wereldmodel 3 in wereld
model 3-D niet verandert. Een of andere fraktie blijft bij
voorbeeld een dimensieloos getal, of ze van x afhangt of niet. 
Maar ook is het mogelijk dat de dimensie wél verandert. De 
toestandsgrootheid bevolkingstal in wereldmodel 3 (eenheid: 
persons) komt als verdeelde toestandsgrootheid bevolkings
dichtheid terug in wereldmodel 3-D. 

1) Zoals reeds eerder is gesteld wordt het GNPpc vaak x ge
noemd. 

3. 1 



3.2.3 

3.3. 

Deze bevolkingsdichtheid heeft de eenheid persons/ (een
heid van x). Dit volgt uit het feit dat het totaal aantal 
mensen in wereldmodel 3-D (eenheid: persons) berekend wordt 
door de bevolkingsdichtheid over x te integreren. 
Nu is x per definitie gelijk aan GNPpc waarvan de eenheid 
$/ (person-year) is. Met deze informatie kan de eenheid van 
de bevolkingsdichtheid zijnde (persons) 2-year /$, afgeleid 
worden. 
Omdat het moeilijk is om in één oogopslag te zien dat het 
hiet om de eenheid van bevolkingsdichtheid gaat, zal "1/ 
(eenheid van x)" voortaan door middel van een asterisk aan
geduid worden. Zo zal de eenheid van bevolkingsdichtheid 
"• persons" genoemd worden. 

types 

Nog een extra aspekt van de gehanteerde notatiewijze ver
dient vermelding. Om van de vele grootheden gemakkelijk 
te kunnen nagaan van welk type ze zijn : verdeeld of niet 
verdeeld, hulpgrootheid, of toestandsgrootheid, wordt aan ie
dere grootheid een "type-kode" meegegeven. Deze "type-kode" 
staat in iedere progrannnastatement vermeld en tevens in de 
lijst van afkortingen (bijlage B), 

Een overzicht van de gebruikte kodes staat vermeld in tabel 
3. 

TABEL 3 - TYPE-KODES 

afkortingen betekenis 

a auxiliary hulpgrootheid 
c cànstant konstante 

da distributed auxiliary verdeelde hulp-
grootheid 

de distributed constant verdeelde konstante 
dl distributed level verdeelde toe-

standsgrootheid 
dn distributed initial verdeelde begin-

value waarde 
dr distributed ra te verdeelde groei-

snelheid 
ds distributed supplemen- verdeelde uitvoer-

tary variabele 
1 level toestandsgrootheid 
n initial value beginwaarde 
r ra te groeisnelheid 
s supplementary uitvoervariabele 
t table tabelfunktie 

verdeelde en niet-verdeelde toestandsgrootheden 

Het is niet zinvol om bij het uitbreiden van wereldmodel 3 
tot een verdeeld wereldmodel zonder meer alle toestandsgroot
heden verdeeld te maken. Er zijn namelijk grootheden die een 
globaal karakter hebben en ook zijn er grootheden die dat 
globale karakter weliswaar missen, maar evenmin volgens het 
GNPpc verdeeld zijn. 

3.2 



De langdurige vervuiling is een typisch voorbeeld van een 
globale grootheid. Het type vervuiling dat hiermee bedoeld 
wordt is n.l. juist dat waarvan de hele wereld last heeft. 
De hoeveelheid onvervangbare grondstoffen is een grootheid 
die géén globaal karakter heeft. De grondstoffenvoorraden 
zijn namelijk niet gelijkelijk over alle landen verspreid. 
De verdeling van deze voorraden is echter ook geen funk
tie van het GNPpc. Om de hier genoemde redenen zullden de 
hoeveelheid onvervangbare grondstoffen en de langdurige 
vervuiling ook in het verdeelde model globale grootheden 
zijn. 

Zoals reeds eerder gesteld is, vormt de tweede voorlopige 
versie van wereldmodel 3 (4) het uitgangspunt voor het 
verdeelde model. In deze versie zijn drie verschillende 
sektormodellen voor de bevolking beschreven. De verschil
len hebben betrekking op de leeftijdsindeling van de be
volking. In drie alternatieven wordt de bevolking resp. 
opgesplitst in één, vier en vijftien leeftijdsgroepen. 
Meadows c.s. geven zelf de voorkeur aan een indeling in vier 
leeftijdsgroepen. 

Om te voorkomen dat bij de opzet van het verdeelde model 
teveel hooi op de vork genomen wordt, is voor het verdeel
de model gekozen.voor het eerste alternatief: één leeftijds
groep, in feite geen opsplitsing van de bevolking naar 
leeftijd dus. 
Deze ene toestandsgrootheid voor de bevolking wordt uiteraard 
wél verdeeld over het GNPpc. 

Het GNPpc van een bepaald land, een verzameling mensen, wordt 
bepaald door het totaal aantal eindprodukten (industriepro
dukten, diensten, voedsel) dat dat land in een jaar per 
persoon ter beschikking heeft. Het verdient daarom aanbeve
ling ook de produktie van deze eindprodukten verdeeld te 
maken. Om deze reden zijn het industriëel kapitaal en het 
dienstenkapitaal in wereldmodel 3-D verdeelde toestands
grootheden. 
De voedselproduktie is niet zo gemakkelijk verdeeld te 
maken. Enerzijds is bekend dat de beschikbare hoeveelheid 
voedsel per hoofd mêt het sociaal+ekonomisch ontwikke
lingspeil samenhangt, anderzijds is de struktuur van de 
agrarische sektor niet zo eenvoudig als die van de kapi
taalssektor: de hoeveelheid geproduceerde diensten hangt 
bijvoorbeeld rechtstreeks af van één toestandsgrootheid, 
namelijk de hoeveelheid dienstenkapitaal. In de agrarische 
sektor hangt de voedselproduktie van maar liefst vier ver
schillende toestandsgrootheden af. 
Een verdeling van deze toestandsgrootheden over het GNPpc 
is niet voor de hand liggend. De hoeveelheid bebouwbaar 
land dat in een land per inwoner beschikbaar is hangt bij
voorbeeld eerder samen met het aantal inwçners per vierkante 
kilometer dan met het GNPpc. Dit brengt problemen met zich 
mee waarover in het technisch rapport van wereldmodel 3 
(4) weinig informatie gegeven wordt. In een kort tijdsbestek 
kan er hierdoor weinig over gezegd worden. 

3.3 



3.4 

3.4.1. 

Om deze reden wordt de agrarische sektor vooralsnog niet ver
deeld. Het geproduceerde voedsel wordt echter weZ op een be·
paalde manier onder de wereldbevolking verdeeld. 
Dit zal in 3.4.3 besproken worden. 

De exponentiële vertragingsfunkties in wereldmodel 3 zijn in 
wiskundige zin toestandsgrootheden. 

3.4 

In het verdeelde model zal het wenselijk zijn ook deze toestands
grootheden eventueel verdeeld te maken. Hoe dit gebeurt wordt 
besproken in bijlage K. 

~sekwenties voor de verschiZZende sektoren uit wereldmodel 3 

De bevolking, het industriëel kapitaal en het dienstenkapitaal 
zijn in wereldmodel 3-D verdeelde toestandsgrootheden. 
Hulpgrootheden die in wereldmodel 3 rechtstreeks afhankelijk 
zijn van deze toestandsgrootheden, zijn in wereldmodel 3-D 
rechtstreeks afhankelijk van verdeeZde toestandsgrootheden en 
zodoende zelf ook verdeeld. Zo verder redenerend krijgen de 
verdeelde toestandsgro0thed.enin wereldmodel 3-D een "spoor" 
van verdeelde hulpgrootheden achter zich aan. 
Hulpgrootheden die rechtstreeks te berekenen zijn uit alleen 
niet~verdeelde toestandsgrootheden zijn zelf ook onafhankelijk 
van x. Een en ander zal problemen opleveren op die plaatsen 
in het verdeelde model waar verdeelde grootheden (onder andere) 
afhangen van niet-verdeelde grootheden en omgekeerd. 
Daar zullen niet-verdeelde grootheden mogelijk op een of an
dere verdeeld moeten worden of verdeelde grootheden tot glo
bale grootheden omgerekend moeten worden (bijvoorbeeld door 
integratie over x). In het hiervolgende zullen de verschil
lende sektoren van wereldmodel 3 vanuit deze optiek bekeken 
worden. Dit wordt telkens voorafgegaan door een zeer beknopte 
omschrijving van de vooronderstellingen en historische gege
vens die de basis vormen van het model van de betreffende 
sektor. 

de bevolkingasektor 

Het historisch gedrag (=1900 - 1970) van de wereldbevolking als 
geheel vertoont de volgende kenmerken: 
-meer dan exponentiële groei; 
- vertraagde aanpassing aan veranderende externe omstandigheden; 

dit wordt deels veroorzaakt door de leeftijdsstruktuur van 
de bevolking, deels door de traagheid die aan sociale verander
ingsprocessen eigen is. 

- de demografische transitie; hiermee wordt de verandering in 
geboorte- en sterftecijfers bedoeld die in de loop der tijd 
plaatsvindt wanneer de bevolking een sociaal-ekonomisch ont
wikkelingsproces doormaakt. 

- de gezamenlijke menselijke vruchtbaarheid is konsekwent lager 
dan de maximaal (biologisch) mogelijke groeisnelheid en hoger 
dan de vervangingssnelheid; 

- de sterftecijfers zijn deze eeuw drastisch gedaald; 
- de vruchtbaarheid neigt ernaar negatief gekorreleerd te zijn 

met het sociaal•ekonomisch ontwikkelingspeil. 

Op grond van deze kenmerken heeft Meadows c.s. het sektormodel 
voor de bevolking in wereldmodel 3 ontwikkeld. In de verdeelde 
versie van dit wereldmodel wordt de bevolking verdeeld over het 
GNPpc. 



