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SAMENVATTING 

Een van de punten van kritiek op wereldmodel3 is het feit, 

dat het geen beschrijving geeft van en geen rekening houdt met de 

grote welvaartsougelijkheid in de wereld. 

De grondgedachte ter ondervanging van deze kritiek 1s het 

berekenen van de voor de welvaartsougelijkheid relevant geachte 

grootheden per landengroep aan de hand van de relaties van wereld

model3. 

Zonder ingrijpende en complexe struktuurwijzigingen door te 

voeren bleek het mogelijk te zijn, de kapitaal- en bevolkings

grootheden per landengroep te kwantificeren. Een belijkrijk resul

taat is de generatie van een snel groeiende kloof tussen rijke en 

arme landen gedurende de komende 50 jaar. Dit is een gevolg van 

de bevolkingsexplosie 1n de arme en de kapitaalsexpansie in de 

rijke landen. 

Zelfs ontwikkelingshulp ter grootte van 2% van het bruto 

nationaal produkt der rijke landen levert 1n het gedesaggregeerde 

model geel .relevante welvaartsverbetering voor de ontwikkelingslanden 

op. De hulpinspanning heeft duidelijk meer ·succes, indien deze gecombineerd 

wordt met een drastische geboortebeperking. Voor een algehele welvaarts

nivellering in de wereld lijkt bovendien een afremmen van de economische 

groei in de rijke landen noodzakelijk. 



VOORWOORD 

Het afstudeerwerk is verricht in het kader van het projekt 

GLOBALE DYNA}1ICA binnen de Vakgroep Meten en Regelen van de afdeling 

der Technische Natuurkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven. 

De werkgroep Globale Dynamica houdt zich momenteel bezig met het 

analyseren en optimaliseren van de wereldmodellen 2 en 3, die 

onder leiding van J.W.Forrester en D.L.Meadows zijn ontwikkeld ln 

opdracht van de CLUB VAN ROME. In de voortgangsverslagen (1), (2), 

(3) en (4) zijn de resultaten van de werkzaamheden samengevat. 

Als uitzondering op de normale analyse- en optimaliserings

werkzaamheden is in januari 1973 doorPietervan der Hijden een 

begin gemaakt aan het modelleren van de welvaartsongelijkheid in de 

wereld. De eerste opzet om dit te realiseren, wereldmodel3-D1, is 

nog niet afgerond. Na enige maanden volgens deze opzet gewert te 

hebben, heb ik in februari 1974 gekozen voor een andere aanpak van 

het probleem. Het resultaat hiervan is in dit verslag weergegeven. 

Tot slot wil ik alle leden van de vakgroep Meten en Regelen 

danken voor hun prettige samenwerking. In het bijzonder ben ik dank 

verschuldigd aan Wil Thissen en Prof.Rademaker voor hun vele goede 

suggesties. Verder ben ik Jan van Hoek erg dankbaar voor ZlJn be

hulpzaamheid bij het oplossen van programmeermoeilijkheden. 
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I mEIDING ·) 

1.1 Wereldmodel 3 

In opdracht van de Club van Rome is door een MIT-team onder 
leiding van D.L. Meadows een wereldmodel opgezet. De resultaten 
van een van de eerste versies van wereldmodel 3 hebben in lederland 
een enorme bekendheid gekregen door middel van het "Rapport van 
de Club van Rome" (7). 

In wereldmodel 3 zijn op wiskundige wijze relaties vastgelegd 
tussen een beperkt aantal voor de mensheid belangrijk geachte 
grootheden. Deze grootheden vormen een vijftal sektoren, zoals in 
fig. 1 is aangegeven. De berekeningen met het model worden uit
gevoerd voor de periode 1900-2100. 

fig. 1 : sektoropbouw 

1. 

in wereldmodel 3 
volgens flow-diagram 
van Meadows c. s. 

De simulaties met het model geven een zondermeer onaantrek
kelijk toekomstbeeld te zien. Zoals blijkt uit fig. 2 en 3 verto
nen enkele voor het voortbestaan van de mensheid essenti~le groot
heden na een periode van groei een enorme collaps. Ten gevolge 
van het opraken van onvervangbare grondstoffen slaat de groei van 
de economie om in een algehele ineenstorting. Door een door deze 
economische achteruitgang veroorzaakte voedselcrisis sterven zeer 
velen de hongersdood. 

') Voor een meer uitvoerige inleiding wordt verwezen naar 
Hoofdstuk 1 van U 20 (8). 



fig. 2 : Standaard gedrag van 
wereldmodel 3.3. 
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fig. 3 : Standaard gedrag van 
wereldmodel 3.3. 
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1.2 Kritiek op wereldmodel 3 

Een van de belangrijkste punten van kritiek op wereldmodel 3 
betreft het geag~geerde karakter van de grootheden. De toestand 
in de wereld wordt uitgedrukt aan de hand van grootheden zoals 
totale bevolkingsgrootte, totale hoeveelheid industrieel kapitaal, 
totale hoeveelheid geprodueeerd voedsel, gemiddelde hoeveelheid 
diensten per hoofd ete. Het model besehrijft bijvoorbeeld niet het 
versebil in inkomen, bezit van bodemsehatten en bouwland tussen 
diverse bevolkingsgroepen of landen. Met name het ontbreken van de 
tegenstelling anne·landen-rijke landen doet de werkelijkheid ge
weld aan. 

Zo volgt uit het geaggregeerde model van Meadows, dat pas na 
2000 enkele belangrijke grootheden een desa1treus verloop zullen 
krijgen, terwijl nu al kommervolle situaties (te weinig voedsel en 
diensten per hoofd) realiteit zijn voor een groot deel van de we
reldbevolking. 

1.3 Doelstelling afstudeerwerk 

In januari is Pieter van der Hijden afgestudeerd op het 
onderwerp:"Een verdeelde wereld"(A). De doelstelling van zijn 
werk is geweest, wereldmodel 3 zodanig uit te breiden en/of te 
hervormen, dat de grote welvaartsongelijkheid in de wereld in het 
model tot uitdrukking komt. De gevolgde aanpak berustte op het 
vervangen van de gewone differentiaalvergelijkingen uit wereldmo
del 3 door partiële differentiaalvergelijkingen. Bij het numeriek 
oplossen daarvan ontstonden eehter grote problemen (zie Hoofdstuk 
2). 

Aangezien het er in februari niet naar uitzag, dat binnen een 
kort tijdsbestek een oplossing voor deze problemen gevonden kon 
worden, heb ik getraeht op een andere wijze gebruik te maken 

van de vergelijkingen van Meatows om de welvaartsongelijkhei~ op 
de wereld in model te brengen. 

2. 



II WERELDMODEL 3-Dl 
.. --.. =•=:a•-= 

2.1 Inleiding 
Volgens een door Kaya (5) gesuggereerde werkwijze heeft Pieter 

van der Hijden wereldmodel 3 uitgebreid. De gevolgde werkwijze 
houdt· in dat de bevolkings- en kapitaalgrootheden nu niet alleen 
als funktie van de tijd berekend worden, maar ook als funktie van 
het bruto nationaal produkt per hoofd G.KPPC '), zodat bijvoorbeeld 
de gewone differentiaalvergelijking 

d TOTPOP(t) • d(t) •• TOTPOP(t) 
dt 

moet ~orden vervangen door een parti~le differentiaalvergelijking 

a 
at POP(x,t) = 0 G(x,t).POP(x,t) - ~ U(x,t).x.POP(x,t) • 

Hierin is: 
TOTPOP(t): 
G(x,t) 
x 
POP(x,t) 
U( x, t) 

totale bevolkingagrootte op tijdstip t. 
groeisnelheid van de bevolking als funktie van x en t . 
evenals t onafhankelijke variabele(• GNPPC). 
bevolkingsdichtheidsfunktie als funktie van x en t . 
relatieve groeisnelheid van het GNPPC als funktie van 
x ent. 

Wereldmodel 3-Dl bestaat dus uit een systeem van gewone en 
partiële differentiaalvergelijkingen. 

In de literatuur worden geen direkt bruikbare oplossingsmethoden 
voor dit soort stelsels uitgewerkt. In eerste instantie is geprobeerd 
om met behulp van een achterwaarts differentieschema een oplossing te 
vinden. Omdat dit onverwachte moeilijkheden opleverde, is overgestapt 
op een op eigen inzicht gebaseerd differentieschema. 

2.2 Resultaten en problemen 

Op het moment, dat Pieter van der Hijden afstudeerde waren de 
resultaten nog onbetrouwbaar; de diverse dichtheidsfunkties verto
nen in de x-richting heftige fluktuaties rond 2030. Deze oscillaties 
hangen waarschijnlijk samen met de gebruikte oplossingsmethode voor 
het stelsel parti~le differentiaalvergelijkingen. Gezien het geringe 
inzicht in de consequenties van de gehanteerde differentieschema's 

') 1. Het GNPPC dient als indicator voor het sociaal economisch 
ontwikkelingspeil, met behulp waarvan de welv&artsongelijk
heid kan worden uitgedrukt. Meer hierover is te vinden in 
Bijlage D van dit verslag en in (8). 

2. In Bijlage B is een lijst van afkortingen gegeven. 



is toen (voorlopig) van deze aanpak afgestapt ·). 

Een voorzichtiger aanpak is ondertussen gelnitialiseerd door 
Rik van Schuur (9). Hij heeft een aantal oplossingsmethoden uitge
test op een meer overzichtelijk stelsel parti~le differentiaalver
gelijkingen. dat betrekking heeft op een sterk vereenvoudigde ver
sie van wereldmodel 3-Dl. Onder bepaalde omstandigheden traden bij 
hem gelijksoortige oscillaties in dichtheidsfunkties op. 

Parallel hieraan is er overgestapt van de partiële differenti
aalvergelijkingen op het zogenaamde "treinenmodel", dat nauwelijks 
wiskundige moeilijkheden kan opleveren, terwijl het evenzeer beant
woordt aan het gestelde doel, te weten het aanbrengen van een re~le 
welvaartsongelijkheid in wereldmodel 3. 

Voordat eventueel het stilgelegde werk aan wereldmodel 3-Dl 
hervat wordt, zullen een aantal moeilijkheden aan de vereenvoudigde 
versie uit de weg geruimd moeten worden. Daarna is het misschien 
vanuit wiskundig oogpunt gezien interessant om een betrouwbare 
oplossing te zoeken voor het stelsel partiële differentiaalvergelij
kingen van wereldmodel 3-Dl. De resultaten van wereldmodel 3-D2, 
het zgn. "treinenmodel", kunnen daarbij als vergelijkingsmateriaal 
dienen. 

') Het overgrote deel van het werk aan wereldmodel 3-Dl is ver
richt door Pieter van der Rijden. Slechts een aantal aspekten 
komen gedeeltelijk voor mijn rekening, zoals het verdelen van 
het voedsel. het werkelijk verdeeld berekenen van sommige · 
vertragingsfUnkties en het opnemen van de rentevoet van de 
agrarische produktie in de berekening van de GNP-rentevoet. 
Deze punten zijn grotendeels verwerkt in het afstudeerverslag 
vanPietervan der Hijden (8). 

4. 



III WERELDMODEL ~-D2 I ) 

De nieuwe uitbreiding van wereldmodel 3 impliceert een onderscheid 
in landengroepen. Zoals uit de struktuurbeschrijving (§3.1) zal 
blijken, heeft dit onderscheid in landengroepen betrekking op de 
grootheden uit de bevolkingasektor en een aantal economische varia
belen. De verschillen in gedrag van deze grootheden tussen de diver-
se landengroepen kunnen een goede beschrijving geven van de wel
vaartsongelijkheid. 

Het model, waarvan ik steeds ben uitgegaan, is de definitieve 
versie van wereldmodel 3.3 met de zgn. 4 level-leeftijdsstruktuur 
voor de bevolking. Praktisch alle relaties uit wereld 3.3 worden in 
wereld 3-D2 overgenomen, zowel voor w~t betreft de interakties 
binnen een submodel als voor wat betreft de wisselwerking tussen 
grootheden in het geaggregeerde modelgedeelte. In Bijlage E wordt 
nader ingegaan op de koppeling van de submodellen met de geaggre
geerde modelsektoren. 

In §3.2 heb ik de voor- en nadelen van de twee versies van 
wereldmodel 3-D tegen elkaar afgewogen. 

~.1 Opzet van het nieuwe model 

De grondgedachte achter·de uitbreiding van wereldmodel 3 is 
de volgende: De wereld wordt opgesplitst in landengroepen zodanig 
dat alle landen met een GKPPC in 1970 tussen bepaalde grenzen in 
dezelfde groep worden ondergebracht. De landengroepen hebben op 
elk moment een eigen bevolkingsgrootte, een eigen hoeveelheid indus
trieel kapitaal, een eigen voorraad delfstoffen en een eigen arse
naal aan bouwland etc. Als eenvoudigheidshalve aangenomen wordt, 

) 

' 

dat er geen handel en migratie is tussen de diverse groepen, dan krijgen 
w~ het soort model van fig. 4. Elk submodel heeft betrekking op 
een bepaalde landengroep. De interne belnvloedingen in de diverse 
submodellen zijn gelijkvormig aan de relaties uit wereldmodel 3.~. 

Het is echter niet zinvol om alle relaties en grootheden in 
elk submodel onder te brengen, omdat sommige relaties en grootheden 
een globaal, niet te desaggregeren karakter hébben. Een voorbeeld 
van een globale grootheid is de langdurige vervuiling. Met de ze 
grootheid wordt namelijk dat soort vervuiling (bv. Hg. Pb), waar
van de gehele wereld even veel last heeft, weergegeven. De struk-
tuur van het aldus verkregen model is gelllustreerd in fig. 4. 