Zoals in 2.2 staat beschreven kan wanneer in het jaar 1970 
de bevolkingsdichtheid als funktie van x bekend is, de dicht
heirlsfunktie op latere tijdstippen berekend worden als de 
grootte van de "inner generation" én de rentevoet van het 
GNPpc bekend zijn. Op dit laatste wordt in 3.6 nader inge
gaan.gaan. l~at de "inner generation11 betreft: bij de bevolking 
bestaat deze uit geboorten en sterften. 
Of deze geboorten en sterften óók beschouwd moeten worden 
als funkties van x wordt beredeneerd aan de hand van een kwa
litatief beÏnvloedingsschema van de bevolkingssektor in we
reldmodel 3 (figuur 8). 

In 3.3. is gesteld dat in het verdeelde wereldmodel het in
dustrieel kapitaal en het dienstenkapitaal als verdeelde 
toestandsgrootheden (dichtheidsfunkties) behandeld worden. Ook 
het voedsel wordt over het GNPpc verdeeld. Door deze 
kapitaalvormen (verdeeld over het GNPpc) worden industriepro
dukten en diensten voortgebracht die eveneens over x verdeeld 
is. Ook de "per capita produktie" is zodoende van x afhanke
lijk. 
Kortom! de grootheden indust~iaZ output pe~ capita, se~vice 
output pe~ capita en food zullen in het verdeelde wereldmodel 
verdeelde grootheden zijn. 

Hiervan uitgaande is in figuur 8 te zien dat de grootheden 
bi~th cont~oz effectiveness en desi~ed famiZy size afhanke
lijk zijn van verdeelde grootheden en dus zelf ook beschouwd 
kunnen worden als verdeelde grootheden 
Bij de c~owding ligt dit moeilijker. In wereldmodel 3 wordt 
deze berekend met de formule: 

LMC = 1 - CMI , FPU {l} 
LMC = lifetime multiplier from crowding (dimensionless) 
CMI = crowding multiplier from industrialization (d 1 less) 
FPU = fraction of population urban (dimensionless) 

CMI is een funktie van de indust~iaZ output pe~ capita; 
dit 1s in het uitgebreide model een verdeelde grootheid. 
CMI is zodoende ook verdeeld. 

FPU 1s een funktie van de totale bevolking. Daardoor is 
FPU in het verdeelde model onafhankelijk van x. Dat wil zeg
gen: voor elke waarde van x heeft FPU dezelfde waarde. 

Omdat de dimensieloze grootheden x-afhankelijk (of als zo
danig te beschouwen) zijn, wordt ook de dimensieloze groot
heid LML verdeeld. Door het dimensieloze karakter blijft 
formule {1} kloppend. 

Bij de Zife expectancy doet zich een analoge situatie voor. 
Deze is afhankelijk van grootheden als food, health se~vicer 
en c~or..Jding. De eerste is in het uitgebreide model, zoals 
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in 3.3 geschreven staat, verdeeld; de tweede kan vanwege haar 
afhankelijkheid van de se~vice output pe~ capita gemakkelijk 
verdeeld gemáákt worden; dat de c~owding verdeeld is, is zojuist 
beschreven. 
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3.4.2 

Bovendien is de ?'ife e:cpectancy afhankelijk van de 
persistent poZlution. Deze is niet verdeeld, het blijft een 
globale grootheid. 

De formule, waarmee in wereldmodel 3 op een zeker tijdstip de 
life expectancy berekend wordt, luidt: 

LE := LEN . LMF . LMC . LMP . LMHS {2} 
LE = Life Expectancy (years) 
LEN = Life Expectancy Normal (years). 
LMF = 'Lifetime Multiplier from Food (dimensionless) 
LMC = Lifetime Multiplier from Crewding (dimensionless) 
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LMP = Lifetime Multiplier from Persistent Pollution (dimensionless) 
LMHS = Lifetime Multiplier from Health Services (dimensionless). 

Vervuiling, 11crowding 11
, voedsel- en gezondheidssituatie werken in 

de vorm van dimensieloze faktoren door in de levensduurverwachting 
Hierdoor is het mogelijk om in het verdeelde wereldmodel een 
life-e:cpectancy te introduceren die x-afhankelijk is en bere-
kend wordt met behulp van formule {2} . 
LMP is de enige faktor die niet afhankelijk is van x, wat inhoudt 
dat LMP voor alle waarden van x dezelfde waarde heeft. 

Nu beredeneerd is dat in wereldmodel 3-D Zife expectancy~ desired 
famiZy size en birth control effectiveness verdeelde groot-
he den zijn is met behulp van het beÏnvloedingsschema uit 
figuur 8 in te zien dat birth en deaths ook ver~icl zijn. 
De "inner generation" behorende bij de bevolkingsdichtheidsfunk
tie is dus ook een verdeelde grootheid. 

de kapitaalssektor 

De belangrijkste vooronderstellingen over de ekonomische situatie 
in de wereld welke de grondslag hebben gevormd voor het geag
gregeerd sektor model voor het kapitaal in wereldmodel 3 z~Jn: 
- exponentiële groei van de produktie in de periode 1900 -

1970; 
- een verschuiving in de procentuele hijdragen tot het GNP van 

landbouw-, industrie- en dienstensektor die volgens vaste 
patronen geschiedt; 

- technologische vooruitgang. 

Met name aan de vaste ontwikkelingspatronen in de procentuele 
samenstelling van het GNP hecht Meadows c.s. grote waarde. Tijd
reeks analyses van gegevens over afzonderlijke landen én van de 
data van een serie verschillende landen op eenzelfde tijdstipt 
leveren steeds ontwikkelingspatronen op zoals geschetst in fi
guur 9. Deze patronen worden door Meadows beschouwd als leid
draad voor het simuleren van het ontwikkelingsproces. 
Naar achterliggende oorzaken in de verschuiving van de samen
stelling van het GNP is niet gezocht 

R~e i~ we~eldmodel 3 het ekonomisch systeem funktieneert is te 
z1en 1n f7guur 10. Y?edsel e~ diensten worden geheel gekonsumeerd 
De verdell,ng van de ;r.nvester1ngsmiddelen over landbouwkapitaal, 
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FIGUUR 9 ONTWIKKELINGSPATRONEN VAN DE SAMENSTELLING 
VAN HET GNP BIJ TOENEMENDE GNP PER CAPITA 

industriëel kapitaal en dienstenkapitaal wordt bepaald door de 
samenstelling van het GNP te vergelijken met hoe die "hoort" 
te zijn (volgens figuur 9) en waar nodig bij te sturen. 

De totale produktie per jaar vormt het GNP. 
De indeling in drie komponenten: lanbouw, industrie en dien
sten, welke in het MIT-rapport (4) gehanteerd wordt, is niet ge
heel in overeenstemming met die welke de Verenigde Naties han
teren (20). Deze afwijking bewerkstelligt dat in het ekonomisch 
systeem van wereldmodel 3: 
- de vervuiling alleen wordt veroorzaakt bij industriële produk

tie en agrarische aktiviteiten; 
- de onvervangbare grondstoffenreserves alleen worden aangespro

ken vanwege de industriële produktie. 

Een nadeel van de afwijkende indeling is dat niet zonder meer 
cijfermateriaal van de Verenigde Naties gebruikt mag worden 
om bijvoorbeeld een nauwkeurig beeld van de samenstelling 
van het GNP te verkrijgen. 

Van het ekonomisch, systeem uit figuur 10 wordt de bo~enste tak 
(voedselproduktie) beschreven in de agrarische sektor (zie 
3.4.3). 
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Diensten en industriële produktie komen in de kapitaalsektor 
aan de orde. 
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De beide toestandsgrootheden die in wereldmodel 3 in deze sektor 
voorkomen: industriëel kapitaal en dienstenkapitaal zijn in het 
uitgebreide model verdeelde toestandsgrootheden (dichtheids
funkties; eenheid:"•$"). Zoals bekend hangt hun verandering 
in de loop der tijd af van de groei van het GNPpc (zie 3.6) en 
van de "inner generation" van industriëel kapitaal en diensten
kapitaal. Deze "inner generation" bestaat uit het verschil 
tussen investeringen en afschrijvingen. 

Investeringen en afschrijvingen zijn voor de industriële-kapi
taaldichtheid en voor de dienstenkapitaaldichtheid verdeelde 
grootheden. Dit is in te zien aan de hand van figuur 11. 
Hierin wordt een kwalitatief beinvloedingsschema van de kapitaala
sektor uit wereldmodel 3 gegeven. Een aantal beïnvloedingen 
door de bevolking is hierin niet aangegeven. Doordat in dit 
sektormodel een aantal kringlopen·voorkomen, liggen alle groot
heden "in het kielzog" van de twee toestandsgrootheden. Het ver
deelde model krijgt in principe dezelfde struktuur. Alle groot
heden in de kringlopen zijn nu afhankelijk van de verdeelde 
toestandsgrootheden; ook ál deze grootheden kunnen zodoende ver
deeld worden. De enige moeilijkheden die hierbij optreden liggen 
bij de grootheden fraction of capital allocated to obtaining 
resources en potential jobs in agriculture. Deze vertolken de 
invloed van respectievelijk de onvervangbare grondstoffensek-
tor en de agrarische sektor op de kapitaalsektor. Beide sek-
toren kennen geen verdeelde grootheden, hun invloed op de 
kapitaalsektor zal dus in principe ook niet verdeeld zijn. 

In wereldmodel 3 werkt de fraction of capitaZ alZocated to 
obtaining resources als een dimensieloze faktor door in de 
berekening van de industrial output. 
Dit probleem is analoog aan dat van de berekening van een 
verdeelde levensduurverwachting in 3.4.1. 
De oplossing is zodoende ook analoog : in het verdeelde model 
kan de industriaZ output density met exakt dezelfde formule 
berekend worden als in wereldmodel 3 de industriaZ output. 
De fraktie van het kapitaal die besteed wordt aan het winnen van 
grondstoffen wordt dus voor alle waarden van x evengroot ver
ondersteld. 