') Analoog aan de D in de naam wereldmodel 3-Dl zou de D in wereld
model 3-D2 kunnen slaan op het Engelse voord "Distributed", wat 
verdelen, distribueren betekent. Omdat in het nieuwe model eer
der van een indeling dan van een verdeling van de welvaart sprake 
is, heeft de D in wereldmodel 3-D2 nu betrekking op het Engelse 
woord "Divided", wat verdelen, indelen betekent. 



8 • ,~vervuilingssektor 
~ • grondstoffensektor 

~ = bevolkingssektor 

~ • kapitaalsektor 

~ = landbouwsektor 

s 
.~ 
I 

fig. 4 Structuur van model. 
gebaseerd op indeling 
in landengroepen. 

fig. 5 idem. maar boven-
dien met landbouw 
grondstoffensek
tor in het cen
traal gedeelte. 



Omdat het bovendien veel te ver voert om een handelsstruktuur 
tussen de diverse landengroepen te modelleren, is besloten om 
naast een globale vervuilingasektor ook een geaggregeerde 
grondstof- en landbouwsektor te gebruiken (fig. 5). Er is namelijk 
geen enkel land ter wereld, dat al zijn voedsel zelf verbouwt en 
alle grondstoffen zelf delft. Voor een uitvoeriger argumentatie 
voor het globaal hanteren van de landbouwsektor van wereldmodel 3, 
wordt verwezen naar Bijlage I. 

3.2 Vergelijking van wereldmodel 3-D2 met wereldmodel !-Dl 

6. 

De nieuwe werkwijze, het indelen van de wereld in landengroepen, 
heeft een aantal voordelen ten opzichte van de oude aanpak, die ge
baseerd is op het continu Terdelen van .grootheden over het GKPPC: 

1. Een indeling in landengroepen sluit beter aan bij de echte inde
ling van de wereld in landen dan een continut verdeling van 
grootheden over het GKPPC. Met de verdeling van de welvaart 
binnen de landen wordt echter geen rekening gehouden. 
Landelijke gemiddelden van grootheden zijn veelal te vinden 
in statistische jaarboeken, terwijl gegevens over de verdeling 
van grootbeden over het inkomen zeer summier of helemaal niet 
aanwezig zijn. 

2. Door middel van aanpassing van bepaalde constanten en/ of tabel- • 
funkties in een submodel kunnen we het gedrag van grootheden 
in dat submodel wijzigen en aldus beter met de werkelijkheid 
laten overeenstemmen. 

3. In de''Verdeelde Wereld" van Pietervan der Hijden worden de 
grootbeden verdeeld over het GNPPC. Als gevolg hiervan is het 
zeer moeilijk om na te gaan, hoe een bevolkingsgroep, die in 
1970 gestart is ilat~.e•n .bepaalde waarde van het GNPPC, zich 
gedraagt als funktie van de tijd en het GHPPC. Met ons nieuwe 
model is dit natuurlijk geen probleem. 

4. De moeilijkheden, die optraden bij het oplossen van het systeem 
van gewone en parti~le differentiaalvergelijkingen (resultaten 
vertoonden onverklaarbare fluktuaties) en de problemen bij het 
berekenen van de rentevoet, kunnen we met behulp van de nieuwe 
methode omzeilen. 

5. De rekentijd is korter. Met het nieuwe model is het mogelijk 
om in eerste instantie te rekenen met een indeling in 3 landen
groepen. In wereldmodel 3-Dl is men gebonden aan een minstens 
tien keer zo fijne discretisatie. Ook is de term met de partiäle 
afgeleide naar x (•GKPPC) komen te vervallen. 

Als bezwaren tegen het werken met een model, dat onderscheid 
maakt in diverse submodellen, worden wel eens genoemd de onover
zichtelijkheid en de twijfelachtige vraag of er wel voldoende be
trouwbare gegevens voor handen zijn om de diverse relaties in de 
submodellen te kwantificeren. 

Aan beide bezwaren wordt in wereld 3-D2 gedeeltelijk tegemoet
gekomen. Doordat in het model geen wederzijdse belnvloedingen van 
submodellen opgenomen zijn en doordat uitgegaan wordt van submodellen 



met praktisch identieke struktuur, komt het bezwaar van onover
zichtelijkheid voor een groot gedeelte te vervallen. De relaties 
in de submodellen zijn gelijk aan de vertrouwde relaties in we• 
reldmodel 3.3. Omdat deze relaties grotendeels afgeleid zijn uit 
landengegevens, kunnen we bijna met hetzelfde recht als bij wereld
model 3 zeggen, dat het nieuwe model gebaseerd is op~voldoende be
trouwbare gegevens. 

In een later stadium zal blijken dat het noodzakelijk is 

7. 

enkele constanten en tabelfunkties enigszins te wijzigen om een 
ree~ler gedrag van de grootheden in sommige submodellen te bewerkstel
ligen (§ 4.3). Verder wordt in bijlage H ingegaan op het gebruik 
van de koppelfunkties uit wereld 3 voor het nieuwe model. 

~ 

' 



IV REALISATn VAN EEN ACCEPTABELE SIMULATIE 

4.1 Werkwijze 

Als voordeel van het nieuwe model is in § 3.2 onder andere 
genoemd het feit dat we niet gebonden zijn aan een opsplitsing 
van de wereld in landen. Van dit gegeven heb ik gebruik gemaakt 
door de meeste proefberekeningen te maken met het zogenaamde 
3S-model '). 
Een indeling in minder dan tien landengroepen betekent bovendien, 
dat de rekentijd zo kort is, dat we ongehinderd via een teletype 
(CANDE-system) op de Burrougns B6700-computer kunnen rekenen 1 

'). 

Verder heeft een indeling in enkele landengroepen het voordeel 
van grotere overzichtelijkheid; hebben we te maken met een op
splitsing in meer dan tien landengroepen, dan zal toch slechts 
het gedrag van enkele karakteristieke landengroepen bestudeerd en 
geanalyseerd kunnen worden. 

Zoals uit de allereerste simulatie zal blijken(§ 4.3.1), 
levert het zonder wijzigingen overnemen van alle relaties uit 
wereldmodel 3.3 voor de beschrijving van het gedrag van de lan
dengroepen in een aantal gevallen irreële resultaten op. De oor
zaak hiervan is meestal eenvoudig in te zien. Door middel van uit 
dit inzicht voortvloeiende, logische wijzigingen is getracht een 
meer reëel en acceptabel gedrag te verkrijgen. 

Tijdens het oplossen van deze aanloopmoeilijkheden zijn een 
aantal bezwaren van het gebruik van een regionale jobsektor en een 
globale landbouwsektor naar voren gekomen. Aan deze bezwaren is 
gedeeltelijk tegemoet gekomen door middel van eenvoudige model
wijzigingen (§ 4.4). 

Tot slot is aandacht besteed aan het aantal landengroepen. 
Het ligt wel voor de hand dat er discrepanties bestaan tussen het 
3S-gedrag en (b.v.) het BoS-gedrag. Na oplossing van de aanloop
moeilijkheden aan de hand van het 3S-model, is daarom gezocht naar 
een "optimale" opsplitsingsgraad. Het"optiDlUDl"impliceert een zo 

') Het wereldmodel 3-D2, dat een indeling in 3 landengroepen 
heeft, zal voortaan het 3S-model genoemd worden. Het bijbe
horende gedrag van grootheden wordt daaraa aangeduid met het 
3S-gedrag. Bij indeling in N landengroepen wordt dit respek
tievelijk NS-model en NS-gedrag. 

8. 

1 
') Rekenen via een teletype heeft zowel voor- als nadelen. De 

nadelen heb ik echter kunnen opvangen door van een aantal andere 
Burroughs-faciliteiten gebruik te maken (zie bijlage M). 



laag mogelijk aantal landengroepen, waarbij nog voldaan wordt aan 
de voorwaarde, dat verdere opsplitsing geen significante gedraga
wijzigingen meer oplevert. 

4.2 Initialisatie 

De initialisatie van het nieuwe model, dat onderscheid maakt 
tussen diverse landengroepen, vergt natuurlijk veel meer gegevens 
dan de initialisatie van wereldmodel 3. Omdat van het jaar 1900 
per land nauwelijks cijfers van grootheden als bruto nationaal 
produkt, bevolkingagrootte en industrieel kapitaal bekend zijn, is 
het model niet in 1900, maar in 1970 gestart. 

De initialisatie van wereldmodel 3 in 1900 geschiedt door in 
eerste instantie de 12 toestandsgrootheden en enkele hulpgrootheden 
beginwaarden te geven. Deze àulpgrootheden(alle.vertragingen) maken 
deèl uit van een lus, lDe!t&al'lde uit louter hulpvariabelen. 

Bij het creëren van beginwaarden voor wereldmodel 3-D2 hebben 
we getracht rekening te houden met twee voorwaarden: 

1- de overeenkomst in 1970 tussen werkelijkheid en model zal 
zo goed mogelijk dienen te zijn. 

2- de globale, gemiddelde grootheden van het nieuwe model in 
1970 moeten zo goed mogelijk aansluiten aan de corresponde
rende grootheden van wereldmodel 3 in 1970 {standaard 
gedrag). 

Het ten uitvoer brengen van de twee eisen geeft geen problemen 
voor wat betreft de grootheden in de geaggregeerde modelsektoren; 
de initialisatie daarvan geschiedt met behulp van de nodige gegevens 
uit de toestand van wereldmodel 3.3 in 1970. Ook het starten van de 
submodellen gebeurt door op voorwaarde 2 de meeste nadruk te leggen. 
We gebruiken namelijk alleen de verhouding tussen grootheden uit de 
realiteit om de globàle toestandsgrootheden van wereldmodel 3.3 in 
1970 te verdelen over de diverse landengroepen. 

Uit de literatuur (zie bijlage F) halen we cijfers voor de 
bevolkingsgrootten (met indeling in leeftijdsstruktuur) en de 
GNPPC's (met indeling in IOPC, SOPC en AOPC) van de landengroepen. 
Met behulp van een aantal relaties uit wereldmodel 3.3 berekenen 
we dan de beginwaarden voor de toestandsgrootheden "Industrial 
Capital" IC en ''Service Capital" SC (Bijlage G). Vervolgens norma
liseren we de toestandsgrootheden in de submodellen zodanig, dat de 
integrale waarden van de toestandsgrootheden aansluiten bij de 
waarden van de correspoaderende globale toestandsgrootheden van 
wereldmodel 3.3. Als voorbeeld is de initialisatie van het 8S-model 
in Bijlage G uitgewerkt. 

Behalve de 12 echte toestandsgrootheden bevat wereldmodel 3 
nog diverse vertragingsrunkties, die in wiskundige zin ook als toe
standsgrootheden zijn op te vatten. In 1900 wordt eenvoudilbeids
halve verondersteld, dat er tijdens de eerste rekenstap geen ver
tragingen bestaan (ingang z uitgang). Op eenzelfde manier zouden 



we vertragingen in de submodellen in 1970 kunnen behandelen (voor 
vertragingstunkties in het centrale gedeelte van het model behoeft 
dit natuurlijk niet gedaan te worden). Met het doel een gladder ver
loop van deze vertragingstunkties in 1970 te verkrijgen, hebben we 
een iets andere methode toegepast. We hebben de verhouding tussen de 
"uitgang" en de "ingang" van een "smooth"-f'Îulktie ') in het wereld
model 3. 3 in 1970 gebruikt om de "uitgang" van de overeenkomstige 
"smooth"-t'unktie te berekenen. Bij "delays" ') is de verhouding tus
sen de diverse "sublevels" overgenomen. 

Aanloopmoeilijkheden 

De allereerste simulatie 

10. 

In tegenstelling tot alle andere simulaties (zie Bijlage F) is 
de allereerste run met het 3S-model bij wijze van proef gemaakt met 
een arbitrair gekozen verhouding tussen de beginwaarden van de diver
se landengroepen. 

GNPPC) : GNPPC2 : GKPPC
3 

= 250 1750 ,750 

POP l : POP 
2 

: POP 
3 

• 13 2 1 

Zoals uit fig. 6 blijkt, is het gedrag van de meeste globale ofwel 
"gemiddelde" grootheden kwalitatief hetzelfde als tijdens de stan
daard run van wereldmodel 3.3. 
De opvallendste kwantitatieve verschillen tussen beide runs zijn: 
a. het"gerniddelde" sterftecijfer in het 38-model sluit niet aan bij 

het sterftecijfer van wereldmodel 3.3. 
b. zowel het sterfte- als het geboortecijfer zijn in het 3S-model 

gedurende de periode 1970-2050 hoger dan in wereldmodel 3.3. 
c. de totale hoeveelheid industrieel kapitaal neemi in het 3S-model 

veel hogere waarden aan. 
d. ondanks snellere stijging van het industrieel kapitaal daalt de 

grondstoffenvoorraad aanvankelijk minder snel dan in wereldmodel 3, 
maar komt toch uiteindelijk op een lager eindniveau uit. In over
eenstemming hiermee is het gedrag van de langdurige vervuiling; 
deze stijgt aanvankelijk langzamer, maar de stijging zet langer 
door. 

e. de maximale waarden van de belangrijke grootheden worden 10 I 
20 j. later bereikt dan in wereldmodel 3.3. 

Eveneens in fig. 6 zien we het gedrag van de bevolkingagrootte 
(POP), het geboorte- en sterftecijfer (CBR, CDR) en de industri~le 
en diensten produktie per hoofd (IOPC, SOPC) in elk van de 3 sub
modellen apart. 

Conclusie: het verloep van deze belangrijke grootheden als funktie 
van de tijd vertoont dezelfde karaktertrekken als het ver
loop van de corresponderende globale grootheden: stijging, 
gevo~gd door terugslag. 