FCAOR = FRACTION OF CAPITAL ALLOCATED TO OBTAINING RESOURCES 
FIOAS = FRACTION OF INDUSTRIAL OUTPUT ALLOCATED TO SERVICES 
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FIGUUR 11 WERELDMODEL 3 KAPITAALSEKTOR (kwalitatief) 
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De grootheid potential jobs in agricuLture is in principe 
niet verdeeld; de hiermee samenhangende grootheden poten
tial job density in industr,Y en potential job density in 
services zijn dit wel. Omdat uit onderzoek (21) bekend is 
dat de invloed van de unemployed ~action op de induBtrial 
output in wereldmodel 3 zeer gering is, is het akseptabel 
om met een tamelijk lompe ingreep de potentiaL jobs in agri
culture uniform te verdelen over x, resultaat: potential 
job in agriculture. 

Mogelijk zou het in dit verband korrekter zijn om de hele 
invloed van de unemployed fraction op de industriaL output 
density in het verdeelde model niet op te nemen. Het gevaar 
is dan echter niet denkbeeldig dat een nader onderzoek naar 
de konsekwenties hiervan ook niet in het programma van on
derzoek opgenomen wordt. 

In grote lijnen brengt de uitbreiding van wereldmodel 3 naar 
wereldmodel 3-D niet zo veel problemen met zich mee; slechts 
op die plaatsen waar een overgang van verdeelde naar niet 
verdeelde grootheden plaatsvindt (of omgekeerd) kunnen moei
lijkheden ontstaan, worden keuzen gemaakt en is het dus nood
zakelijk hier expliciet aandacht aan te besteden. 

de agrarische sektor 

Eerst enkele opmerkingen over de uitgangspunten voor het agra
rische sektormodel in wereldmodel 3: 
- uitgangspunt bij de behandeling van de agrarische sektor in 

"t<Yereldmodel 3 is dat de totale hoeveelheid voedsel die. per 
jaar geproduceerd kán worden aan een maximum gebonden is; 
de hoeveelheid voedsel is namelijk afhankelijk van de hoe
veelheid land die in kultuur gebracht is én van de gemiddel
de landopbrengst; beide zijn aan een maximum gebonden; 
investeringen in de landbouw worden gebruikt om nieuw land 
tot ontwikkeling te brengen óf om de kwaliteit van het 
zaaigoed, pesticiden en dergelijke toe te laten nemen; hoe 
minder grond er over blijft des te duurder wordt het rela
tief om hem tot ontwikkeling te brengen; hoe meer pesticiden 
en dergelijke men per hectare gebruikt, des te geringer 
wordt relatief de meeropbrengst; 

- intensief bebouwd land ondergaat erosie, een onomkeerbaar 
proces; 

- agrarisch "bouwland11 verdwijnt als er op "gebouwd" wordt 
(b.v. steden en wegen); 

- in een proces van tientallen jaren neemt de landvruchtbaar
heid af tengevolge van aantasting door langdurige vervui
ling; langzamerhand neemt de vruchtbaarheid echter ook 
weer toe; 

- de totale investeringen nemen op lange termijn toe met een 
stijging in het GNPpc, op korte termijn ten gevolge van 
voedseltekorten. 

Zoals in 3.3 gesteld is, blijven de toestandsgrootheden uit 
de agrarische sektor in het verdeelde model globale groot
heden. Wel zal het geproduceerde voedsel over het GNPpc ver
deeld worden. 

3 • l I 
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Hieraan wordt in het navolgende aandacht besteed. Een ander aan
dachtspunt vormen de relaties tussen de agrarische sektor en 
sektoren waarin wél verdeelde grootheden voorkomen. Overigens 
zal het agrarische sektormodel in wereldmodel 3-D nagenoeg 
gelijk zijn aan dat in wereldmodel 3. 

De totaal in een tijdsperiode geproduceerde hoeveelheid voed-
sel moet zo goed mogelijk, dat wil zeggen in overeenstemming 
met de realiteit over het GNPpc verdeeld worden. Nu kent 
wereldmodel 3 de grootheid indicated food per capita, welke 
als funktie van de industrial output per capita aangeeft hoe 
groot de hoeveelheid voedsel die daarbij "hoort" bedraagt. Dit 
verband is ontleend aan de ontwikkelingspatronen zoals geschetst 
in figuur 9. Omdat in de verdeelde wereld de industrial output 
per capita een verdeelde grootheid is, is ook de indicated food 
per capita (IFPC) in wereldmodel 3-D gemakkelijk als een ver
deelde grootheid voor te stellen. Deze verdeelde IFPC wordt ge
bruikt als gewicht bij het verdelen van de grootheid voedsel per 
hoofd (FPC). Het totaal op deze wijze verdeelde voedsel wordt 
door normering gelijk gemaakt aan de totale geproduceerde hoe
veelheid voedsel. Wil men weten hoe het voedsel zelf verdeeld is, 
dan hoeft de verdeelde grootheid FPC slechts met de verdeelde 
bevolking POP vermenigvuldigd te worden. 
De fraction of output allocated to agriculture (FIOAA) geeft 
het percentage aan dat van de verdeelde industrial output density 
geÏnvesteerd wordt in de agrarische sektor. FIOAA hangt af van 
FPC/IFPC, twee verdeelde grootheden. Omdat IFPC als verdeel
sleutel gebruikt is bij de berekening van FPC is het quotiënt 
FPC/IFPC onafhankelijk van x. 
Toch zal FIOAA (zie programmatekst bijlage 1) als een verdeel
de grootheid geïmplementeerd worden. Bij eventuele toekomstige 
experimenten met een andere voedselverdeling (bijv. met voedsel
overdracht van rijk naar arm) hoeft dan alleen de berekening 
van FPC veranderd te worden. 

In figuur 12 is te zien hoe langs verschillende wegen verdeelde 
grootheden uit de kapitaalsektor en de bevolkingssektor (boven 
de stippellijn) de in principe niet verdeelde grootheden van de 
agrarische sektor (beneden de stippellijn) beÏnvloed worden. 
Op eenvoudige wijze zijn de grootheden uit de agrarische sektor 
welke in figuur 13 getekend staan verdeeld te maken (hierboven 
is trouwens reeds gesteld dat in ieder geval IFPC en FIOAA ver
deeld zijn). Maar "ergens" moet de overgang verdeeld-+ niet
verdeeld gemaakt worden. Dit zal gebeuren op die plaatsen waar 
dat gezien de betekenis van de betrokken grootheden het meest 
zinvol is: bij de berekening van de hoeveelheid urban-indus
trial land required~ en van de land-yield multiplier from air 
pollution en van de total agricultural investments. Door inte
gratie over x worden deze globale grootheden berekend uit ver
deelde grootheden. 

de onvervangbare grondstoffensektor 

Alle voorraden van die onvervangbare materialen welke ge
bruikt worden bij de industriële produktie (ijzer, lood, 
kwik, koper, fossiele brandstoffen) worden in de beschrij
ving van de onvervangbare grondstoffensektor in wereldmodel 
3 bijeengevoegd tot één toestandsgrootheid de "onvervangbare 
grondstoffenreserves" en herleid tot één eenheid "resource 
units". 
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LYMAP = LAND YIELD MULTIPLIER FROM AIR POLLUTION 
FIOAA = FRACTION OF INDUSTRIAL OUTPUT ALLOCATED TO AGRICULTURE 

FIGUUR 12 WERELDMODEL 3 ONDERLINGE RELATIES TUSSEN DE 
AGRARISCHE EN DE KAPITAA.LSSEKTOR (kwalitatief) 
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Enkele kenmerken van deze reserves zijn: 
- de voorraad is eindig; 
- de konsumptie is in de periode 1900 - 1970 exponentiëel 

toegenomen; 
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- het winnen wordt kostbaarder naarmate de voorraad kleiner wordt 
(de gemakkelijkst te winnen grondstoffen worden namelijk het 
eerst gewonnen); 

- recycling gebeurt nog zo weinig dat het niet expliciet in het 
model is opgenomen; I) 

- de statische reserve index in 1970 bedraagt 250 jaar 
De afname van de grondstoffen hangt in wereldmodel 3 af van het 
verbruik per hoofd en (uiteraard) van het aantal mensen. Het ver
bruik per hoofd is een funktie van de industriaZ output per aapi
ta. Omdat deze laatste grootheid in wereldmodel 3-D verdeeld is, 
zal in het verdeelde model ook het verbruik per hoofd (PCRUM) 
als een verdeelde grootheid beschouwd worden. Het totale verbruik 
wordt berekend door het verbruik per hoofd na vermenigvuldi-
ging met de bevolkingsdichtheid te integreren over x. 

de ~angdurige vervuiZingssektor 

In het technische rapport over wereldmodel 3 worden twee na
nieren beschreven waarop men verschillende soorten vervuiling 
kan onderverdelen: 
I - naar de duur van de vertraging die er bestaat tussen het 

tijdstip van de vuilproduktie en het moment dat de vervui
ling gesignaleerd wordt; 

2 - naar de tijdsduur die verstrijkt alvorens het vuil vervalt 
tot een onschadelijke substantie. 

Tabel 4 geeft schematisch enkele voorbeelden van soorten vail 
waarvoor de juist genoemde karakteristieke tijden groter of 
kleiner zijn dan êên jaar. Deze tabel is ontleend aan het 
technisch rapport van wereldmodel 3 (4)(tabel VI.l) 

appearance delay 

less than one year more than one year 

some heavy metals: none 
Pb, from automobil 

less exhausts; 
than suspended 

absorption one particles 
year so x' NO x' HC x' 

time co, co2 • 

l 2 

3 1 .. d 
4 3 

more H- 1qu1 and stared radioac• 
than gaseaus state tive waste 
one 85 solid waste 
year Kr-nuclear plant suspended parti-

gas culates 
oil spills 

TABEL 4 - I,NDELiNG VAN VERSCHILLENDE fertilizer 

SOORTEN VERVUILING organic sewage 
pesticides 
waterborne 
industrial wastes 1 
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In de langdurige vervuilingssektor van wereldmodel 3 wordt 
alleen die vervuiling bedreven waarvoor beide karakteristieke 
tijden groter zijn dan 1 jaar. 