') Voor de betekenis van de eerste orde vertragingsrunktie "smooth" 
en de derde orde vertragingsf'unktie "delay3" wordt verwezen naar 
(A) en (19). 



fig. 6 De allereerste simulatie. 
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Daarentegen kan men voor de grootheden bevolking, industriijle 
en diensten produktie per hoofd wel opvallend grote kwantitatieve 
verschillen constateren tussen de landengroepen onderling; in het 
bijzonder tussen de ala armate gestarte landengroep en de twee 
rijkere landengroepen. Deze verschillen manifesteren zich vooral 
in de bevolkingagrootte en de "per capita"-grootheden. 
a. de bevolkingaaantallen in de als rijk gestarte landengroepen 

blijven veel lager dan de bevolkingagrootte in de arme landen
groep ten gevolge van een veel kleiner verschil tussen geboorte-

ll. 

en sterftecijfer en een veel grotere startwaarde voor de.bevolkings-
arootte VM de ..... te ·ar"P in 1970. " 'Y' 

b. ~ induatl'iële-•4ln 4ienatenproduktie p~Ï·-hoofci groeit in ,de rijke 
landengroepen ve-el sneller dan in de 8.l"'le la nd.engroepen; tesl!lnen 
met de veel gunstiger ultgangspositi~ voor de rijken veroorzaakt 
dit op den duur een el'lorm absoluut verschil in de "per capita"
grootheden. 

De rijken blijken rond het jaar 2000 zelfs een industriële 
produktie per hoofd van 4ooo ~ 5000 $/person-year te bezitten, 
zodat de definitiegebieden van de IOPC ~en ook SOPC~ afhankelijke 
tabelfunkties ver overschreden worden. Meadows c.s. hebben deze 
tabelfunkties slechts gedefinieerd voor IOPC waarden kleiner dan 
16oo $/person-year. Opvallend is bovendien, dat voor de submodellen 
2 en 3 de IOPC-curve een hoger maximum bezit dan de SOPC-~urve. 
Normaliter (in wereldmodel 3) ligt de diensten produktie 1 3/2 
hoger dan de industriële produktie. Nu blijkt er echter een plafond 
te zijn voor de diensten output per hoofd. Deze afplatting in de 
SOPC-curve is te wijten aan de overschrijding van het definitie
gebied van de "Indi~ated Service Output Per Capita" (ISOPC), die 
in het model de funktie van gewenste hoeveelheid diensten per 
hoofd vervult. Afhankelijk van de verhouding aanwezige diensten: 
gewenste diensten wordt de hoeveelheid investeringen in de diensten
sektor bepaald (zie fig~ H 4, Bijlage H). Aangezien voor de rijken 
het maximum van de ISOPC-tabel bereikt wordt. zal ook een stabili
sering van de investeringen in de diensten per hoofd 'en daardoor ook 
een plafOnd a~ de dienaten produktie per hOofd optreden. 

In § 4.3.2 zal dit probleem opgelost worden door middel van 
extrapolatie van enkele tabelfunkties. 

Twee opvallende discrepanties tussen het standaard gedrag 
van wereldmodel 3 en het 3S-gedrag zijn de hogere sterfte- en 
geboortecijfers van het 3S-model gedurende de periode 1970-2050, 
voorafgegaan door de grote sprong in het sterftecijfer in 1970 
ten gevolge van het overstappen van wereldmodel 3 op het 3S-model. 
Uit vergelijking van de geboorte- en sterftecijfers van zowel het 
standaard gedrag van wereldmodel 3 als het 3S-gedrag met de werkelijk
heid (tabel 1) blijkt, dat het sterftecijfer in submodel 1, de 
armste landengroep,veel hoger is dan in werkelijkheid, en dat ook 
het sterftecijfer van wereldmodel 3.3 nogal hoog ligt. 
In §·4.3.3 zal nader ingegaan worden op de oorzaken van dit 
hoge sterftecijfer voor de armste groep, en tevens zal worden aan
gegeven, hoe dit probleem opgelost is. 



12. 

TABEL 1 : vergelijking van re~le cijfers met eerste modelsimulatie 

/; wereld 3S- reali- Sl re al i- S2 reali- S3 re al i-
model3 model teit teit teit teit ,j 1970 1970 1970* 1970 1970* 1970 1970*' 1970 1970 tt 

CBR 37 37 34 43 4o 17 18 17 18 
CDR 21 28 ] )~ 32 15 12 10 JO 9 
LE 44 38 55 28 45-50 70 70-75 72 70-75 

~bron: Demographic Yearbook 1970 (17) 

4.3.2 Extrapolatie van koppelfUnkties 

In § 4.1.1 is geconstateerd, dat sommige grootheden (SOPC en 
IOPC) voor de twee rijke landengroepen dusdanig grote waarden krij
gen, dat de definitiegebieden van diverse tabelfunkties overschre
den worden. Bij zo'n overschrijding wordt normaliter (wereldmodel 3.3) 
niet ge~xtrapoleerd, maar aangenomen dat de funktiewaarde constant 
en gelijk aan de uiterste waarde van de tabel blijft voor alle 
buiten het definitiegebied vallende waarden van de onafhankelijke 
variabele. 

Zoals in fig. 6 te zien is, kan afplatting van tabelfunkties 
grote consequenties voor het gedrag van belangrijke grootheden 
hebben. Met het doel een uitspraak te doen over de meest voor de 
hand liggende uitbreiding van een tabelfunktie, heb ik diverse in 
wereldmodel 3.3 voorkomende tabellen aan een korte studie onder
worpen (Bijlage H). 

De koppelfunkties 
zijn de volgende: 

ISOPC a f( IOPC) 
IFPC = f( IOPC) 
UD..PC • f(IOPC) 
PCRUM = f(IOPC) 
HSAPC = f(SOPC) 

die in aanmerking komen voor extrapolatie 

Indicated Service Output Per Capita 
Indicated Food Per Capita 
Urban Industrial Land Per Capita 
Per Capita Resóurce Usage Multiplier 
Health Service Allocation Per Capita 

Omdat er geen enkele reden is om aan te nemen, dat de verhou
ding diensten produktie: industri~le produktie kleiner wordt in 
een land met een groeiende materi~le welvaart ') heb ik de ISOPC
tabel lineair ge~xtrapoleerd. Eenzelfde soort redenering heeft ~ot 
lineaire extrapolatie van de UILPC-tabel geleid, alhoewel ik gevoels
matig een zekere afplatting bij stijgende IOPC acceptabeler zou 
vinden. Deze tabel is echter erg ongevoelig. De koppelfunkties 
IFPC en LMHS (fig. H 7 en 102 ) lijken voor hoge W&ard.en van de 
"per capita" grootheden naar een"verzadigingswaarde" te gaan. 

') In de literatuur, o.a. in het technisch rapport (6) wordt 
soms juist het omgekeerde beweerd; nl. dat de diensten een 
steeds grotere fraktie van het GNPPC zullen opeisen. Zie 
daarom Bijlage J, waar een alternatieve ISOPC-tabel uitge
test wordt. 
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Hiermee is rekening gehouden bij de extrapolatie. Omdat deze afplat
tende LMHS-tabel de laatste schakel is in de keten 

SOPC LE 

behoeft de veel steilere HSAPC-tabel niet of slechts over een 
beperkte SOPC-range ge~xtrapoleerd te worden. 

Speciale aandacht 1s aan de PCRUM~tabel gewijd (fig. H6 ). 
Uit het technisch rapport (6) volgt geen eenduidig advies over 
het eventueel extrapoleren van de PCRUM-tabel. Ik heb zelf gekozen 
voor een lineaire extrapolatie volgens fig. 7. 

fig. 7 Extrapolatie van 
koppelfunkties 
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Simulaties met het 3S-model, waarin voor ISOPC, IFPC en UILPC 
de ge~xtrapoleerde koppelfunkties volgens fig. 7 opgenomen zijn, 
geven een meer vertrouwd beeld (fig.8). Uit nader onderzoek 
(Bijlage J) blijkt dat voors.l het uitbreiden van de ISOPC-tabel gunstige 
wijzigingen in het gedrag tot gevolg heeft. Het wegnemen van de 
afplatting heeft tot gevolg dat de FIOAS groter wordt gedurende 
een belangrijke tijdsperiode. De FIOAI wordt daardoor noodzakelij
kerwijs kleiner. De extrs.polatie van IFPC en UILPC blijken nauwe-
lijks zichtbare gevolgen te produceren. Bovendien kan nog opgemerkt 
worden dat de invloed van de extrs.polaties op submodel 1, zoals te 
verwachten valt, nihil is. 

- ----.- -
') Schaal 1=1000 wil hier zeggen, dat ~~n schaP.ldeel ven de ver

ticale as 1000 eenheden van de betreffende grootheid voorstelt. 



fig. 8 Invloed van de extrapolaties van ISOPC, IFPC, en 
UILPC op het 3S-gedrag. 
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1 BELANGRIJK I : De bovenste twee plaatjes bevatten het gedrag van enkele 
globale grootheden; in de onderste figuren áijn een aant~ 
(regional!) grootheden van de armste (sl) en de rijkste (S~} 
landengroep uitgezet. 



De gevolgen van de uitbreiding van de PCRUM-funktie (een 
hoger verbruik van grondstoffen en een grotere vuilgeneratie per 

14. 

hoofd bij grote IOPC) komen tot uiting op hèt_ tijdstip dat de oorspron
kelijkè grondstof'voorraad. voor ongeveer de helft ia ui:tgeput ' ) • De 
grotere grondstoff'enconsumptie per hoofd re sul teert in het 5 jae.r 
eerder overschrijden van deze grens. De op dat moment zeer hoge 
verbruikssnelheid en de enelle stijging van FCAOR veroorzaken 
een snelle ineenstorting van het kapitaal (fig. 9). 

4.3.3 Tabelwijzigingen 

Alle tot nu toe besproken runs met het nieuwe model vertonen 
in 1970 een "gemiddeld" sterftecijfer, dat een forse sprong ver
toont ten opzichte van het sterftecijfer in het standaard gedrag 
van wereldmodel 3.3 (ondanks continue aansluiting van toestands
grootheden), en mede daardoor nog veel meer dan wereldmodel 3.3 
afWijkt van het reële sterftecijfer (tabel 1). 

Deze discontinuiteit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
niet lineariteit van de tabeltunkties, die de levensverwachting en 
het sterftecijfer bepalen. Een voorb~eld: in het geval van het 
3S-model wordt in 1970 een IOPC van ± 200 $/person-year opgesplitst 
in IOPC's van 170, 1300 en 1500 $/person-year voor de drie sub
modellen (fig. 10). De"gemiddelde" IOPC blijft 200 $/person-year; 
daarentegen wordt de gemiddelde CMI groter, de levensverwachting dus 
kleiner en het sterftecijfer groter. In Bijlage H worden de con
sequenties van het gebruik van de niet-lineaire koppelfunkties in 
het nieuwe model uitvoeriger bekeken. 

0.5 
CMI 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

-0,1 

-0,2 

fig. 10 : CMI-tabelfUnktie 

-- CMI-tabel volgens het 
Technisch Rapport 

----- Gewijzigde CMI-tabel 

J(l()O 2400 3200 

tOPC ($/person-year) 

') Tenminste bij de in wereldmodel :.~ ~ebruikte FCAOR-tabel 



fig. 9 Invloed Vel) extrapolatie van PCRUM op het 38-gedrag 
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fig. 13 Invloed van noodzakelijk geachte tabelaanpassingen. 
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15. 

Uit fig. 1~ blijkt, dat behalve de CMI-tabel, ook andere 
koppelfunkties of relaties debet zijn aan de grote sprong in het 
gemiddelde sterftecijfer. Gezien hun vorm lijken de volgende koppel
funkties bij te dragen tot de discontinuiteit: 

-de vier "Mortality"-tabellen ~' ~, ~' M4 (fip;. Hl6) 

-"Lifetime' Multiplier hom Health Services" LMHS (fig. Hl2) 
- "Lifetime Multiplier trom Food" LMF ( fié". HlO) 
- "Crowding Multipier from Industry" CMI ( fip-. H13) 
- "Indicated Food Per Capita" IFPC (fig. H7) 

Omdat is gebleken dat met name het sterftecijfer in de armste 
landengroep te hoog uitvalt, zal het gedeelte van de tabellen, dat 
voor dit hoge sterftecijfer verantwoordelijk is, gewijzigd moeten 
worden. Gezien de hoofdoorzaak van de discontinu!teiten, de niet
lineariteit der tabelfUnkties, kamt dit wijzigen veelal neer op 
het afzwakken van die niet-lineariteiten '). 

Systematisch uittesten van telkens kleine veranderingen leverde 
tenslotte meer bruikbare koppeltinkties op (fig. 10,11 en 12~ de' 
gestippelde funkties). Simulaties met het ~S-model, waarin de ver
anderde tabelfunkties zijn opgenomen, genereren een acceptabeler 
sterftecijfer (fig.l~). 

fig. 11 LMHS-tabelfunktie 

LMH~2-tabel volgens het 
Technisch Rapport 

------- gewijzigde LMHS-tabel 

--- ---
LMHS 
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fig. 1? LMF-tabelfunktie 

U-iF-tabel volgens het 
Technisch Rapport 

------- gewijzigde LMF-tabel 

1' 5 

- FPC/SFPC 

') Ter verkrijging van acceptabelere cijfers zijn een aantal 
niet-lineariteiten afgezwakt. Doordat voor FPC<SFPC in de 
nieuwe LMF-tabel een gemiddeld lagere LMF is gekozen, is bij 
wijze van uitzondering een grotere niet-lineariteit ge!ntro
duceerd; de reden hiervoor is te vinden in Bijlage H, fig. HlO. 
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In eerste instantie hebben we ook de niet-lineaire "Mortality"
tabellen en de IFPC-tabel aangemerkt als potenti~le oorzaken van de 
discontinu'!teit. De "Morta.lity"-tabellen hebben hierin geen duidelijk 
aandeel gehad. gezien het feit dat het model bij een reële levensver
wachting een acceptabel sterftecijfer blijkt te genereren. In de IFPC
tabel is ook geen wijziging doorgevoerd. Er is dus niet gesleuteld 
aan empirisch geverifieerde tabellen zoals IFPC en "Mortality"-tabel
len. De koppelfunkties, die uiteindelijk wel gewijzigd zijn (fig. 10, 
11, en 12), berusten louter op hypotheses. 

Slotopmerking : In het voorgaande is steeds geprobeerd om de discon
tinu'!teiten in een aantal hulpvariabelen te verklaren aan de 
hand van de niet-lineariteit van een aantal koppelfunkties. 
Hierbij moeten we in het algemeen toch enige voorzichtigheid 
in acht nemen, omdat ook best in geval van alleen lineaire 
tabelfUnkties discontinulteiten hadden kunnen ontstaan. Door 
namelijk twee lineaire funkties te vermenigvuldigen ontstaat 
een niet-lineaire {kwadratische) funktie, die in geval van op
splitsing in landengroepen ook een discontinu!teit kan veroor
zaken. Dit effekt blijkt {gelukkig) bij de berekening van de 
levensverwachting 

LE = LMHS • LMC • LMF • LEN 

te verwaarlozen. 
Verder wil ik nog eens verwijzen naar Bijlage H (met name blz. HJ3). 
waar iets meer wordt gezegd over de consequenties van het gebruik 
van de tabelfunkties van wereldmodel 3.3. 

4.4 Jobsektor en landbouwsektor 

4.4.1 

De testruns van 4.3 hebben betrekking op een 3S-model, waarin 
de invloed van de jobsektor op de economisch~> variabelen per landen
groep berekend wordt. Nadere bestudering van de simulatieresultaten 
en het nog eens in ogenschouw nemen van de bedoelingen van de model
bouwers met de jobsektor hebben er toP. R;eleid, dat voortaan met een 
globale jobsektor zal worden gerekend ( § 4. h.l). 

Het merendeel van het bijeenver~aarde feitenmateriaal pleit voor 
een geaggregeerd gebruik van de lp~dbouwsektor in wereldmodel 3-D2 
(Bijlage I). Hierbij Aansluitend zal ik in §h.4.2 een aantal opmer
kingen maken over de tot nu toe geb~likte methode van voedselproduk
tie en verdeling. 

Een globale jobsektor 

De jobsektor in wereldmodel 3 dient niet om een· beschrijving te 
geven van de sociale aspekten van de werkelooshe~ maar is bedoeld 
om ~én van de mogelijke effekten van een extreem tekort aan arbeibs
krachten op de economische groei te demonstreren. 

Wereldmodel 3 genereert onder standaard condities steeds een 
overschot aan arbeidskrachten, zodat dan uit de jobsektor geen rem
mende werking op de economische P,roei te verwachten valt. Weglaten 
van de gehele jobsektor blijkt onder standaard condities dan ook 
geen gedragswijzigingen tot gevolg te hebben (10). 

In de rijke landengroepen van wereldmodel 3-D2 blijkt daarentegen 
een tekort aan arbeidskrachten een forse reduktie in de industriële 
en diensten produktie te veroorzaken (fig. 14). In werkelijkheid 
wordt momenteel in de rijke landen het tekort 

'· 



10 

8 

6 

4 

2 

0 
1910 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
1900 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
l~oo 

sl 

IOPC 

SOPC 

fig. 14 Discrepantie in het 3S-gedrag tussen model met 
regionale en model met globale jobsektor. 

I 350 2.000 

,gso 2000 

8 

4 

2 

0 
·voo 1~10 .. tijd 

0-500 

0-500 

' ' ' ' .... ______ 

------- • ;s-model met 
regionale job
sektor 

.. ;s-model met 
globale jobsektor 

IOPC 0-1000 

SOPC 0-1000 

POP O-lo10 

NR O-lo12 

.z.oso Zloo 

tijd 

JO 

~~ ,. ... , 
' 8 ~ \ 

I 

' ' \ 
\ 6 
' \ 

\ 

' 4 

2 

0 
1.loo - tijd 

IOPC 0-5000 

SOPC 0-5000 

Opm: geen gedragswij-
ziging in submodel 1 



aan arbeidskrachten gedeeltelijk aangevuld met goedkope gastar
beiders uit minder getndustrialiseerde landen, waar een grote 
werkeloosheid heerst. 

Omdat moeilijk met dit laatste effekt rekening is te houden 
en omdat bovendien de .oorspronkelijke relaties in de jobsektor 
onbetrouwbaar zijn, heb ik gemeend deze invloed op de economische 
groei in de rijke landen te moeten elimineren. Voorzichtigheids
halve is wel een globale· jobsektor gehandhaafd. Evenals in wereld
model 3 onder standaard condities heeft deze gedurende de run 
van 1900-2100 geen belangrijke invloed op de economische variabe
len. 

4.4.2 De globale landbouwsektor 

Steeds wordt uitgegaan van een model met een geaggregeerde of
wel globale landbouwsektor. Uitgaande van de totale landbouwinves
teringen en een aantal toestandsgrootheden in een bepaald jaar 

17. 

wordt de totale voedselproduktie berekend net als in wereldmodel 3.3. 
De resulterende totale hoeveelheid voedsel moet nu verdeeld worden 
over de diverse landengroepen. Als verdeelsleutel gebruiken we een 
op historische gegevens gebaseerde tabelfunktie (IFPC), die grof
weg de geconsumeerde hoeveelheid voedsel per hoofd bij een bepaal
de industri~le produktie per hoofd aangeeft: . 

met 

FPCi • IFPCi • F/IF 

n 
IF ,. L IFPCi • POP i • 

i=l 
(formule 1) 

Afhankelijk van de verhouding FPC1 : IFPCi wordt de fractie van de 
industri~le produktie, bestemd voor de landbouw bepaald: 

FIOAAi = f(FPC/IFPC1) • f(F/IF) 

.. onafhankelijk van i. (formule 2) 

De totale investeringen in de landbouwsektor worden nu gelijk 
genomen aan de som van de investeringen in de submodellen: 

N 
TAl • .~ FIOAAi • IOi • (formûle 3) 

i:Ï 

Dit lijken allemaal zeer redelijke veronderstellingen. Toch 
dienen hierbij nog een Tiertal opmerkingen gemaakt te worden. 
1. Het is in de toekomst zeer goed mogelijk, dat onder veranderde 

sociale en materiële ~tandigheden(denk bij dit laatste bij
voorbeeld maar aan energie- en grondstofcrisis en aan mondiale 
voedselschaarste) andère waardepatronen gaan ontstaan. De 
nadruk kan bijvoorbeeld meer komen te liggen op diensten en 
voedsel in plaats van op industriële goederen. Deze onzekerhe
den omtrent IFPC en ISOPC gelden zowel voor wereldmodel 3 als 
voor het nieuwe model. In Bijlage K is een beschrijving opge
nomen van een simulatie, waarin de gewenste hoeveelheid voed
sel en het gewenste dienstenpakket 50% hoger genomen is dan 
normaal. 

2. De waardepatronen van de diverse 



landen verschillen op dit moment reeds van elkaar. Indien deze 
verschillen gecorreleerd blijken te zijn met de welvaartsver
schillen, dan kan eventueel per landengroep een aparte IFPC 
en ISOPC gehe.nteerd.worden.· In het teehnisch rapport wordt de 
bedoelde correlatie niet geconstateerd. 

3. Zoals met formule 2 wordt weergegeven, is de voor de landbouw 
bestemde fraktie van de industriële output voor alle landen
groepen even groot. Alhoewel dit in de werkelijkheid niet het 
geval is, zie ik dit op het ogenblik toch als de meest 
acceptabele oplossing. Een per landengroep verschillende 
FIOAA heeft alleen zin als de gehele landbouwsektor verdeeld 
wordt; immers, nu wordt het resultaat van een extra investe
ring in ~~n land uitgemiddeld over alle groepen. 

4. In eerste instantie lijkt het redelijk te veronderstellen, 
dat er toch enig T~rband bestaat tussen de landbouwinves-
teringen en de toegekende voedselhoeveelheid. Dit blijkt bij 
de huidige verdeelsleutel echter niet het geval te zijn, ge
zien het gedrag van de frakties 

en IFPCi • POP i 

N 

1!1 IFPC i • POP i 

18. 

in de loop van de tijd in verschillende landengroepen (fig. 15). 
De rijke landengroepen investeren relatief veel kapitaal, 
maar consumeren relatief weinig voedsel. terwijl in de arme 
landen juist het omgekeerde plaatsvindt. Dit gedrag is niet 
geheel onjuist, omdat in de rijke landen zeer kapitaal
intensieve landbouwmethoden gebruikt worden en in de ontwikke
lingslanden zeer arbeidsintensieve landbouw gebruikelijk is. 

Wordt het voedsel aan de hand van de investeringen verdeeld, 
dan genereert het model irre~el gedrag (fig. 16). De armste landen
groep blijkt in plaats van een bevolkingsexplosie een bevolkings
daling te vertonen. Het sterftecijfer stijgt namelijk enorm wegens 
gebrek aan voedsel. 

Voor de arme landen ontstaat soortgelijk gedrag indien het 
voedsel aan de hand van een regionale landbouwsektor berekend 
wordt (zie Bijlage I). 

4.5 Aantal landengroepen 

Tijdens de opbouwfase van wereldmodel 3-D2 is om kostbare 
rekentijd uit te sparen steeds gewerkt met het zgn. 3S-model, 
een model, dat slechts onderscheid maakt in 3 landengroepen. 

Er is geconstateerd (o.a. tig. 6) dat er een behoorlijk 
verschil bestaat tussen het 3S-gedrag en het standaard gedrag 
van wereldmodel 3. Hoewel het 3S-model reeds een onderscheid 
maakt tussen rijk en arm, is het niet verwonderlijk, dat het 
3S- gedrag afwijkt van bijvoorbeeld het Sos-gedrag'). 

') Het BoS-gedrag heeft betrekking op een model, bestaande uit 
8o submodellen. 
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Fig. 15 Verdeling van de landbouwinvesteringen en de 
voedselconsumptie over de 8 ') landengroepen 
tijdens het normale 8S-gedrag. 
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op het Ss-model {de latere standaard-versie van wereldmodel. 3-D2). 



De praktijk heeft geleerd (fig. 17), dat een indeling in 
8 landengroepen voor onè doel optimaal is. Het SS-gedrag wijkt 
nauwelijks af van het BoS-gedrag'), terwijl de rekentijd toch 
nog kort genoeg blijft om ongestoord via een terminal op de 
B6700-computer te kunnen rekenen. Bovendien is het aantal landen
groepen niet te klein om op redelijke wijze diverse vormen van 
ontwikkelingshulp in het model in te bouwen. 

Opmerking 1. In Bijlage F wordt beschreven volgens welke criteria 
de landen zijn ingedeeld bij de diverse landen
groepen voor het 3S, 5S, 8s, lOS, 4os en Bos-model. 

Opmerking ?. Gezien de sterke niet-lineariteit in tabelfunkties 
voor lage "per eapita"-waarden en de zeer ongelijke 
beginverdeling van de bevolking is het niet verwon
derlijk, dat vergroting van het aantal landen
groepen vooral gevolgen heeft voor de simulatie
resultaten van de groep met de allerarmste landen 
(fig. 17). 

Opmerking 3. In het v~rvolg zal worden gerekend met het SS-model. 
Bij het bespreken van de diverse simulaties komen 
meestal de landenp:roepen 1, h en 8 a.1m de orde. Deze 
Oir.vatten o.a. de volp:ende landen: 

s
1 

China, India, Indonesië. Brazilië. Nigeria, Turkije e.d. 

S)+ Verenigd Koninkrijk, Hest-Duitsland Nederland 

S Verenigde Staten 8 

• ., 

') Het SoS-gedrag is te vergelijken met het 8S-gedrag door de 
diverse grootheden van telkens 10 landengroepen samen te 
nemen of te middelen. 
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Het BoS-gedrag en het 8S-gedr~ kunnen we met elkaar vergelijken ~oor 
na de berekening de grootheden over een aantal landengroepen te middelen. 



V BESPREKING VAN DIVERSE SIMULATIES 

········==-====··------~------·== 

Door een extra dimensie toe te kennen aan de grootheden uit 
de bevolkings- en kapitaalsektor van wereldmodel 3.3 is een nieuw 
model ontstaan, dat in grote lijnen beantwoordt aan de gestelde 
eisen. Het gedrag van dit uitgebreide wereldmodel 3 wordt bespro
ken en getnterpreteerd in § 5.1. ~ 'i.:? bevat de s8Jilenvattingen 
van een gevoeligheidsonderzoek en van de resultaten van model
simulaties onder veranderde sociale en technologische aannamen. 

Hierbij sluit ook het onderzoek naar de effekten van ontwikkelings
hulp op de economische groei in de arme en rijke landen aan. Van
wege de centrale rol van ontwikkelingshulp met het betrekking tot 
het karakter van het nieuwe model, is een apart Hoofdstuk aan dit 
onderwerp gewijd. 

5.1 De standaard run 

20. 

Het onderzoek aan het nieuwe model en de daaruit voortvloeiende 
modelaanpassingen hebben tenslotte geresulteerd in een acceptabel 
geacht gedrag van belangrijke grootheden. Dit zal voortaan het 
standaard gedrag genoemd worden. Het standaard gedrag heeft be
trekking op een 8 landengroepen omvattend model, dat in 1970 ge
start wordt met de beginwaarden volgens Bijlage G. Uitgezonderd 
enkele tabelaanpassingen (ISOPC, CMI, LMF) en enkele hypothetische 
tabelextrapolaties (ISOPC, IFPC, UILPC, PCRUM) zijn onder stan
daard condities dezelfde aannamen gedaan als bij wereldmodel 3.3 
onder standaard condities. 