3. 15 

De vervuiling waarvoor de karakteristieke tijden beide kleiner 
zijn dan 1 jaar (lokale vervuiling) vindt men terug in de agra
rische sektor en in de bevolkingssektor("crowding"). De ver
vuiling uit het vierde kwadrant is niet in het model opgenomen. 
Uitgangspunten bij de bouw van het sektormodel voor de langdurige 
vervuiling zijn: 

exponentiële groei in de jaarlijkse vuilproduktie in de periode 
1900 - 1970; 

- signifikante vertraging tussen de vuilproduktie en de schade
lijke uitwerking ervan; 

- er bestaat een limiet voor de maximale schadeloze vuilabsorptie 
door het ecosysteem; 

- over klimaatveranderingen tengevolge van vervuiling is zo weinig 
bekend dat deze niet in wereldmodel 3 zijn opgenomen; 

- Alle soorten vuil worden gezamenlijk als één toestands-grootheid 
beschouwd; 

- de hoeveelheid vuil geabsorbeerd per tijdsperiode hangt zowel 
van totale hoeveelheid vuil als van de gemiddelde tijd die no
dig is om iedere eenheid vuil te absorberen. 

- de tijd die nodig is om één eenheid vuil te absorberen, neemt 
toe als het totale nivo van vervuiling toeneemt. 

Zoals in 3.3. is gesteld blijft de langdurige vervuiling in het 
verdeelde wereldmodel een globale toestandsgrootheid. De indus
trial outpu~ per oapita welke in werPldmodel 3 invloed uit
oefent op de pollution generation multiplier from output (FGMOJ 
is echter een verdeelde grootheid. In wereldmodel 3-D is PGMO zo
doende ook een verdeelde grootheid. Door integratie over x 
wordt deze grootheid bij de berekening van de pollution gene
ration (POLG) herleid tot een onverdèelde grootheid. 

de ontwikkelingshulp 

In wereldmodel 3 ontbreekt de tegenstelling rijke landen - arme 
landen. Een logisch gevolg hiervan is dat ook de grootheid 
ontwikkelingshulp in wereldmodel 3 niet voorkomt. In het ver
deelde wereldmodel is het wél mogelijk om ontwikkelingshulp te 
introduceren en er mee te werken. Nagegaan kan daardoor bijvoor
beeld worden hoeveel hulp volgens het model gegeven zou moe-
ten worden om de spreiding van de bevolking over het GNPpc 
te verkleinen. 

Eén van de belangrijkste doelstellingen voor het tweede ont
wikkelingsdecennium (1971 - 1980) van de Verenigde Naties 
is het realiseren van een groei van het GNP van de gezamen
lijke arme landen van gemiddeld 6% per jaar. 
Om deze groei te bereiken moet zoveel geÏnvesteerd worden, 
dat de arme landen dit zelf niet kunnen opbrengen: grotere 
besparingen (bijv. door hogere belastingen) zijn in landen 
waar veel mensen op de rand van het bestaansminimum leven 
geen reële oplossing. 

1) Hiermee wordt bedoeld het aantal jaren dat men nog 
"vooruit" kan wanneer het verbruik konstant op het 
peil van 1970 blijft. 
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Terugdringen van de lopende overheidsuitgaven zal ook niet 
veel kunnen opleveren. Geldschepping vergroot de inflatie
problemen en levert bovendien geen buitenlandse deviezen op waar
mee de voor de arme landen noodzakelijke invoer gefinancierd 
kan worden. Alleen door buitenlandse financiële hulp kan dt> 
totale omvang van de beschikbare middelen (het GNP) worden 
vergroot, waardoor bij een vast konsumptienivo meer kan worden 
geinvesteerd. 
Buitenlandse financiële hulp wordt op vele manieren gegeven. 
Ter illustratie geeft tabel 5 een overzicht van de netto mid
delenoverdracht in 1971. Netto betekent hier dat aflossingen op 
uitstaande leningen (welke in buitenlandse deviezen moeten 
worden voldaan) zijn afgetrokken. Tabel 5 is ontleend aan (22). 

TABEL 5 NETTO MIDDELENOVERDRACHTEN AAN ONTWIKKELINGS
LANDEN EN MULTILATERALE INSTELLINGEN IN 19?1. 
(in miljarden dollars) 

OVERHEIDSSECTOR, totaal 

a zuivere overheidshulp 
I bilateraal 

la schenkingen 
waarvan technische hulp 

lb leningen 
2 mulHateraal 

b andere overheidsstromen 
I bilateraal 
2 multilateraal 

~I. PARTICULIERE SECTOR, totaal 

9.0 

7.7 

3.7 
1.7 
2.8 
1.3 

1.3 
1.0 

.3 

8.4 

],bilateraal 7.7 
2 multilateraal .7 

III. SCHENKINGEN PARTICULIERE NIET-GOMMER-
GIELE ORGANISATIES .9 

TOTAAL 18.3 

In tabel 5 is te zien dat slechts weLnLg hulp uit onvoor
waardelijke schenkingen bestaat. Vaak zijn allerlei voor
waarden verbonden aan de besteding van de hulp. De arme 
landen kunnen deze hulp vaak niet optimaal inzetten voor 
hun eigen ontwikkeling. 

In het verdeelde model zal vooralsnog een vrij eenvoudig en 
arbitrair mechanisme voor de inzameling en verdeling van 
ontwikkelingshulp opgenomen worden. Dit mechanisme is voor
namelijk gebaseerd op suggesties van Kaya (3)(10). 
Uitgangspunt is de onvoorwaardelijke overdracht van indu
striële produkten van de rijke landen naar de arme landen 
(zuivere ontwikkelingshulp). Deze overdracht vindt onver
traagd plaats. 
Dus meteen nadat voor een bepaalde periode (een tijdst.p in 
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in de berekeningen) de produktie uitgerekend is, vindt de 
overdracht plaats. Daarna wordt met deze herverdeelde pro
duktie verder gerekend. De hulp betekent zodoende voor de 
arme landen een vergroting van hun industriële produktie. 
Deze wordt via het mechanisme dat in 3.4.2 besproken is, 
gebruikt voor konsumptie of voor investeringen in de land
bouw, het industriëel kapitaal en het dienstenkapitaal. 

Voor verschillende problemen moet nu een redelijke oplossing 
gekozen worden: 
1 - Welke landen (dat wil zeggen welk gebied op de x-as) 

zijn hulpontvangend, welke hulp gevend ? 
2 - Hoe groot is de gegeven hulp ? 
3 - Komt alle hulp over ? (Is de totaal gegeven hulp gelijk aan 

de totaal ontvangen hulp?) 
4 - Hoe wordt de hulp onder de arme landen verdeeld? 

De oplossingen die voor deze problemen gekozen zijn zullen 
nu besptoken.worden. 

Afhankelijk van de groottevan het GNPpc is een land ofwel 
hulpgever, ófwel hulpontvanger. Er zijn géén landen die noch geven, 
noch ontvangen. Voor lage waarden van het GNPpc ontvangt men hulp, 
voor hoge waarden geeft men hulp. De omslag vindt plaats bij 
een waarde van x die Development Aid Switch (DAS) genoemd is. 
De waarde van DAS is niet konstant; ze verandert in de tijd. 
DAS is namelijk gelijk gekozen aan het gemiddelde GNPpc van de 
totale wereldbevolking. 

Voor de meeste rijke landen bedraagt de hoeveelheid gegeven ont
wikkelingshulp een bepaald percentage (~) van het GNP. De grootte 
van ~ kan gevariëerd worden. Alle landen met een GNPpc dat groter 
is dan tweemaal de waarde van DAS worden tot de meest rijke landen 
gerekend. Voor landen met een GNPpc dat groter is dan DAS, .. ar klei
der is dan 2.DA3'wordt het percentage van het GNP dat als ont
wikkelingshulp wordt afgestaan rechtevenredig kleiner. In figuur 13 
is het percentage van het GNP dat als hulp gegeven wordt uitgezet 
als funktie van DAS. 

Aa:a,, .... .,.. .._, WIIIINt: fiool' je .... lia:l• ... ,~i.iik ontvaageu. 
De totaal gegeven hulp is zodo·ende precies gelijk aan de totaal ont
vangen hulp. 

Bij de verdeling van de hulp onder de arme landen wordt er van uit
gegaan dat de armste landen de grootste procentuele toeslag op hun 
industriële produktie horen te krijgen. Hoe groot deze peruentages 
Z1Jn is niet precies te zeggen, omdat de totaal uitgedeelde hulp 
niet een of ander willekeurig bedrag is, maar precies gelijk moet 
zijn aan de totaal door de rijke landen weggegeven hulp. De verdeel
sleutel voor de relatieve toeslag staat in figuur 14 uitgezet als 
funktie van DAS. 

FIGUUR 1J 
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FIGUUR 14 VERDEELSLEUTEL VOOR DE ONTWIKKELINGSHULP OVER DE 
ARME LANDEN 

de aentrale rol van het GNP per aapita 

Er zijn twee redenen waardoor het GNP per capita een centrale rol 
speelt in wereldmodel 3-D: 
1- Een aantal grootheden zijn verdeeld over het GNPpc. Om de dynamiek 

van de verdeelde toestandsgrootheden volledig te kunnen beschrij
ven is expliciete informatie over de groei van het sociaal-ekono
misch ontwikkelingapeil nodig. 