Het gedrag van de globale, integrale of gemiddelde grootheden 
wordt aangeduid met globaal standaard gedrag en het gedrag van 
grootheden in de landen~roep~n met regionaal standaard gedrag. 

Om het veelvuldig refereren naar figuren te voorkomen, is 
hieronder een lijstje met verwijzingen naar de eers~zeven figuren 
van Bijlage A opgenomen. De onderstreepte grootheden Hebben betrek
king op het globale standaard gedrag, de andere op het regionale 
standaard gedrag (telkens voor 3 landengroepen). 

fig. Al 

fig. 'A2 

fig. A3 

fig. A4 

fig. A5 

fig. A6 

fig. A7 

~OTJl()P, CBR, CDR, POP, CBR, CDR 

IOPC, ~, ~. IOPC, SOPC, AOPC, IAOPC 

)!!!, PPOLX, !:f., TOTIO, TAI 

TOTIC, TOTSC, FCAOR, IC/TOTIC, SC/TOTSC, NRUR/TOTNRUR 

FIOAA, FIOAS, FIOAI, FIOAC, FIOAA, FIOAS, FIOAI, FIOAC 

GNPPC, STDEV, RGIOPC, RGSOPC, RGAOPC 

LMF, ~. ~' _!!, LMF, LMC, LMHS, LE 
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5.1.1 Gedrag van de standaard run 

Evenals in de standaard run van wereldmodel 3 wordt het gedrag 
van bevolking en kapitaal gekenmerkt door groei, gevolgd door 
terugslag resp. ineenstorting. 
De bevolking groeit ten gevolge van een zeer hoog geboortecijfer en 
een relatief laag sterftecijfer in de arme landen zeer snel ("t ~'f""joo.':} 
In 1970 leefden 3.6 miljard mensen op de aardbol. Voor 2000 berekent 
het model 6 miljard wereldburgers en in 2030 wordt een topwaarde 
van rond 9 miljard mensen bereikt. Van die 9 miljard mensen bevinden 
zich er 7 miljard in de ~te landengroep. In deze groep is de 
voedselconsumptie per hoofd FPC steeds zeer laag, en het gemiddelde 
jaarinkomen minder de.n 150 $/person-year. In schrille tegenstelling 
hiermee berekent het model voor de rijkste groep in 2030 een in
komen van 15000 $/person-year. 
Voor de periode 1970-2030 zijn in het model twee tegengestelde 
ontwikkelingen te constateren: 

De armste landen vertonen een bevolkingsexplosie zonder dat 
de levensstandaard stijgt. 
Daarentegen heeft er in de rijkere landengroep een exponen
ti~le groei van de welvaart plaats en valt de lichte bevol
kingstoename nauwelijks op. 

In tabel 2 zijn een aantal uitkomsten voor drie landengroepen weer
gegeven. 
TABEL 2 : Een aantal cijfers uit het standaard gedrag van 8S-model 

Sl S2 S3 
1970 2030 1970 2030 1970 2030 

bevolkingsgrootte 2, 3 w9 7 109 0,15 1o9 0.3 109 0,2 109 0,3 109 

bruto nationaal produkt per h. 110 100 16oO 7000 3500 15000 

industriële prod. p~r hoofd 20 20 6oo 2800 1200 6500 

diensten prod. per hoofd ,,0 40 850 3PDO 2100 n5oo 

voedsel per hoofd 250 230 750 1000 1100 1000 

geboortecijfer 4o 30 18 12 17 11 

sterftecijfer 17 30 10 12 7 13 

fraktie v. totale ind. kapitaal 6% 3% 13% 14% 36% 44% 

fraktie v. tot. diensten kap. I 9% 7% 13% 13% 35% 39% 
fraktie v. tot. grondst. verbr. 5% 3% 16% 15% 31% 30% 

fraktie v. tot. voedsel cons. 39% 48% 9'1a 8% 16% 11% 

fraktie v. tot. landb. invest. 6% 3% ] 3~0 14% 37% 43% 



22. 

Zowel de rijken als de armen gaan er na 20:30 snel op achteruit. 
In de rijke landengroepen stort het hele economische systeem in 
elkaar ten gevolge van het opraken van de grondstoffen. Maar een zeker 
zo ernstige, situatie ontstaat in de arme landen, waar na de 
collaps een snelle daling van de bevolking optreedt. 

In 2015 is de grondstoffenvoorraad geslonken tot de helft 
van de beginvoorraad (in 1900), waardoor de effektiviteit van de 
industri~le produktie daalt (zie FCAOR, fig. A4). De grote snelheid 
van het grondstofverbrUik veroorzaakt een snelle uitputting, die 
weer tot gevolg heeft dat in een tijdsperiode van 15 jaar meer dan 
50% van het kapitaal opge~ist wordt voor grondstofwinning '). Het 
gevolg daarvan is, dat de industrHHe produktie zal gaan dalen. 

De daling in de industri~le output heeft na enkele jaren ook een 
reduktie van de investeringen in de landbouw tot gevolg, wat op 
zijn beurt weer leidt tot een lagere voedselproduktie. Alle 
landengroepen zien hun voedselpakket kleiner worden. Doordat de 
mensen in de armste groep zich reeds voor de collaps met een mini
maal voedselrant1oen tevreden moeten stellen, betekent deze 
achteruitgang van de voedselproduktie in een korte tijd hongers
nood voor die 7 miljard mensen. De bevolkingsgrootte daalt in 4o 
jaar tijd ca. 4 miljard ten gevolge van het enorm snel toegenomen 
sterftecijfer {ondanks het hoge geboortecijfer). 

Opmerking 1. In de diverse figuren van het globale standaard 
gedrag zijn tevens de corresponderende grootheden 
van het standaard gedrag van wereldmodel 3 weerge
geven. Kwantitatief gezien zijn er nogal wat verschil
len tussen de beide runs. De bevolkingspiek in het~·· 
nieuwe model ligt 2 miljard hoger dan in WP-reldmodel 3. 
Bovendien stijgt het industrieel en diensten kapitaal 
tot veel hogere waarden dan in wereldmodel 3. 

Opmerking 2 Onder de figuren Al t/m A7 is verdere uitleg van het 
standaard gedrag van de diverse grootheden te vinden. 

5.1.2 Oorzaak van het uiteengroeien van arm en rijk in het model 

In tabel 2 zijn diverse cijfers over het groeiend verschil 
tussen arm en rijk weergegeven. Terwijl in de ge!ndustrialiseerde 
landen de bevolking nauwelijks toeneemt tijdens de periode 1970-20:30, 
verdrievoudigt de bevolking in de armste landengroepen. Daarentegen 
stijgt het inkomen per hoofd in de rijke landen met een faktor 4. 

In 20:30 is het verschil tussen rijk en arm zo groot geworden, dat 
22% van de wereldbevolking 97% van het industrieel kapitaal in 
handen heeft. Het verschil is nog groter als we de twee uiterste, 
de armste en de rijkste landengroepen met elkaar vergelijken. De 
allerrijksten {3% van de wereldbevolking) hebben 44% van het indus
trieel kapitaal in handen, terwijl 78% van de mensen nog geen 3% 

d 
') Indien dt (FCAOR • IC);> ICIR dan zou dit betekenen, dat er 

o.a. fabrieken afgebroken worden om er mijnen van te maken. 
Gelukkig valt de ongelijkheid gunstiger uit: b.v. in 204o is 
de ongelijkheid0•34 • 1012 < o. 77 • 1012 



bezit. Aan de hand van tabel 3 wordt de groeiende tegenstelling 
tussen arm en rijk nog eens gelllustreerd '). 

TABEL 3: Groeiende kloof rijk-arm 

1970 2030 

GNPPCs/ GNPPC1 32 150 

FPCs/FPC1 4 5 

PCRtJMs/ PCR~ 75 230 

IC8/IC1 75 34o 

Waarom in het model de afstand tussen arm en rijk steeds groter 
wordt, is eenvoudig in te zien. Het model genereert bij een hoog 
welvaartspeil een laag geboorte- en sterftecijfer. Omgekeerd ont
staat bij een lage industri~le produktie een hoog geboortecijfer 
en een relatief laag sterftecijfer. wat resulteert in een forse 
bevolkingsgroei. Wanneer in beide groepen een gelijk percentage 
van de industriële produktie geherinvesteerd zou worden in de in
dustrie, zou het industrieel kapitaal in beide groepen met een even 
grobt percentage per jaar stijgen, maar de voor het welvaartspeil 
relevante "per-capita"-grootheden zullen steeds verder uit elkaar 
groeien. 

Hoe is nu de groeisituatie voor de allerrijksten 
en de allerarmsten in 1970 en 2000 in ons model ? 
De industri~le output per hoofd wordt als volgt berekend: 

( 1 - FCAOR ) • CUF 
·--

POPi ICOR 

Zowel in 1970 als in 2000 is de laatste term als constant te 
beschouwen: 

Voor de relatieve groei van de IOPC is de volgende formule af te 
leiden: 

L) IOPC
1 

IOPCi 
* --

IJ POP i 

POP1 

') In figuur A6 wordt de groeiende kloof tussen arm en rijk 
weergegeven aan de hand van de standaard deviatie van de 
GNPPC's van de diverse groepen. 
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TABEL 4 : Cijfers uit het standaard gedrag v. wereldmodel 3-D2 

/11 I 1,/ bevolkings- FIOAI ') ICIR/IC ICDR kapitaal-
/ / / groei re groei 

// /j I; 1970 2000 1970 2000 1970 2000 1970/2000 1970 2000 

submodel 1 2.2% J.9% 0.30 0.3( 0.095 0.095 0.07 2.5% 

submodel 8 o.g% 0.5~ 0.,7 0.35 0.117 0.110 0.07 4.7% 

Gebruikmakend van de gegevens van tabel 4 is nu de groei van de 
industri~le produktie per hoofd IOPC te bepalen: 

submodel 1 
submodel 2 

2000 

0.6% 
3.5% 

2.5% 

4.~ 

Het gedrag van de relatieve groei voor enkele landengroepen is weer
gegeven in figuur A6. 

In de werkelijkheid groeit het GNPPC van Amerika (dat zou moe
ten corresponderen met de rijkste landengroep) met 3.4% en in de 
landen met een GNPPC <500 neemt het GNPPC gemiddeld t 1% toe (vari
eert tussen +11 en -5%). De procentuele groei van het GNPPC van de 
rijkste groep in het model is slechts 2% vanwege de aanvankelijk 
relatieve langzame groei van SOPC. Ook voor de armste landen klopt 
de vergelijking tussen werkelijkheid en berekening niet helemaal. 

5.2 Gevoeligheidsonderzoek en andere simulaties 

Een aantal aannamen (beginwaarden, tabelfunkties, constanten) 
van wereldmodel 3 berusten op een zeer weinig re~le cijfers. 
Daarom is het belangrijk te onderzoeken, in welke mate signifi
cante veranderingen in deze aannamen het gedrag van het model 
be'!nvloeden. 

Op de eerste plaats komen de relaties, die in het nieuwe model 
op een arbitraire manier zijn uitgebreid, in aanmerking voor het 
gevoeligheidsonderzoek '').De invloeden van alternatieve extrapola
ties van de koppelfunkties ISOPC en PCRUM voor standaard gedrag 
zijn nagegaan. Daarnaast zijn een aantal andere gewijzigde model
parameters uitgetest: "Fraction of Industrial Output Allo cated to 

') Het verschil in FIOAI voor arm en rijk wordt veroorzaakt door 
de kleine niet-lineariteit in de ISOPC-tabel, die de gewenste 
hoeveelheid diensten als funktie van IOPC bepaalt. 

'') Ter verkrijging van een re~ler sterftecijfer zijn drie tabel
funkties, te weten LMHS, LMF en CMI gewijzigd(§ 4.3.3). Om 
enig idee te krijgen van de invloed van deze ingrepen is een 
run met wereldmodel 3.3 gemaakt, waarin vanaf 1970 de gewijzig
de tabelfunkties (fig. 10, 11, 12) zijn opgenomen (fig. A8). 



Agricul ture" FIOAA, "Fraction of Industrial Output Allocated to 
Consumption" FIOAC, "Average Lifetime of Industrial Capital" ALIC, 
"Industrial C&pital Output Ratio" ICOR, "tifetime Multiplier from 
Food" LMF en de beginwaarde van de onverv&ngbare grondstoffen. 
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De resultaten van het gevoeligheidsonderzoek worden besproken in 
Bijlage J. De bel&ngrijkste conclusie uit het onderzoek is, dat het 
uiteengroeien van arm en rijk en na 2030 het ineenstorten van de eco
nomie gehandh&afd blijven, ondanks significante veranderingen in 
onzekere aannamen. 

In Hoofdstuk }2T van het Technisch Rapport (6) wordt de invloed 
van o.a. een a.&ntal discrete technologische en sociale veranderingen 
op de gedragswijze (groei, gevolgd door collaps) onderzocht. De 
bedoeling van deze aannamen is na te gaan, of de ineenstorting in 
het model onder bepaalde condities te voorkomen is. Om een indruk 
te krijgen van de uitwerking van deze aannamen op de kloof tussen 
arm en rijk, zijn een aantal van deze technologische en sociale 
veranderingen ook in het nieuwe model uitgeprobeerd (zie Bijlage K). 

In het algemeen blijken de meeste veranderingen noch een oplos
sing voor het probleem arm-rijk, noch een vermijden van grondstof
of vervuilingscrisls in te houden. WeJ is duidelijk geworden, dat 
geboortebeperking een essentieel onderdeel kan vormen van de be
strijding van de armoede. Zonder andere maatregelen (bijvoorbeeld 
ontwikkelingshulp) biedt het echter geen significante welvaartsver
betering voor de arme landen. 
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Zoals in § 5.1.2 geconstateerd is, slaagt de armste landengroep er 
ternauwernood in op eigen kracht een economische groei, die gelij-
ke tred houdt met de bevolkingsgroei, te realiseren. 
Ook in de werkelijkheid blijken de meeste ontwikkelingslanden zelf 
geen significante welvaartsverbeteringen te kunnen verwezenlijken. 
Voor de meeste mensen in deze landen ziet het er naar uit, dat er 
voor hen slechts een leven op of net onder') het bestaansminimum 
is weggelegd. 
Om onder andere ook de groeikansen in deze derde wereld te bevor
deren, hebben een aantal rijke landen de laatste jaren financi~le 
steun toegezegd. 

De struktuur van het nieuwe model biedt een gelegenheid om 
de mogelijke effekten van die ontwikkelingshulp na te gaan. 

In §6.2 zullen de resultaten met de in § 6.1 behandelde 
categorie~n ontwikkelingshulp besproken worden. Vervolgens zal 
in §6.3 bekeken worden, of de arme landen uit wereldmodel 3-D2 
een beter vooruitzicht krijgen, indien de ontwikkelingshulp ge
combineerd wordt met een aantal sociale en technologische veran
deringen. Tenslotte zullen in § 6. 4 de voornaamste conclusies 
worden weergegeven. 

6.1 Een aantal mogelijke vormen van ontwikkelingshulp 

De beschouwde ontwikkelingshulp bestaat uit de onvoorwaarde
lijke 1 

') overdracht van middelen van de rijke landen naar de arme 
landen. In modeltechnische termen betekent dit het afstaan van 
industri~le of agrarische output van de rijke landengroepen aan de 
arme landengroepen. De hulp komt daar beschikbaar voor consumptie 
of wordt aangewend voor investeringen in landbouw, diensten of 
industrie. Afhankelijk van de aard en de bestemming van de hulp 
zullen hier een viertal categorie~n onderscheiden worden: 
1- De hulp bestaat uit het overhevelen van industri~le produkten 

van de rijke naar de arme landen, waar ze naar behoefte kun
nen worden aangewend voor de diverse doeleinden. 

2a- In geval van hongersnood in de arme landengroepen zal een ge
deelte van de hulp in de vorm van voedsel (agrarische output) 
worden overgedragen. 

2b- In geval van hongersnood kan ook,een extra grote landbouwinvestering 
gedaan worden. Het hiervoor nodige "kapitaal" wordt onttrokken 
aan de industriële output van de rijke landen. 

3- De door de rijke landen gegeven hulp wordt geheel gebruikt 
voor de investeringen in het industrieel- of diensten kapitaal 
(denk bij dit laatste aan ziekenhuizen, scholen etc.). 

Welke landen zijn hulpgever, welke hulpontvanger? 

Afhankelijk van het bn1to nationaal produkt per hoofd (GNPPC) 
is in ons model een landengroep hulpgevend of hulpontvangend. De 

1
) Zoals in de door langdurige droogte getroffen Sahel-zone en in 

de door overstromingen getroffen gebieden in Bangl·adesh. 
1 1

) In werkelijkheid is niet alle hulp onvoorwaardelijk {bv. de zgn. 
gebonden hulp) en bovendien bestaat een groot gedeelte uit 
geldleningen, technische hulp e.a •• 



landen met een laag GNPPC zijn hulpontvangend en de landen met een 
hoog GNPPC zijn hulpgevend. Er .zijn geen landengroepen die noch 
hulp geven, noch hulp ontvangen. Het omslagpunt, "Development Aid 
Switch" DAS genaamd, is, tenzij anders vermeld, gelijkgesteld aan 
het gemiddelde GNPPC van de totale wereldbevolking en is dus een 
funktie van de tijd. Slechts ~~n run is gemaakt met een ander om
slagpunt, namelijk de mediaan van de wereldbevolking. 
Voor het geven van voedselhulp wordt een analoog criterium gehan
teerd. Het omslagpunt tussen voedselgevende en ontvangende landen
groepen, "Food Aid Switch" FAS genaamd, is nu echter gelijk geko
zen aan de constante grootheid "Subsistence Food Per Capita" SFPC. 

De ontwikkeling!hulp wordt uitgedrukt door middel van een 
percentage (~) van het bruto nationaal produkt GNP. Dit percentage 
(~) kan vari~ren voor de verschillende donorlanden. In de runs 
wordt, tenzij anders aangegeven, dit percentage bepaald aan de 
hand van de in fig. 18 weergegeven funktie. E~n keer is ook gere
kend met een percentage, dat recht evenredig met het GNPPC toe
neemt. 

0(, 

fig. 18 : Percentage van het bruto nationaal 
produkt, dat in het model als ont
wikkelingshulp wordt afgestaan. 
Opm. : DAS is een funktie van de tijd 

ra;. .. --------------------: 

0 

0 DAS 2.DAS 3.DAS 4.DAS 
CNPPCi 

In 1970 bedraagt DAS (z GNPPC) ongeveer 500 $/person-year, 
zodat landen als China, Pakistan, Indonesi~. Brazili~, Nigeria, 
Ethiopi~ hulp ontvangen en landen als Verenigde Staten, Canada, 
Frankrijk, Engeland, Duitsland, Japan, Rusland het percentage 
tX.max van hun GNP afstaan. De landen met een GNPPC tussen 500 en 
1000 $/person-year zoals Venezuela, Argentini~, Polen, Grieken
land en Zuid-Afrika geven afhankelijk van hun GNPPC een percen
tage tussen 0 en ~max• 

De eventuele voedselhulp wordt uitgedrukt door middel van een 
bepaald percentage (~) van de voedselproduktie per hoofd (fig. 19). 

0 
0 

fig. 19 : Percentage van de voedselproduktie, 
dat als voedselhulp in het model 
wordt afgestaan. FAS = SFPC = konstant 

------------------r----------------------------

FAS 2.FAS 3.FAS 4.FAS 
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Steeds is aangenomen, dat de totaal ontvangen voedsel- en 
ontwikkelingshulp gelijk is aan de totaal geschonken hulp. Bij de 
verdeling van de hulp is ervan uitgegaan, dat de armste landen 
per hoofd het meest toegewezen krijgen. De gebruikte voedsel
sleutel voor de voedsel- en ontwikkelingshulp is weergegeven in 
fig. 20. 

1 
fig. 20 : Verdeelsleutel voor de 

voedsel- en ontwikkelings
hulp per hoofd. 

OL---~.._ ___ ..__ 
0 DAS · 2. DAS GliPPC i 

FAS 2.FAS ____. FPCi 

Opmerking 1 Bij een hulpinspanning van categorie 2b zal voldaan 
moeten worden aan het volgende criterium. Alleen de 
ontwikkelingslanden, waar de voedselconsumptie per 
hoofd minder ià dan 1,5 • SFPC 1 

· komen in aan-
merking voor extra investeringen in de landbouw. 

Opmerking 2 In het algemeen zal het hulppatroon bestaan uit een 
combinatie van verschillende categorie~n. Om de totale 
hulpinspanning van de rijke landen te beperken tot 
het vastgestelde percentage oc, moet de voor hulp be
stemde fraktie van de industriële output verminderd 
worden met de gegeven voedselhulp (omgerekend in 
u.s. $anno 1968). 

()(.. 

GDAi = ÏÖÖ • IOi - GFAi 

GDAi: Given Development Aid by country i 

GFAi: Given Food Aid by country i 

IOi: Industrial Output in country 1 
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Opmerking 3 Het beschouwde mechanisme voor het inzamelen en distri
bueren van ontwikkelingshulp is zeer arbitrair van 
karakter. Er zijn weinig vergelijkingen met de werke
lijkheid gemaakt, noch bij het opstellen van het 
mechanisme, noch bij het vaststellen van de hoeveel
heid hulp. Enerzijds, omdat er weinig bruikba~r feiten
materiaal voor handen is, anderzijds omdat de beschik
bare gegevens onvolledig en ondoorzichtig zijn. 

6.2 Resultaten 

De verschillende simulaties zijn onderverdeeld in drie rubrie
ken; de eerste heeft geheel betrekking op de ontwikkelingshulp van 
categorie 1, het overhevelen van industriële output van de rijke 
naar de arme landen. Er zijn een aantal runs gemaakt met verschil• 
lende w~arden voor ~ In rubriek 2 zullen de resultaten van de diver-



se categorie4!n vergeleken worden. Rubriek 3 bevat slechts'lft4n 
modelsimulatie; deze heeft betrekking op een berekening waarin 
het percentage ~ rechtevenredig met het GNPPC toeneemt. 

Rubriek 1 

De invloed van een percentage ontwikkelingshulp van 1% 
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(ex max-1%) van het bruto nationaal produkt is getllustreerd in 
fig. A 9. Op lange termijn resuteert de 1% hulp voor de rijke lan
den in een merkbare welvaartsdaling ten opzichte van het normale 
Ss-gedrag. De absolute welvaartsstijging ten opzichte van h~t nor
male Ss-gedrag in de armste landengroep is veel kleiner dan de 
daling in de rijke landen.(faktor 28). Dit is het gevolg van het 
grote bevolkingsaantal (6o-7o% van de wereldbevolking) in de armste 
landengroep, dat door dtt" ~ringe· verhoging van de levensstMdaard 
bovendten nog iets sneller stijgt -dan tijdens het normale RS-gedrag. 

Fig. ft10 en 11 tonen de runs, waarin het percentage ~ax is 
verhoogd tot 2 resp. 5%. De situatie in de armste landengroep 
wordt dan nog iets beter. De topwaarde (rond 2020) van de indus
tri4!le produktie per hoofd stijgt geleidelijk: 20 $/person-year 
voor OCmax = o%, 70 $/person-year voor ~max = 1%, 100 $/person
year voor ctmax = 2% en 18o $/person-year voor ~max • 5%. De 
daling van de topwaarde van de industri~le produktie in de rijkste 
landengroep is o.a. weergegeven in tabel 5. De bevolkingsgrootte in 
de armste landen stijgt voor «max = 2 en 5% niet sneller dan voor 
~max = 1%. Wel zijn het geboorte- en sterftecijfer over de periode 
1970-2000 gemiddeld lager dan in de run met Xmax • 1% en veel 
lager dan in de run zonder hulp. 

TABEL 5 : Effekt van een aantal perc. hulp volgens categorie 1 in 2020 

~ma x IOPC1 IOPCS ~IOPCJ ~IOPC8 marlSinale POP1 CDR1 CBR1 
in in t.o.v. t.o.v. stijg. resp. 

in % ( $/ p.- ($/p.- stand. stand. daling per '~ in in in 
year) year) gedrag gedrag GDA (in $/p. (pers on~ (p./ ( p./ 

in % in % year) van 1000 p. -1000 p 
IOPC1 IOPCB year) year) 

0 20 64oo --- --- --- --- 6.5 109 21 35 

1 70 5000 250 --22 50 -J l100 R,o 109 18 35 

2 100 4200 4oo -34 30 - E\oo S,o 10 9 15 33 

5 18o 2700 rloo -58 27 - )OC 8,0 109 15 28 



Rubriek 2 

In fig. Al2 is het gedrag van een run met ontwikkelingshulp 
volgens categorie 2a weergegeven. De totale hulp bedraagt 2% van 
het GNP van de rijke landen. In geval van hongersnood (FPCi ( SFPC) 
in een ontwikkelingsland wordt lo% van de agrarische produktie in 
de rijke landen naar het in nood verkerende land overgeheveld, 
als er tenminste in de rijkere landen voldoende voedsel over is. 

Omdat zich in geen enkel aubaodel tot 2010 voedselnood voordoet, 
blijft de voedselhulp tot dan ook achterwege. De door grondstof
gebrek veroorzaakte crisis brengt het voedselniveau in de armste 
landengroep onde~ het minimum. De 10% voedselhulp (maximaal 2% 
van het GNP) is dan te gering om de 9 miljard hongerlijdendente 
helpen. Bovendien zal ten gevolge van de ineenstorting van de 
economie in de rijke landen het hulpvolume snel gereduceerd wor
den. 
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Zoals in fig. A13 ge!llustreerd wordt, heeft de voor landbouw
doeleinden (investeringen in de landbouw) gebruikte hulp een tegenge
stelne uitwerking. De verklaring hiervoor is de volgende: 
Van de totale hulp, 5% van het GNP der rijke landen, wordt 75% als 
extra kapitaal in de landbouw ge1nvesteerd. In ons model zal iedere 
wereldburger van de extra voedselopbrengst profiteren. De voor 
iedereen gunstigere voedselsituatie leidt tot een vermindering 
van de aormale landbouwinvesteringen. In Bijlage I wordt deze 
categorie ontwikkelingshulp opnieuw uitgetest in een model, waarin 
de voedselproduktie per submodel wordt berekend. Het effekt blijkt 
dan gunstiger te zijn voor de ontwikkelingslanden. 

Een meer strukt~le bevordering van de economische ontwikkeling 
en welvaart in de armste landengroep wordt verkregen door de hulp in 
zijn geheel te investeren in de industrie (fig. A 14 en 15). Twee 
procent van het GNP der rijke landen blijken op deze manier bijna 
hetzelfde effekt te sorteren als de vijf procent van categorie 1 
(zie tabel 6). 