2- In wereldmodel 3 speelt de InduBtrial Output Per Capita (IOPCJ 
een centrale rol. IOPC oefent invloed uit op alle sektoren 
van het model. Uit het technisch rapport over wereldmodel 3 
(4) blijkt dat de meeste van deze beÏnvloedingen gebaseerd zijn 
op data uit de reële wereld die niet een samenhang met IOPC il
lustreren maar met het sociaal-ekonomisch ontwikkelingspeil. 
In het technisch rapport wordt aangegeven hoe deze relaties 
die afhangen van het CGNPpc ~erliJullld t.tmen· Wläfti·tot relaties 
die afhangen van het IOPC. In wereldmodel 3-D komt het GNPpc 
expliciet voor. In eerste instantie zijn daarom in wereldmodel 
3-D de betreffende relaties afhankelijk van het GNPpc ge-
maakt. Zoals bij de bespreking van de simulatieruns zal blijken 
is dit niet zo suksesvol geweest. Daarom is uiteindelijk toch 
overgegaan op de IOPC-afhankelijkhei.d.zoals die ook in wereldmodel 3 
vool'komt. 

De relatieve groeisnelheid U van het GNPpc (x) is reeds verschil
lende keren ter sprake gekomen. Het lijkt misschien vreemd dat er 
gesproken wordt van groei van het GNPpc, terwijl dit toch een onaf
hankelijke variabele is in het model. Nu is het niet zo dat U aan 
deze onafhankelijke variabele iets verandert. U heeft te maken met 
het feit dat mensen een groei (positief of negatief) in hun sociaal
ontwikkelingspeil kunnen doormaken. 

Het sociaal-ekonomisch ontwikkelingapeil wordt vastgelegd door het 
GNPpc en dit laatste volgt weer uit het totaal aan eindprodukten 
(per man) dat een bepaalde groep mensen tot zijn beschikking heeft. 

Beschouwd men nu een bepaalde groep mensen,namelijk die welke zich in 
een klein gebiedje langs de x-as bevindt (zie eventueel figuur 7 in 
2.2.2). Nu kan een funktie U(x,t) gedefiniëerd worden die aangeeft 
hoe het totsal aan eindprodukten in een jaar van deze sroep mensen 
verandert. U(x,t) zou de rentevoet van het GNPpc genoemd kunnen 
worden. De groei die deze mensen in hun sociaal-ekonomisch ontwikke
lingapeil doormaken bedraagt U.x,Mt, waarin ~t het beschouwde tijds
interval is. Uiteraard moet dit tijdsinterval zo klein zijn dat 
de verplaatsing langs de x-as die het gevolg is van de groei niet 
groter is dan ~x. 
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Hoe wordt nu U(x,t) berekend ? 

U(x,t) is de relatieve groeisnelheid van het GNPpc voor een bepaalde 
groep mensen. U(x,t) ifo gelijk aan de relatieve groeisnelheid van het 
GNP van deze groep (U0) minus de relatieve groei die de groep zelf 
door geboorten en sterften meemaakt. Deze geboorten en sterften 
zijn bekend als de "inner generation11 van de bevolkingsdichtheid. 
U(x,t) is dus bekend als u0(x,t) bekend is. 

De groei van het GNP (het GNP wordt voor de eenvoud ook wel aangeduid 
met Y) bedraagt Y"'maal de relatieve groei, dus Y•U • 
Deze groei van het GNP is gelijk aan de som van de9aroei van elk van 
4è drie koàl:poaeateil"RD. het GJW (industriële pro4uktett, diensten, 
veedael). 

Heel konkreet komt nu de vraag aan de orde: 
Geef een uit4lrukking voor de groei die een bepaalde groep mensen 
doormaakt wat betreft zijn 
I - industriële produktie 
2 - diensten produktie 
3 - voedselproduktie. 

l - De industriële produktie van een bepaalde groep mensen wordt in 
wereldmodel 3-B ~erekend volgens: 

IO = IC . ICUF • (1-FCAOR) / ICOR 
IO Industrial Output density (•$/year) 
IC = Industrial Capital density (•$) 
ICUF = Industrial Capital Utilisation Fraction (dimensionless) 
FCAOR = Fraction of Capital Allocated to Obtaining Resources 

(dimensionless) 
ICOR = Industrial Capital Output Ratio (years) 

ICOR is een konstante, IC en ICUF zijn verdeelde grootheden. 
De relatieve groeisnelheid van IO is gelijk aan de som van de 
relatieve groeisnelheden van IC, ICUF en (l-FCAOR). 

De relatieve groeisnelheid van [C is voor een bepaalde bevolkings
groep gelijk aan investeringen minus afschrijvingen. 
De relatieve groeisnelheid van ICUF wordt voorlopig verwaarloosd. 
Uit onderzoek is namelijk gebleken (21) dat althans in 
wereldmodel 3 de overeenkomstige grootheid konstant verondersteld 
mag worden. 
FCAOR is een niet-verdeelde grootheid, de relatieve groei hier
van is dus voor alle mensen (voor àlle~) betzéléde. Daarom wordt 
deze groei benaderd door ~FCAOR/~t. 

2 - De hoeveelheid diensten die een bepaalde groep mensen voortbrengt 
wordt bepaald door: 

SO = SC/SCOR 
SO = Service Output density (•$/year) 
SC = Service Capital density (•$) 
SCOR = Service Capital Output Ratio (years) 

SCOR is konstant. De relatieve groeisnelheid van SO is zodoende 
gelijk aan die van SC voor een vaste groep mensen. Deze relatieve 
groeisnelheid van SC is gelijk aan investeringen minus afschrij
vingen. 
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3 - De relatieve groei van de voedselproduktie (uitgedrukt in 
$ i.p.v. kg crops) 1

) is zeer gekompliceerd. Dit komt omdat 
de agrarische sektor zo ingewikkeld is. Daarom wordt vooralsneg 
aangenomen dat deze groei gelijk aan nul is. 

Bij stukjes en beetjes zijn nu de drie komponenten die de groei 
van het GNP bepalen lB bekende termen uit te drukken. Substitutie 
levert (rekening houdend met het feit dat soms over groei, 
soms over reZatieve groei gesproken is) de volgende formule 
voor u0 op. 

(t,..,.?CAOR(t)) • ICUF(x,t)' (ICIR(x,t)-ICDR(x,t))/ICOR 
+ IO(x,t} ~ (- llFCAOR/flt)/(1:-FCAOR) 
+ (SC!R.(x, t)-SCD!t(x, t) /JCO.l } I Y(x, t) . 

') Om het GN~ te kunnen uitrekenen moeten de drie komponenten in 
dezelfde eenheden bekend zijn. Daartoe wordt FPC (Food Per Capita) 
~erekend in AOPC (Agricultural Output Per Capita). De konversie 
va8, .ka crops naar dollars die daarvoor nodig is wordt beschreven 
in bijlage P. 
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OPERATIONEEL MAKEN VAN WERELDMODEL 3-D 

Om wereldmodel 3-D te kunnen simuleren is meer nodig dan een ver
zameling Algol-statements die elk uitdrukking zijn van één van de 
beinvloedingsrelaties uit het model. Een nadere verdieping in de 
oplossingsmethode voor partiële differentiaalvergelijkingen is 
noodzakelijk (zie bijlage G); deze oplossingsmethode heeft namelijk 
onmiddellijke konsekwenties voor het rekenschema. 

In eerste instantie is gekozen voor een achterwaartse differentie
methode met vaste stapgrooten in de x-riehting en in de tijd. Er 
is een BEATHE-programma 1

) geschreven dat aan deze opzet beantwoordt. 
Getracht is de struktuur van het programma zo helder mogelijk 
te maken, waarvoor met name het ontbreken van spronginstrukties 
een voorwaarde is "). Bij het opsporen van fouten en het aanbren
gen van wijzigingen kunnen dan door logisch redeneren zekere uit
spraken worden gedaan (door een programma te testen verkrijgt men 
alleen statistische uitspraken). 

De invoer die het BEATHE-programma nodig heeft, heeft betrekking op 
de grootte van de tijdstap, de duur van de berekening, het maximale 
percentage van het GNP dat als ontwikkelingshulp wordt atgestaan, 
op specifikatiesomtrent de uitvoer en op de gebruikte beginvoorwaax-, 
den. 

De uitvoer bestaat uit "logging" (waarover direkt meer), plot
plaatjes (op de regeldrukker) van tijdafhankelijke grootheden en 
van grootheden die afhankelijk zijn van x. Het aantal grootheden 
dat geplot kan worden en het aantal plaatjes is onbeperkt"'). 
De "logging" bevat informatie over de rekentijd, de invoergegevens 
en de genormeerde beginvoorwaarden. Tevens wordt er vermeld wanneer 
en waar er tijdens de exekutie van het programma "gekke" dingen 
gebeuren. In het programma zijn namelijk een aantal kontrales 
ingebouwd die signaleren wanneer er onverhoopt vreemde sit~aties 
ontstaan. Ook de 11 logging" verschijnt op de regeldrukker. · 

Om de simulatieresultaten van wereldmodel 3-D (1970-2100) te kunnen 
vergelijken met die van wereldmodel 3 (1900-2100) is het handig 
(en niet meer dan dat) als de plotplaatjes dezelfde gedaante hebben. 
Om die reden beginnen ook de plaatjes van wereldmodel 3-D in 1900. 
Vóórdat de eigenlijke modelsimulatie van wereldmoiel 3-D gestart 
wordt vindt eerst een simulatie van wereldmodel 3 plaats, waarbij 
dé-gegevens:vobr de plotplaatjes voor de periode 1900-1970 gegene
reerd worden. Dit wordt gerealiseerd door een computerprogramma voor 
de simulatie van wereldmodel 3 als 11block" '"') in het programma 
van wereldmodel 3-D op te nemen. Bij de volledige listing van 
het BEATHE-programma van wereldmodel 3-D in bijlage T is de listing 
van dit block echter onderdrukt. 

1
) BEATHE is de T.H.E. versie van BEA (=Burroughs Extended Algol), 

BEA staat beschreven in (7); een korrekte BEATHE beschrijving 
bestaat (nog) niet. 

") Voor meer informatie over het misbruik van ~ EE_ statements 
zie (23). 

'") Dit wordt gerealiseerd met behulp van de procedure "FIG"; 
zie bijlage R. 

"") Voor de betekenis van deze Algol-term zij verwezen naar (6). 
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SIMULATIES 

aanloopmoeilijkheden 

De simulaties met wereldmodel 3-D zijn aanvankelijk niet zo 
suksesvol verlopen. Bij een vaste stapgrootte in de x-richting 
van 10 ($/person-year) en een tijdstap van .5 (year) blijkt 

5. l 

het programma "vast" te lopen (delen door nul). De oorzaak hier
van hèeft te maken met het "doorstrdmen" van de verdeelde 
toestandsgrootheden. Dit doorstromen mag (zie eventueel 3.6) 
nooit zo sterk zijn dat per tijdstap van de berekening mensen 
meer dan één stap in de x-richting kunnen doorstromen. Voor 
industriëel kapitaal en dienstenkapitaal geldt uiteraard het
zelfde. Hieruit valt een voorwaarde voor de funktie U(x,t) af te 
leiden, namelijk: U.x.At .::_ öx, ofwel: U.x < t.x • 

öt 
Aan deze voorwaarde bleek niet voldaan te zijn. Op verschillende 
manieren is hier aktie tegen ondernomen: 

- Het rekenschema is gewijzigd; omdat de beginvoorwaarden feitelijk 
in histogramvorm bekend zijn (zie bijlage L) is het erg eenvoudig 
om van differ>en.tiaal-,-op differ>en.tie-vergelijkingen over te gaan. 
Het "doorstroolll!lechanisme" kan dan nauwkeuriger omschreven wor
den. In bijlage H wordt hier nader op in gegaan. 

- De stapgrootte in de x richting wordt drastisch verhoogd 
(van 10 naar 100 $/person-year); de stapgrootte in de tijd is 
verkleind van .5 naar .25 year. 

- u0 werd berekend volgens de formule (1/Y).t.Y/Át. Deze formule is 
vervangen door de formule voor u0 welke in 3.6 behandeld is. 

Deze drie maatregelen zijn gelijktijdig genomen. De gesignaleerde 
moeilijkheden zijn hierdoor verdwenen. Het programma loopt niet meer 
vast. Maar nieuwe moeilijkheden zijn er voor in de plaats gekomen. 
De resultaten van de simulatie zijn namelijk af en toe irreëel. 
De verdeelde toestandsgrootheden worden soms negatief. De oorzaak 
hiervan is gelegen in de beinvloedingsrelaties waarvan in 3.6 
reeds sprake is: een aantal beÏnvloedingen die in wereldmodel 3 
afhangen van IOPC zijn om bepaalde redenen (zie 3.6) in wereld
model 3-D afhankelijk gemaakt van het GNPpc. Dit leidt tot (vanuit 
het model gezien) onlogische resultaten: Het gebruik dat per persoon 
van de onvervangbare hulpbronnen wordt gemaakt, is nu een funktie 
van het GNPpc, terwijl in het model de hulpbronnen alleen aangespro
ken kunnen worden in verband met de industriële produktie. 

Om aan deze moeilijkheden een eind te maken zijn de volgende maat
regelen genomen: 

de grootheden die in wereldmodel 3 van de industriële produktie 
afhankelijk zijn, worden ook in wereldmodel 3-D hiervan afhanke
lijk gemaakt en niet meer van het GNPpc. 

- Een modelwijziging is aangebracht, waardoor de geboor>tes niet meer 
"zo gauw" negatief kunnen worden. Deze wijziging houdt in dat de 
family nor>m multiplier> fr>om inaome expeatation. niet meer door middel 
van TABLE, maar door middel van TABHL berekend wordt. (bijlage J). 
Het is gebleken dat in de derde (vermoedelijk definitieve) versie 
van wereldmodel 3 (12) deze wijziging van TABLE in TABHL ook heeft 
plaatsgevonden. 
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5.2.1 

5.2 

In het programma zijn een aantal kontroles aangebracht om te sig
naleren wanneer er nog dingen misgaan. 

De aangebrachte wijzigingen hebben het gewenste effekt gehad. Simu
latie van wereldmodel 3-D voor de periode van 1970-2100 geeft 
althans wat de globale grootheden betreft geen irreële resultaten 
meer. In 5.2 zal blijken dat daarmee echter nog niet alle moeilijk
heden zijn opgelost. 

testruns 

Om wereldmodel 3-D verder op zijn korrektbeid te onderzoeken Z1Jn 
een aantal testruns uitgevoerd waarvan de resultaten hier worden 
besproken. 

Onder deze testruns worden modelsimulaties voor de periode 1970-2100 
verstaan, waarbij uitgegaan wordt van een beginvoorwaarde voor de 
bevolkingsdichtheid in 1970 die blokvormig verloopt: 
de bevolking is uniform over het GNPpc verdeeld in het gebied 
1000 < x < 3000; daarbuiten, dus voor 0 < x < 1000 en voor 
3000 .:_x < 5000 is de bevolkingsdichtheid gelijk aan nul. De begin
voorwaarden voor de dichtheid van het industriëel kapitaal en 
voor de dichtheid van het dienstenkapitaal zijn zodanig dat deze 
konsistent zijn met de beginvoorwaarden voor de bevolkingsdichtheid. 
Dit houdt in dat de beide dichtheidsfunkties in het gebied van de 
x-as waar de bevolking uniform verdeeld is rechtevenredig zijn met 
x. Buiten dit gebied zijn ook deze dichtheden gelijk aan nul. 
De integrale waarden van de dichtheid van de bevolking, industriëel 
kapitaal en dienstenkapitaal in 1970 zijn gelijk aan de waarden 
die voor dat jaar met behulp van wereldmodel 3 voor het bevolkings
tal, het totale industriële kapitaal en het totale dienstenkapitaal 
berekend zijn. In de testruns wordt gerekend met tijdstapjes van 
.25 jaar en diskretisaties in het GNPpc van 100 $/person-year. 
Ontwikkelingshulp wordt in het geheel niet gegeven. De berekening 
vindt plaats van 0 tot 5000 $/person-year. 

run 1 

De resultaten van de eerste testrun volgens de omschreven kondities 
zijn te zien in figuur 15 en 16. In beide plaatjes staan de groothe
den uitgezet tegen de tijd. Zoals bekend heeft slechts de periode 
1970-2100 op het verdéélde model betrekking. De grootheden die 
hier uitgezet zijn zijn vergelijkbaar met die welke in fig~ur 3 en 4 
zijn uitgezet (wereldmodel 3). Om dit mogelijk te maken moesten 
een aantal verdeelde grootheden worden geintegreerd, of gewogen. 

Voorbeelden: 
Door de bevolkingsdichtheid te integreren over x krijgt men de to
tale bevolking, welke vergelijkbaar is met de bevolkingsgrootte uit 
wereldmodel 3, 
De crude birth rate is een verdeelde grootheid. Hiervan wordt het 
zogenaamde gewogen gemiddelde bepaald. De bevolkingsdichtheid dient 
daarbij als wegingskoëfficiënt. Is de bevolkingsdichtheid in een be
paald gebied van de x-as relatief groot, dan telt dat gebied zwaar
der mee bij het berekenen van de gemiddelde waarde van de crude 
birth rate. De gewogen CBR is vergelijkbaar met de crude birth rate 
uit wereldmodel 3. 
In wereldmodel 3 is de industrial output per capita gedefiniëerd 
als de totale industriële produktie gedeeld door het totaal aantal 



toelichting: 

I = TOTPOP 
(persons) 
schaal 0- 1.6 EIO 

2 = gewogen CBR 
(persons/IOOOpersons-year) 
schaal 0-50 

3 = gewogen CDR 

4 

5 

(persons/IOOOpersons-year) 
schaal 0-50 

F/TOTPOP 
(kg crops/person-year) 
schaal 0-1000 

POLX 
(dimensionless) 
schaal 0-32 

Voor zover de hier getekende 
grootheden afwijken van de 
korresponderende grootheden 
uit wereldmodel 3 (figuur 3) 
worden de korresponderende 
grootheden metstippellijnen 
in nevenstaande figuur 
aangegeven. 
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toelichting: 9 

I = TOTIC 
($) 8 
schaal.O- I EI3 

2 = TOTSC 7 
($) 
schaal O- I EI3 

6 
3 = TOTIO/TOTPOP 

($/person-year) 
schaal O-IOOO 5 

4 = TOTSO/TOTPOP 
($/person-year) 4 
schaal 0-IOOO 

5 = NR 3 
(resource units) 
schaal O- I EI2 

2 
Voor zover de korresponderende 
grootheden uit wereldmodel 3 
(figuur 4) afwijken van de 
hiernaast getekende is dat 
met stippellijntjes aangegeven. 
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PIGUUR 1? WERELDMODEL 3-D RUN 1 

mensen. Deze grootheid is vergelijkbaar met de integraal van IO 
gedeeld door de integraal van POP in wereldmodel 3-D. 

Het gedrag van de in figuur 15 en 16 getekende grootheden komt goed 
overeen met het gedrag van de grootheden uit wereldmodel 3. Vreemd 
is de zeer tijdelijke sprong die optreedt in 1970 in de (gemiddel
de~ crude birth rate. De enige verklaring hiervoor lijkt dat hier 
sprake is van een "inschakelverschijnsel". Dit vindt zijn oorzaak 
in het feit dat alle exponentiële vertragingsfunkties in 1970 
"herstart" worden. Ze zijn niet dynamisch met de voorgeschiedenis 
(= wereldmodel 3) verbonden (bijlage K). 