TABEL 6 : Effekt van een aantal verschillende categorieën hulp in ~ 

~ ;// //11// categ. 1 categ. 1 categ. 3fl categ. 3a categ. 3b 
Q'max= 2% oc - 5% G( =ê.% ') «.rnax"" 5% ' <X. • 2% ? ma x max max 

IOPC1($/pers.year) JOO 18o 175 200 '') 100 

IOPCp($/pers.year) 4200 2700 3500 2000 '') 44oo 

POP 1 ( persons) 8.109 P.109 9.109 9.1o9 8,3.J09 

') Hulp, gebruikt voor investeringen in industrie, wordt aange
duid met categorie 3a; categorie 3b houdt in dat de hulp aan
gewend wordt voor diensten. 

'') De topwaarde van de industriële produktie wordt dAn reeds·voor 
2010 bereikt. Voor submodel 1 en 8 bedraagt deze topwaarde 
270 respektievelijk 2200 $/person-year. 



De snelle~ stijging van de .. .ind. produktie in de a.nne la.nden ver .. 
oorzaakt een groter geboortecijfer da.n voor het nonna.le 8S-model 
en het model met ontwikkelingshulp volgens categorie 1 (de groot
heid "P'amily Income Expectation" FIE verhoogt het gewenste a.a.ntal 
kinderen bij stijgende IOPC). De bevolking neemt daerdoor aan
vankelijk sneller toe. 
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T.o.v. het standaard gedra.g va.n het 8S-model en de run met hulp 
volgens categorie 1 heeft de a.rmste landengroep een hoger bevolkings
aanta.l en een hoger industriële produktie. Da.a.rdoor zal het kritische 
punt (NRFR • 0.5) eerder bereikt worden bij een grotere verbruiks
snelheid van grondstof. Dit veroorzaakt een snellere terugva.l. 

Zonder ontwikkelingshulp neemt de sta.ndaa.rd deviatie STDEV van de 
GNPPC' s van de diverse landengroepen toe tot 20:50 (fig. AJ 4). 
Met een hulpinspanning ter grootte van 2% van het GNP der rijke 
la.nden, welke ge!nvesteerd wordt in de.industrie va.n de arme landen, 
blijft deze standaard deviatie tot 2030 ongeveer constant. Indien 
dit percenta.ge tot 5% wordt verhoogd, dan neemt deze standaa.rd devia
tie duidelijk af (fig. Al5). 

Investeren van de hulp in alleen het diensten-ka.pite.a.l heeft 
ongeveer dezelfde uitwerking als de hulp volgens categorie 1 
(fig. Al6). De extra investeringen in de diensten hebben tot gevolg 
dat de verhouding diensten output: industrHHe output hoger is dan 
nor.maa.l. Da.a.rdoor zal de investeringsdrang in de diensten weggeno
men worden en blijft er meer van de industriële output over voor de 
investeringen in de.industrie. De industriële produktie volgt wel 
de stijging van de diensten produktie, maa.r het wegvallen van de 
relatief kleine investeringsfraktie in de diensten resulteert niet 
in dezelfde industriële prod.uktievenneerdering, die bij aanwending 
van de hulp voor extra investeringen in de industrie, optreedt. 

In de voorgunde runs is steeds aangenomen, da.t de landen met 
een GNPPC groter dan 2 keer het wereldgemiddelde (DAS) eenzelfde 
percentage van de industriële output aan ontwikkelingshulp besteden. 
Omda.t het redelijk lijkt dat rijkere la.nden zich ook een relatief 
grotere inspanning kunnen veroorloven, is een berekening gemaakt 
met een evenredig.met het GXPPC toenemend percentage ontwikkelings
hulp: 

ex. "" 5 
GNPPC 
10.000 • 

De absolute bijdragen per hoofd van de diverse landengroepen 
stijgt in dit geval sterk bij 'n groeiend GKPPC (fig. 21). 

Zoals uit fig. Ja7 blijkt, is in 1970 de totale hulpinspanning 
lager dan bij het eerder uitgeteste ontwikkelingshulppercentage van 
1%. Het hulpvolume neemt pas snel toe rond 2000, als het GNPPC in de 
rijkste landen hoge waarden begint aan te nemen. Doordat de bevol
king in de armste groep ondertussen flink toegenomen is, zal het 
rendement va.n het dan grote hulpvolume echter niet meer groot 
zijn. 
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fig. 21 : Hulpbijdrage 
per hoofd als 
funktie van het 

GNPPC. 
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Alle tot nu toe in dit Hoofdstuk behandelde simulaties hebben 
betrekking op het 8s-model. Een simulatie met een 4oS-model met 
~max- 2% heeft aangetoond, dat het over telkens 5 landengroepen 
gemiddelde gedrag geen significante afwijking geeft ten opzichte 
van het 8S-model onder dezelfde condities. 

en andere 

Allereerst zal het effekt van ontwikkelingshulp in combinatie 
met geboortebeperking in rijke en arme landen onderzocht worden. 
Daarna zal worden bekeken welke gevolgen het afremmen van de eco
nomische groei in de rijke landen kan hebben. Genoemde aannamen 
zullen telkens aangevuld worden met meer optimistische waarden 
voor een aantal kORstanten en tabelfunkties. 

~!w!~e!i~g!h~lE !n_c~m~i~a!i! ~e! ~e~o~r!e~eEe!k!n~. 

Uit Bijlage K fig. K2 blijkt, dat geboortebeperking (DSFN s 2 
vanaf 1975) alleen geen belangrijke verhoging van de levensstandaard 
in de arme landen oplevert. Ook ontwikkelingshulp ter grootte van 2% 
van het GNP der rijke landen en ge!nvesteerd in de industrie geeft 
geen grote welvaartsverbetering in de ontwikkelingslanden, doordat 
de bevolking zich daar te snel vermenigvuldigt. Combinatie van geboor
tebeperking én ontwikkelingshulp sorteert veel meer effekt (fig. AJB). 
De industril!le produktie per hoofd in d~ armste landen bereikt in 
2020 een topwaarde van 4oo $/person-year. Behalve een afnemende 
standaard deviatie van de GNPPC's van de diverse groepen heeft bo
vengenoemd beleid een verdubbeling van het gemiddelde welvaarts
niveau op de wereld tot gevolg. 

Uit de modelsimulatie blijkt bovendien dat de grondstofvoorraad 
tot 2020 niet sneller daalt dan tijdens het normale PS-gedrag. De 
run met een hulpinspanning van 5% van het GNP der rijke landen, 
eveneens ge!nvesteerd in de industrie (zonder geboortebeperking) 
levert wel een versnelde grondstofuitputting op (fig. A15). 



Op de volgende punten is van de standaard conditi~afgeweken: 
1- Het jaarlijkse verbruik van onvervangbare grondstoffen wordt 

gereduceerd met een faktor B (bv. door de gebruikte grond
stoffen te recyclen): NROF = 0,125 • 

2- De vervuilingageneratie per eenheid produkt (agrarisch en indus~ 
tri~el) wordt met een faktor 4 gereduceerd: PPGF = 0,25 

3- De gewenste hoeveelheden diensten en voedsel per hoofd wor
den met 55% verhoogd (ISOPC en IFPC 50% hoger). 

4- De levensduur viUl industri~el en diensten kapitaal wordt 
verlengd door het afschrijvingspercentage te verlagen. 
(ALIC • 21, ALSC • 30). 

Indien ontwikkelingshulp en geboortebeperking worden aange-
vuld met deze parameter wijzigingen dan blijkt de industri~le 
produktie per hoofd te blijven stijgen (fig. Al9). De snelle dalinp: vnn 
de voedselproduktie veroorzaakt echter een forse daling in de 
levensverwachting, waardoor de bevolkingsgrootte alsnog gaat af-
nemen rond 206o. 
Opvallend is verder dat de standaard deviatie van de GNPPC's 
niet blijft dalen. Door 'n lagere industri~le produktie in de 
rijke landen neemt de hoeveelheid hulp (GDA) af. Ook zal de 
industri~le produktie in de arme landen afnemen. De industri~le 
produktie per hoofd zal in beide groepen echt~r ongeveer constant 
blijven ten gevolge van de daling v~ de ·bevolkingsgroottè in beide 
groepen. Daardoor blijft de genoemde standaard deviatie constant 
na 2050. 

Uit het voorgaande blijkt, dat zelfs onder optimistischer 
aannamen voor enkele parameters het model eea kloof tussen arm 
en rijk blijft geaereren, ondanks de 2% ontwikkelingshulp en de 
geboortebeperking. 

Sommigen, bijvoorbeeld professor Tinbergen, propageren een 
beleid dat enerzijds bestaat uit remming van de bevolkingsgroei 
in de arme landen, en anderzijds uit remming van de economische 
groei in de rijke landen, waarbij het geheel nog met ontwikke
lingshulp wordt aangevuld. 

In het model is dit beleid getoetst door de consumptiefaktor 
te verhogen indien de industri~le produktie per hoofd de grens 
2000 $/person-year overschrijdt. Het effekt van een combinatie 
van ontwikkelingshulp, geboortebeperking en begrenzing van de wel
vaart is ge!llustreerd in fig. A20. Voor de arme landen.betekent 
de stabilisering van de produktie in de rijke landen een lagere 
hulpbijdrage, zodat deze er eerder slechter dan beter van worden. 
De invloed op de uitputting van grondstoffen is gering, doordat 
het verbruik per hoofd relatief weinig afneemt.t.o.v. standaard run. 

Ten gevolge van begrenzing van de welvaart neemt de standaard 
deviatie van de GNPPC's wel af. 



In fig. A 20 wordt een stabilisering van de welvaart in de 
rijke landen verkregen door de consumptiefraktie van de industri
ele output te verhogen. Om een meer ingrijpende nivellering van 
de welvaart te bewwrt•telligen, kan in plaats van de consumptie
faktor ook de hoeveelheid ontwikkelingshulp worden verhoogd, in
dien een bepaald welvaartsniveau dreigt te worden overschreden. 
In fig. A 21 is de run weergegeven, waarin de gegeven hulp zodanig 
wordt verhoogd, dat de industri~le produktie per hoofd de 2000$/ 
person-year niet overschrijdt. De gegeven hulp (GDA) neemt veel 
ho._serf? ;.·~::.arden aa.n dan in de vorige run, waardoor de industrHHe 
produktie per hoofd in de arme landen ook groter wordt. De hogere 
IOPC-waarden (IOPC>200) hebben in het model een snel stijgend 
verbruik van grondstoffen tot gevolg (zie Bijlage H fig. H(). 
Daardoor zal de grondstoffenvoorraad sneller gehalveerd worden; 
met als gevolg, dat de GDA-piek slechts smal is. 

Uit de twee voorgaande simulaties blijkt, dat de arme landen, 
ondanks ontwikkelingshulp, geboortebeperking en begrenzing van de 
economische groei in de rijke landen, nauwelijks een kans krijgen 
om eenzelfde welva.artsnivea11 te bereiken als de rijke landen. De 
door het mouel gegenereerde grondstofcrisis veroorzaakt een ineen
storting in zowel rijke als arme landen. 
Om te onderzoeken of de nivelleringstendens zich zal voortzetten, 
indien zich geen grondstof- of vervuilingscrisis voordoet, zijn 
meer optimistische waarden voor NRUF (= 0,125) en PPGF (= 0,25) 
genomen. Het resultaat, weergegeven in fig. A 23 geeft een aanhou
dende nivelleringstendens te zien. In 2050 blijkt dan ook de armst 
gestarte landengroep een even hoog welvaartsniveau te bereiken als 
de andere • 

Het welvaartspeil in 2100 is vrij hoog (LE • t t.5, GNPPC >5000 
$/person-year). Indien het model over een langere periode wordt 
doorgerekend, zal op den dul~ toch weer een vervuilings- en grond
stofcrisis een einde maken aan deze hoge levensstandaard. De toe
nemende vervuiling heeft in 2100 reeds een reducerende werking op 
de voedselproduktie. 

Voor het bereiken van dit gelijke eindniveau iri 2100 zijn alle gednne 
aannamen essentieel. Weglaten van bijvoorbeeld de begrenzing van de 
welvaart in de rijke landen leidt slechts tot een iets snellere stij
ging van de levensstandaard in de arme landen, maar de standaard 
deviatie va.n de GlfPPC' s van de diverse groepen daalt nauwelijks (fig. 
A23). De extreem hoge waarden van de industri~le produktie in de rijke 
landen veroorzaakt, ondanks de reeds lager gekozen vervuilingsgenera-
tie per produkt, een vervuilingscrisis, die snel een einde maakt aan 
de toenemende welvaart in de wereld. 

Door meer belang te hechten aan voldoende voedsel en diensten 
dan aan industri~le produkten (ISOPC en IFPC voor alle IOPC 50% 
hoger kiezen), blijkt de nivellering in 2100 nog niet voltooid te 
zijn (fig. A24). Wel is dan de vervuilings- en grondstofsituatie 
veel ~1nstiger dan met de oorspronkelijke ISOPC en IFPC-tabellen. 



6.4 Samenvatting van de uitkematen váD dit Hoofdstuk 

De hoofdpunten uit de diverse simulaties, beh&ndeld in dit 
Hoofdstuk, zijn sameagevat in twee series. Serie A heeft betrekking 
op de runs met louter ontwikkelingshulp. Serie B bevat de voornaam
ste uitkomsten van de simulaties, waarin een combinatie van model
veranderingen zijn uitgetest. 

Al. Vanwege het globale karakter vaa de landbouwsektor in wereldmodel 3-
D2 is de invloed van financi~le injekties in de landbouw van de ont
wikkelingslanden niet na te gaan. In Bijlage I wordt de voedselpro
duktie alsnog per landengroep berekend. De op landbouw gerichte ont
wikkelingshulp blijkt daar een forse verbetering in de voedselsituatie 
op te leveren. 
Vanwege de aard van het model (globale landbouwsektor) kan evenmin 
het effekt van voedselhulp onderzocht worden. 

A2. Indien de hulp geheel ge1àvesteerd wordt in de industrie van de 
ontwikkelingslanden, dan heeft deze ongeveer twee keer zoveel effekt 
als bij aanwending van de hulp voor diverse doeleinden afhankelijk 
van de behoeften of bij iKvesteren in de diensten. 