Beschouwing van het gedrag van de bevolkingsdichtheid POP als funktie 
van x in de loop der jaren geeft een verontrustend verschijnsel 
te zien. Omdat de groeifunktie U in 1970 voor alle waarden van x 
tussen 1000 en 3000 $/person-year positief is, verwacht men in 
de loop der jaren.een zich langzaam naar rechts verplaatsende blok
vormige bevolkingsdichtheid te zien. Dit blijkt niet zo te zijn. 
Er ontstaat in de buurt van x = 3000 een ophoping van mensen die 
maar moeilijk doorschuiven naar gebieden met een hogere waarde van 
x. Aan figuur 18 is te zien dat deze ophoging steeds sterker wordt 
en vanaf het jaar 2020 langzaam lijkt terug te rollen naar lagere 
waardeh van x. 

Bij het thans gehanteerde rekenschema kan een opstuwing bij 
hijvoorbeeld x = 3000 alleen maar voor komen (bij niet afwijkende 
inner generation) als U voor waarden van x die iets 'leiner 
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FIGUUR 18 WERELDMODEL 3-D RUN 1 

zijn dan 3000 positief is, terwijl U voor waarden van x die iets 
groter zijn dan 300a negatief is. Inderdaad blijkt U plotseling van 
positief in negatief te veranderen. Hoe komt dit ? 
Het is onwaarschijnlijk dat het doorstromen van de verdeelde toestands
grootheden weer de bóosdoener is. Sommige exponentiële vertragings
funkties zijn in wiskundig opzicht ~erdeelde toestandsgrootheden. 
Als zodanig zijn zij echter niet geÏmplementeerd. De verdeelde 
exponentiële vertragingsfunkties worden behandeld alsof het om 
een serie gewone vertragingsfunktiew gaat. Voor alle waarden van x 
worden dus als het ware gewone toestandsvergelijkingen opgelost. 
Doorstromen vindt hierbij niet plaats. 

Wanneer mensen doorstromen horen zij in principe alle op hen betrek
king hebbende grootheden mee te nemen. Voor de verdeelde toestands
grootheden (en de hulpgrootheden die hieruit volgen) gaat dit op, 
Ontdat het doorschuiven bij de eKponentiële vertragingsfunkties ont
breekt worden mensen die doorstromen als het ware met een·stuk ver
leden gekonfronteerd dat het hunne niet is. Bovendien kenmerkt 
dit verleden zich boven de 3000 $/person-year nu juist door alles 
wat een gebied zonder bevolking en zonder enige ekonomische aktiviteit 
kenmerkt~ De groei van het GNPpc kan dan gemakkelijk negatief worden. 

Als tegemoetkoming aan dit probleem zullen de vertaa@ingsfunkties in 
het verdeelde geval werkelijk behandeld worden als verdeelde 
toestandsgrootheden. 

run 2 

Het resultaat van werkelijk verdeelde vertragingsfunkties is beduidend 
beter als het resultaat van run 1. Zoals figuur 19 en 20 laten zien 
verschillen ook nu de resultaten van de tijdafhankelijke grootheden 
niet zo sterk van de resultaten van wereldmodel 3. 
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FIGUUR 21 WERELDMODEL 3-D RUN 2 

Het meest interessant is echter hoe de bevolkingsdichtheid zich 
nu in de loop van de tijd zal gedragen. In figuur 21 is te zien 
hoe de blokvormige initiële verdeling van de bevolking in het 
jaar 1970 er uit is gaan zien in 1980, 2000,en 2020. 
De vreemde hoge piek omstreeks x=3000 die run 1 te zien gaf is ver
dwenen. De bevolking ''schuift" door tot omstreeks 4000 $/person-year, 
waar nog iets van een kleinere piek te zien is. Hieruit valt af 
te leiden dat het veranderen van de manier waarop de verdeelde 
vertragingsfunkties berekend worden, het modelgedrag minder 
vreemd gemaakt heeft. Het vervolg van het gedrag van de bevol
kingsdichtheid is echter minder fraai. Zoals figuur 22 laat zien 
is de bevolking in het jaar 2030 zeer grillig verdeeld over het GNPpc. 
Opvallend is dat deze grilligheid zo plotseling ontstaat: in 2020 0 
is er geen "vuiltje" aan de lucht. Typerend is dat de grilligheid 
lijkt samen te vallen met het differentieschema. 

(Voor zover kon worden nagegaan vertonen alle verdeelde grootheden 
in 2030 opeens zo'n grillig verloop). 

Een verklaring voor dit verschijnsel is tot nu toe niet gevonden. 
Even plotseling als het vreemde verschijnsel optreedt verdwijnt 
het echter ook weer. In het jaar 2040 is de grilligheid al weer 
stukken minder (zie figuur 23) 

run 3 

Om een indruk te krijgen over de nauwkeurigheid van de gebruikte 
rekenmethode is run 2 herhaald, maar dan met een gewijzigd diffe
rentieschema. De tijdstap bedraagt nu .125; de x-diskretisatie 50. 
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5.2.4 

Uit vergelijking van de plotplaatjes van run 3 met run 2 is ge
bleken dat de tijdafhankelijke grootheden precies hetzelfde ver
loop hebben. Af en toe is er sprake van een afwijking van een 
enkel schaaldeel. 

5. 11 

De bevolkingsdichtheid wijkt in run 3 enigszinszins af van die in 
run 2. De kleine piek die in run 2 in het jaartal 2020 optreedt 
bij x=4000 komt in run 3 ook voor, maar nu smaller en hoger. 
Net zoals in run 2 gaat de bevolkingsdichtheid in run 3 sterk op 
en neer in de x-richting in het jaar 2030. De sprongen blijken in 
in run 3 om de 50 $/person-year plaats te vinden (in run 2 om de 
100 $/person-year). Het vreemde verschijnsel blijkt dus samen te 
hangen met het differentieschema. 

Gezien de geringe afwijkingen tussen de resultaten van run 3 en run 2 
en de nadelen die aan de langere rekentijd die een fijner differen
tieschema met zich meebrengt verbonden zijn, worden de volgende 
runs uitgev6erà met het differentieschema van run 2 (diskretisatie 
in de x-richting: 100; tijdstap .25). 

run 4 

In run 1, 2 en 3 is gewerkt met een blokvormige verdeling van 
de bevolking in 1970. Deze eenvoudige gedaante van de beginvoorwaarde 
is gekozen om het model te testen. Grillige en onverwachte gedra
gingen van grootheden kunnen bij een dergelijke beginvoorwaarde 
op zwakke plekken in het model, de rekenwijze of het computerpro
gramma wijzen. Simulaties met de zeer grillig verlopende begin
voorwaarden welke aan de hand van gegevens uit de reële wereld zijn 
gekonstrueerd zouden dergelijke zwakke plekken nooit aan het licht 
brengen. De resultaten van simulatieruns waarbij de bevolking in 1970 
uniform over een zeker gebied van de x-as verdeeld is, geven echter 
geen goed idee over het mogelijk gedrag van de bevolking in de 
reële wereld. Een kenmerk van de bevolkingsdichtheid in de reële 
wereld in 1970 is dat de dichtheid bij lage waarden van het GNPpc 
over het algemeen veel groter is dan die bij hoge waarden van 
het GNPpc. 

Om een idee te krijgen over het gedrag van de bevolking in de 
reële wereld is in run 4 de beginvoorwaarde voor de bevolkings
dichtheid op een eenvoudige ,.,-ij ze aan de situatie in de reële 
wereld aangepast. Voor 0 < x < 500 en voor 3000 < x < 5000 is 
de dichtheid gelijk aan nul gekozen. Voor 500 < ~ < 3000 neemt 
de dichtheid met toenemende x hyperbolisch af (de dichtheid 1s even
redig met 1/x). De integrale waarde van de bevolking is in 
1970 evengroot als in alle overige runs (gelijk aan de met 
wereldmodel 3 berekende waarde voor de totale bevolkingsgrootte 
in 1970), De beginwaarden voor de dienstenkapitaaldichtheid 
en voor de dichtheid van het industriëel kapitaal worden 
zodanig gekozen dat deze konsistent zijn met de beginwaarde 
van de bevolking. Voor 500 < x < 3000 zijn deze grootheden uni
form verdeeld; voor 0 < x< soa en voor 3000 < x < 5000 zijn 
zij gelijk aan nul. De integrale waarden van deze verdeelde 
toestandsgrootheden zijn gelijk ,aan de integrale waarden die 
deze toestandsgroothed~n bij de vorige runs hadden (in 1970). 
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Figuur 24, 25 en 26 tonen een aantal grootheden uitgezet tegen 

5. !5 

de tijd. Het zijn dezelfde grootheden die ook bij de vorige runs 
bekeken zijn. De resultaten van run 4 verschillen wat deze groot
heden betreft nauwelijks van run 2. Voorzichtig zou men hier uit 
de volgende konklusie kunnen trekken: 
de verdeling van de beginvoorwaarden heeft geen invloed op het 
gedrag van globale~ gemiddelde of getntegreeerde grootheden. 
Bovendien valt het volgende op: 
De afwijkingen tussen grootheden uit wereldmodel 3-D en de overeen
komstige grootheden uit wereldmodel 3 blijken klein te zijn. 
De maximale waarden van vervuiling, totaal industriëel kapitaal en 
dienstenkapitaal liggen lager dan die uit wereldmodel 3. De top
waarde van de totale bevolking ligt iets hoger. Zolang de bevol
king groàt liggen de gewogen gemiddeldes van CBR en CDR enkele 
tientallen procenten hoger als de overeenkomstige grootheden in 
wereldmodel 3. Na het omslagpunt (CBR = CDR) daalt de bevolking, 
CBR en CDR liggen nu lager dan in wereldmodel 3. 

Het meest interessant is het gedrag van de verdeelde grootheden. 
Net als bij de vorige runs wordt de aandacht gekonsentreerd op 
de bevolkingsdichtheid. In figuur 27, 28 en 29 wordt POP voor 
een aantal verschillende jaartallen als funktie van x uitgezet. 

De nog onopgeloste problemen uit run 2, namelijk de kleine, smalle piek 
in de omgeving van x=4000 rond het jaar 2020 én het grillige 
verloop van POP in de x~richting rond het jaar 2030 doen zich ook 
bij run 4 voor. 
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5.2.5 

In 2040 (wanneer het vreemde, grillige verloop al heeft plaats
gehad) blijkt het totaal aantal mensen (getuige het door POP 
omsloten oppervla~ flink te zijn toegenomen. De vorm die de 
dichtheidsfunktie dan heeft, is echter ruwweg nog steeds gelijk 

5. 18 

aan die in 1970. De ongelijkheid in het GNPpc is nog steeds gehand
haafd. In de jaren volgend op 2040 daalt d1e bevolking tengevolge 
van de hoge sterftecijfers. De mensen "stl'(Ólnen" naar lagere 
waa:den van het GNPpc. In 2100 bevinden a~'e mensen zich in het 
geb1.ed 0 < x< 1000 ($/person-year). /.' 

/ 
In figuur 30 staan twee grootheden getekend die in wereldmodel 3 
niet voor komen (vandaar dat zij slechts van 1970-2100 getekend 
zijn). Het zijn het gemiddelde GNPpc (gemiddeld over de hele 
wereldbevolking) (DAS) en de spreiding in het GNPpc (cr/DAS). 
Gedurende de simulatierun loopt DAS op van 780 in 1970 tot 
1170 in 2020. Vervolgens daalt DAS; in 2040 is de waarde ~og 
maar 870; in het jaar 2100 is DAS gedaald tot circa 90 $/person-year. 
De spreiding blijkt van 1970-2100 steeds ongeveer .S te zijn. 

over>ige r>uns 

Voor de berekening van u
0 

is in run 1 tot en met 4 gebruik 
gemaakt van de formule d1.e in 3.6 beschreven staat. In enkele 
niet nader te specificeren run~s nog geëxperimenteerd met andere 
formules voor U • Met name is getracht om de groei van de agrarische 
produktie die egn bepaalde bevolkingsgroep tot zijn beschikking 
heeft in de berekening van u

0 
te betrekken. Voor dit begrip is 

het differentiequotiënt ~AO(x,t)/~t genomen. Het gevolg hiervan 
is dat u0 enorm groot wordt, zó groot dat de doorstroming per 
tijdstap (van de verdeelde toestandsgrootheden) groter 
wordt dan de diBk~etisatie in de x-richting. De grote waarde 
van u

0 
wordt veroorzaakt door een grote waarde van het differentie

quotient. Waarschijnlijk is ook dit te '..rij ten aan "verschuivings
problemen". Door tijdgebrek is niet meer aan een zindelijke 
oplossing van deze kwestie gewerkt kunnen worden. Mogelijk 
moet er gewerkt worden met een soort verwachtingswaarde voor AO(x,t) 
voor een bepaalde tlevolkingsgroep welke berekend zou kunnen 
worden op de wijze waarop in wereldmodel 3-D ook reeds een 
Income Expectation (IE) berekend wordt. 



6. l 

KONKLUSlES 

Het uitbreiden van wereldmodel 3 tot een verdeelde wereld is veel 
gekompliceerder en vooral meer tijdrovend gebleken dan aanvankelijk 
gedacht werd. Een paar netelige problemen zijn nog niet opgelost, 
zodat het model nog in een teststadium verkeert. 

Simulaties waarbij de beginvoorwaarden voor hetzij de bevolkings
dichtheid, hetzij de dichtheid van het industriëel kapitaal en de 
dichtheid van het dienstenkapitaal uniform over een zeker gebied 
van de x-as verdeeld waren leverden resultaten op die rond het 
jaar 2030 in de x-richting nogal fluktueerden. Dit probleem 
zal opgelost moeten zijn vóórdat wereldmodel 3-D onderworpen 
kan worden aan een programma van onderzoek dat vergelijkbaar 1s 
met de analyse enoptimaliseringswerkzaamheden die binnen de 
werkgroep Globale Dynamica nu reeds enige jaren aan de wereldmodellen 
2 en 3 verricht worden. 
Daarnaast, of misschien daarmee samenhangend, is het onbevredigend 
dat bij de berekening van de rentevoet van het GNP van een zekere 
bevolkingsgroep (U0) een aantal termen verwaarloosd zijn. De belang
rijkste hiervan is de "rentevoet van de agrarische produktie". 
Zolang niet bekend is van welke orde van grootte deze term is, 
blijft deze verwaarlozing twijfelachtig. 

Uit de simulatieruns kunnen enkele voorzichtige konklusies 
getrokken worden'). 

- Wijziging van de vorm van de beginwaarden der verdeelde 
toestandsgrootheden (zonder de integrale waarde)te wijzigen) 
heeft nauwelijks effekt op het gedrag van globale, geÏntegreerde 
of gemiddelde grootheden in de tijd, 

- Het gedrag van globale, geÏntegreerde of gemiddelde grootheden 
uit ·wereldmodel 3-D verschilt kwalitatief niet van dat van de 
overeenkomstige grootheden uit wereldmodel 3. Kwantitat 
blijven de verschillen beperkt tot enkele tientallen procenten. 

- In 2040 (zeventig iaar na het begin van de simulatie) heeft 
de bevolkingsdichtheid weer dezelfde gedaante als in 1970. 
De ongeliJkheid 1n het GNPpc is blijven bestaan. Na 2040 daalt 
het GNPpc voor iedereen. Aan het einde van de simulatierun 
(2100) bevinden alle mensen zich in het gebied 0 < x < 1000 
$/person-year. 

- Verfijning van het differentieschema heeft op de globale, 
gemiddelde of gelntegreerde grootheden geen uitwerking, Op de 
verdeelde grootheden is een geringe uitwerking gekonstateerd. 

Ondanks het f t dat er nog enkele belangrijke problemen op te 
lossen zijn, is het werk aan wereldmodel 3-D, mede gezien deze 
konklusies geen uitzichtloze zaak. Vandaar dat van harte in 
hoofdstuk 7 enkele aanbevelingen worden gedaan om de werkzaam
heden voort te zetten. 

1
) Simulaties zónder ontwikkelingshulp; diskretisatie in de x-rich

ting: 100 $/person-year; tijdstap .25 year. 



7 AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT DE VOORTZETTING VAN HET WERK 

Aan het slot van dit verslag volgen hier enkele aanbevelingen 
met betrekking tot de voortzetting van de werkzaamheden. Op de 
eerste plaats lijkt het mij gewenst dat de oorzaak van het gril
lige gedrag dat wereldmodel 3-D onder testkondities vertoont na-

7. 1 

der wordt onderzocht. Wat gebeurt er precies vóórdat in 2030 de 
bevolkingsdichtheid zulke vreemde fluktuaties vertoont ~ Interes
sant hierbij is waarschijnlijk de vraag hoe het komt dat er in 
eerdere jaren omstreeks x=4000 een piekje in de bevolkingsdichtheid 
ontstaat. Het inzicht hierin geeft mogelijk een aanwijzing over het 
ontstaan der fluktuaties. Omdat gebleken is dat deze fluktuaties 
samenhangen met het gehanteerde differentieschema is het onwaar
schijnlijk te veronderstellen dat het grillige gedrag een eigenschap 
van het model is. 

Vervolgens rijst er nog een mathematische kwestie: 
Hoe optimaal is het gehanteerde differentieschema ? ') 
Vanwege de rekentijd wil men een zo grof mogelijk Bifferentieschema 
hanteren; maar het is de vraag hoe grof fijn genoeg is om geen on
verantwoorde konsessies aan de rekennauwkeurigheid te doen. 

In dit kader is het goed om even in herinnering te roepen dat er 
bij de konstruktie van wereldmodel 3-D een aantal vooronderstellingen 
gedaan zijn met de duidelijke bedoeling om problemen die niet al te 
belangrijk waren, maar waarvan de oplossing wel veel tijd zou kosten 
te omzeilen. Het verdient aanbeveling om deze vooronderstellingen 
nader te onderzoeken; zij hebben betrekking op: 
- de mànier waarop de grootheid potentia~ jobs in agriau~ture 

verdeeld gemaakt is; 
- de omrekening van kg crops in dollars; 

het ontbreken van een indeling van de bevolking 1n vier leeftijds
groepen; 

- het gedeeltelijk verdeeld maken van de agrarische sektor; 
- het model dat als uitgangspunt voor wereldmodel 3-D dient (de derde 

vermoedelijk definitieve versie is inmiddels ter beschikking); 
- de arbitraire wijze waarop de ontwikkelingshulp in wereldmodel 3-D 

1s opgenomen. 

Wat de simulatieruns betreft zou het aan te bevelen zijn om: 
- in het verbeterde programma te testen of de voorzichtige konklusies 

uit het vorige hoofdstuk nog op gaan; 
- na te gaan hoe de rampen die wereldmodel 3 in het vooruitzicht stelt 

verdeeZd zijn (waar vallen de klappen?); 
- na te gaan wat het effekt is van de ontwikkelingshulp; gezien het feit 

dat de wereldbevolking op eennogal scheve (niet-symmetrische) wijze 
over het GNPpc verdeeld is in 1970 ia een OeveZopment AidSwitch (DAS) 
gebaseerd op de mediaan van de wereldbevolking in plaats van op de 
gemiddelde waarde van het GNPpc waarschijnlijk effektiever bij het 
bestrijden van de gr~te ongelijkheid in het GNPpc. 

- na te gaan of die situaties welke in wereldmodel 3 aanleiding hebben 
gegeven tot evenwichtssituaties in wereldmodel 3-D aanleiding geven 
tot dezelfde evenwichtssituaties. 

Tot slot zij vertlleld dat de konklusies uit alle relevant onderzoek aan 
wereldmodel 3 op het verdeelde model getoetst kunnen worden. 

') Het computerprogramma voor de simulatie van wereldmodel 3-D is zo 
gekonstrueerd dat het weinig moeite kost om de grootte van de dis
kretisatie in .de x-rivhting afhankelijk van x te maken. 