A3. Een evenredig met de leveftastandaard toenemend ontwikkelingshulpper
centage zal gezien de enorme economische expansie in de rijke landen 
het totale hulpvolume aanmerkelijk vergroten. 

A4. Bij een hulpinspanning ter grootte van 2% van het GNP der rijke landen') 
blijft de kloof tussen rijk en arm bestaan. De hulp heeft wel een 
duidelijke groei van de levensstandaard in de ontwikkelingslanden 
tot gevolg. 

A5. Een gevolg van ontwikkelingshulp is natuurlijk een verminderde eco
nomische groei in de rijke landèn. Bij een percentage hulp van 2% 
zal de welvaart. na 50 jaar 50% minder gestegen zijn dan in de stan
daard run van wereldmodel 3-D2. 

A6. Een ander gevolg van ontwikkelingshulp is een nog sneller groeiende 
bevolking in de arme landen. Een percentage ontwikkelingshulp van 2% 
van het GNP der rijke landen betekent in de modelsimulatie rond het 
jaar 2030 een extra bevolkingsaantal van 3 miljard mensen. 

A7. De invloed op de grondstotuitputting is in geval van een percentage 
hulp van 2% gering. Bij een hoger percentage neemt de grondstofvoor
raad wel sneller af. 

BP. Indien de ontwikkelingshulp (2%) gepaard gaat met een drastische 
geboortebeperking (2 kinderen per gezin'», dan groeien de ontwikke
lingslanden relatief sneller in welvaart dan de rijke landen. De 
geboortebeperking resulteert overigens voor alle landen in een 
hogere levensstandaard. 

B9. Het hogere welvaartspeil in alle landen heeft wel tot gevolg, dat het 
totale grondstofverbruik na 2000 groter is ondanks het veel lagere 
bevolkingsaantal. 

BlO. Het lagere bevolkingsaantal en de gUnstiger voedselsituatie op het 
moment, dat de grondstofcrisis zijn intrede doet, betekent een ge
middeld veel hogere levensverwachting na 2020. 

Bll. Zonder een afremmen van de economische groei in de rijke landen lijkt 
een nivellering van de welvaart in de wereld niet mogelijk. 

') Als er over 2% ontwikkelingshulp gesproken wordt. dAn wordt 
de hulp bedoeld, die p:eheel geïnvesteerd ·.wrdt in de industrif'. 
De uitdrukking "2 kinderen per gezin" heeft betrekking op de 
gewenste gezinsgrootte. 



VII SLOTBESCHOUWING -··-··-·· 
7.1 Korte samenvatting van de belangrijkste resultaten 

De doelstelling van het afstudeerwerk was wereldmodel 3.3 
zodanig uitbreiden of hervormen, dat het rekening houdt met de 
grote welvaartsengelijkheid in de wereld. Voor het uitvoeren 
waren nogal wat kunstgrepen nodig. 

De met het nieuwe model gemaakte simulaties vertonen een 
groeiend verschil in welvaart tussen de arme en rijke landen. 
Terwijl in de armste laadengroepen de bevolkingsexplosie tot rond 
2020 voortduurt, heeft er in de ge!ndustrialiseerde landen een 
foräe kapitaalexpansie plaats. In de rijke landen blijft de bevol
king :praktisch konstant en in de ontwikkelingslanden lijkt een le
ven rond het bestaaasminimum te blijven voortduren. 

Ontwikkelingshulp ter grootte van 2% van het bruto nationaal 
produkt van de rijke landen verandert slechts weinig aan de tegen-
stelling arm-rijk. De ontwikkelingshulp heeft wel gunstige gevolgen~ 
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indien de hulp op zeer korte termijn gepaard gaat met een drastische 
geboortebeperking. Om een algehele welvaartsnivellering in de wereld 
te verkrijgen, zal bovendien de economische groei in de rijke landen 
moeten worden afgeremd. Bij deze uitspraak is wel terloops aangeno• . 
men, dat er voor 2100 geen belangrijke grondstof- en vervuilingseri
sis optreedt. 

7.2 Betekenis van de uitkomsten 

Alhoewel de energiecrisis bij iedereen nog vers in het geheugen 
ligt en met name in de armste ontwikkelingslanden nogal wat gevol
gen blijkt te hebben, zijn er maar weinig mensen, die de door we
reldmodel 3 voorspelde ineenstorting als re~el beschouwen. De grond
stofvoorraden zijn misschien vele malen groter en de techniek is 
misschien in staat om gebruikte grondstoffen te recirculeren en het 
ener~ie- en vervuilingsprobleem op te lossen • 

.; f. 

Het met een extra dimensie uitgebreide wereldmodel 3 illustreert 
zeer duidelijk de snel groeiende ~ ~enstelling tussen arme en rijke 
landen. De momenteel reeds grote verschillen zullen zonder een we
reldomvattende inspanning nog groter worden. Het is nogal zelfzuch
tig van de rijke landen om een steeds maar doorgaande welvaartsstij
ging na te blijven streven en voorbij te gaan aan de verpaupering 
van grote massa's. Het is nog maar de vraag, of de voedselproduktie 
de behoefte van de zich in 25 jaar verdubbelende bevolking in de 
armste landen kan bijhouden. Bovendien zal op den duur de vraag naar 
grondstoffen door de groei van de industrie ook in de ontwikkelings
landen snel stijgen. 



Het nieuwe model biedt in tegenstelling tot wereldmodel ~ 
een duidelijke mogelijkheid om de tegenstelling tussen arme en 
rijke landen in beeld te brengen. Bovendien blijkt in het model 
de invloed van ontwikkelingshulp zonder andere inspanningen zeer 
gering te zijn. Een redelijke welvaartsverbetering indederde 

wereld is waarschijnlijk pas mogelijk, als de ontwikkelingshulp 
gepaard gaat met een drastische geboortebeperking. Wil in de toe
komst een gunstig wereldevenwicht ooit realiteit worden, dan zal 
naast een verbetering van het lot van de ~e landen ook een sta
bilisering van de economie in de rijke landen moeten plaatsvinden. 

Tot slot wil ik hierbij nog eens de zorgwekkende woorden van 
de ex-secretarisge•eraal van de Verenigde Naties aanhalen: 

"Ik wil niet de schijn wekken te dramatisch te zijn, maar uit de 
informatie, waar ik als secretarisgeneraal over beschik, kan ik 
alleen maar concluderen, dat de leden van de Verenigde Naties mis
schien nog maar tien jaar hebben om hun onderlinge vetes op te los
àen en te beginnen aan wereldwijd deelgenootschap om de bewapenings
wedloop te beteugelen, het milieu te verbeteren, de bevolkingsexplo
sie in toom te houden en de vereiste stuwkracht voor ontwikkelings
inspanningen te leveren. Als zo'n wereldwijd deelgenootschap niet in 
de komende tien jaar wordt gesmeed, dan vrees ik zeer, dat de genoem
de problemen zulke duizelingwekkende afmetingen zullen hebben aange
nomen, dat zij door ons niet meer kunnen worden beheerst". 

Oe Thant, 1969 
(overgenomen uit het Rapport van de 
Club van Rome) 

7.3 Betrouwbaarheid van de resultaten 

Door het geringe aantal variabelen, de hoge aggregatiegraad, 
en de o.a. daardoor moeilijk te kwantificeren relaties en konstanten 
zullen de uitkomsten zeker geen goede voorspelling zijn. 
Met name de beginvoorraad grondstoffen is volgens velen te laag ge
schat. DaArnaast is geen rekening gehouden met verschuivingen in 
waardepatronen en mogelijke technologische vorderingen op korte 
en lange termijn. Hierbij kan opgemerkt worden, dat de onzekerheid 
toeneemt met de tijd. Deze punten van kritiek gelden zowel voor 
wereldmodel 3 als voor het nieuwe model. 

Speciaal met betrekking tot de verschillen tussen arm en rijk 
zijn de volgende opmerkingen te maken: 
- Door het globale karakter van de landbouwsektor is het onmogelijk 

om een re~le voedselproduktie per land te berekenen. Tot 2020 doet 
zich volgens het model nergens hongersnood voor, terwijl in de re~
liteit zich nu al plaatselijk voedseltekorten voordoen. Wat dit 
betreft geeft het model misschien te gunstige resultaten. 
Hiertegenover staat, dat de ontwikkelingslanden, die veel schaarse 
grondstoffen bezitten, er waarschijnlijk in de nabije toekomst 
relatief beter voor komen te staan. In de realiteit zullen de 
ontwikkelingsprocessen van de diverse landen sterk afhangen van 
de eigen voerraad sro•dstotren en het eigen areaal landbouwgrond. 



Door het globale karakter van de landbouw- en grondstoffensektor 
kan geen rekening met deze verschillende groeimogelijkheden ge
houden worden. 

- Het is niet juist voor alle landen in de wereld dezelfde relaties 
en konstanten te gebruiken. Het is bijvoorbeeld best denkbaar, dat 
de gebruikte investeringspatronen voor de rijke en de arme landen 
verschillen. Ook kan er op dit punt een grote discrepantie bestaan 
tussen de centraal geleide en vrije economie~n. 
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7.4 Suggesties voor verder onderzoek 

1. 

2. 

~·· 

3b. 

4. 

5. 

6. 

De oorspronkelijke doelstelling van het werk is reeds voor 
een groot gedeelte verwezenlijkt. Met betrekking tot de afronding 
lijk~ het mij aanbevelingswaardig nog aandacht te besteden aan de 
volgende &spekten. · 

Uit de in §4.5 gebruikte opsplitsingagraad van 4o landengroepen 
blijkt, dat reeds na een aantal jaren de armste landengroep meer 
dan de helft van de wereldbevolking herbergt. Een verder onderver
delen van deze armste landengroep kan misschien nog relevante groei
verschillen tussen de verschillende landen van die groep opleveren. 
Verder lijkt het mij nuttig, nog meer te experimenteren met verschil
lende vormen van ontwikkelingshulp en geboortebeperking. Hierbij 
denk ik bijvoorbeeld aan: 
- een geleidelijk aan invoeren van ontwikkelingshulp en geboorte

beperking. 
- een steilere verdeelsleutel hanteren voor het verdelen van de hulp; 

dit implice~rt een meer gerichte hulp op de ~llerarmsten. 
- de run, waarin het percentage gegeven hulp evenredig met het 

GNPPC toenam, herhalen met een groter percentage voor alle landen. 
- de mediaan van de wereldbevolking gebruiken als "Development Aid 

Switch" Das ; het hulpvolume zal dan toenemen. 
In Bijlage L is een simulatie met wereldmodel 3-D2 gemaakt vanaf 1900. 
De resultaten van die run kamen kwalitatief goed overeen met de an
dere simulaties, ondanks een aantal foutieve verOild.erttellincell;' • 
Indie~1~eronderstellingen verbeterd worden, lijkt het nuttig om het 
gedrag van de diverse submodellen te vergelijken met het reële ge
drag gedurende de periode 1900-1970. 
De aan de hand van het model geconstateerde ontwikkelingstendensen 
voor de periode 1970-1975 kunnen miss~ien vergeleken worden met de 
werkelijkheid. 
Ook is het interessant, een"case-study" te maken van de reële ont
wikkelingsinspanningen van de diverse landen. 
Het geven van ontwikkelingshulp aan de armste landen veroorzaakt in 
het model behalve een dalend sterftecijfer ook een stijgend geboorte
cijfer. Dit laatste is het gevolg van een stijging van de "Family 
Incorne Expectation" FIT.. Het verdient aanbeveling te onderzoeken, of 
zich dit effekt ook in de werkelijkheid voordoet. 
Verder ia het belangrijk, de verkregen resultaten verder te interpre
teren en meer harde en concrete conclusies te trekken. 
Bij de tot nu toe uitgeteste maatre&;elen (geboortebeperking, vermin
dering van de vervuilingsgeneratie e.d.) is geen kostenfaktor in 
rekening gebracht. Het verdient aanb~veling am dit wel te doen. 



In geval van voortzetting van het onderzoek op lange termijn 
kan misschien gedacht worden aan de volgende punten: 
- Het stilgelegde werk aan wereldmodel 3-Dl te· hervatten. Zoals in 

Hoofdstuk m reeds gezegd is, kan dit vooral uit wiskundig oog
punt interessant zijn. 

- Evenals voor de ~reldmodellen 2 en 3 k1mnen voor dit model rege
lingen bedacht worden, zodat de gegenereerde ontwikkelingen een 
gunstiger verloop krijgen. 
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- Linneman c.s. (Jl) hebben de afgelopen jar~n een meer gedetailleer
de landbouwsektor ontworpen. Deze heeft wel een geheel andere 
structuur dan de landbouwsektor van wereldmodel 3. Toch lijkt het 
interessant om te onderzoeken, in hoeverre deze landbouwsektor 
geschL~t is te maken voor wereldmodel 3-D?. 

7.'5 F.valuatie ven het onderzoek 

De beschr~ven uitbreidin,c van wereldmodel 3 heeft relatief 
weinig moeite en tijd gekost. Toch heeft het nieuwe model een 
aantal belangrijke &spekten van de mogelijke ontwikkelingstenden
sen in de nabije toekomst in beeld Rebracht. 
Vanwege de onzekerheid mogen we echter niet pretenderen, dat we de 
toekomst aan de hand van het model kunnen voorspellen. wel genereert 
het een aantal kwalitatieve verbanden, die misschien ook voor de 
werkelijkheid gelden. Experimenteren met het model kan daardoor 
meer begrip voor de realiteit opleveren. Ik denk hierbij bijvoor
beeld aan het onderzoeken van het effekt van ontwikkelingshulp 
en geboortebeperking in de nrrne landen. 


