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BIJLAGE D ·····=· . 
Een gesckikte uitdrukking voor de welvaartsongelijkheid 

Het MrT-wereldmodel 3 beschrijft een beperkt aantal voor de 
mensheid belangrijk geachte grootheden, zoals totale bevolkings
grootte, gemiddelde industri~le produktie per hoofd, gemiddelde 
voedselconsumptie per hoofd etc •• Dit zijn alle globale of gemid
delde grootheden; daardoor ontbreekt er echter een yoor de mensheid 
zeer belangrijke en invloedrijke faktor, namelijk de grote welvaarts
engelijkheid van de diverse bevolkingsgroapen in de wereld. 

De welvaartsoagelijkheid kan uitgedrukt worden m.b.v. het so
ciaal economisch ontvikkelingspeil (?), dat in principe het verschil 
in gezondheidstoestand, voedselsituatie, werkeloosheid, bezit van 
auto's, welzijn e.d. moet omvatten. Alhoewel theoretisch de moge
lijkheid bestaat am m.b.v. ~~n s~engestelde indicator het soc. ec. 
ontwikkelingapeil verantwoord te omschrijven, is dit voor het vrij 
materiële wereldmodel een onpraktische oplossing. 
Voor zowel de verdeelde wereld van Pieter van der Hijden als het 
nieuwe model wordt een eenvoudige indicator, het bruto nationaal 
produkt per hoofd van de bevolking (afgekort het GNPPC), gehanteerd. 
Het GNPPC van .een. land is dus het totae.l aan eindprodukten (industrie 
+diensten+ landbouw), dat een land jaarlijks produ~eert. gedeeld 
door de bevolkingagrootte van dat land: 

GNPPC = IO + SO + AO 
POP 

GNPPC 
IO 
so 
AO 
POP 

Gross National Product Per Capita 
Industrial Output 
Service Output 
Agriculture Output •) 
Population 

Het GNPPC als indicator van het soc. ec. ontwikkelingspeil 
heeft de volgende voordelen: 
1. het GNPPC is ook in vakliteratuur een veel gebruikte indicator 

voor het ontwikkelingapeil 
2. in statistische jaarboeken van diverse instellingen staan meestal 

vrij gedetailleerde cijfers van het GNPPC van alle landen; het 
zoeken naar re~le beginwaarden is met de keuze van het GNPPC als 
indicator niet moeilijk 

3. het GNPPC is een grootheid, die goed tussen de grootheden IOPC, 
SOPC en AOPC (=FGCF • FPC) past en in feite al in het oorspronke
lijke model van Meadows aanwezig is (zie Technisch Rapport Hfdst.ta). 

In wereldmodel 3-Dl speelt deze indicator een zeer centrale 
rol. Een aantal grootheden worden namelijk verdeeld gemaakt over 
het GNPPC. Behalve als funktie van de tijd worden deze grootheden 
{nu dichtheidsfUnkties voorstellende) ook als fUnktie van het 
GNPPC berekend. Voor het berekenen van verdeelde toestandsgrootheden 

') AO is een grootheid, die niet expliciet in wereldmodel 3 voor
komt. In (8), Bijlage P, is een afleiding gegeven, waarin 
aangegeven is hoe de hoeveelheid voedsel, die uitgedrukt wordt 
in kg crops, omgerekend wordt in u.s. dollars van 196?. 
AO = FGCF • F ; FGCF = Food to GNPPC Conversion Factor en F = Food. 



(zie § 2.1) is een expliciete uitdn1kking voor de relatieve groei
snelheid van het GNPPC noodzakelijk (U(x,t)). 

In wereldmodel ~-D2 speelt het GNPPC slechts een bijrol. 
Afhankelijk van de grootte van het GNPPC in 1970 van de diverse 
landen worden deze ondergebracht bij de landengroepen. Tijdens het 
ontwikkelingsproces van zo'n landengroep is het GNPPC een zuiver 
afhankelijke grootheid, die geen enkele andere modelgrootheid be
invloedt. Wel speelt het GKPPC een centrale rol in de ontwikkelings
hulprelaties, zoals in § 6.1 wordt weergegeven. 

Tot slot wil ik Rog opmerken, dat de genormeerde spreiding in 
het GNPPC van de diverse landengroepen, gewogen met de bevolkings
grootte, een goede maatstaf vormt voor de welvaartsongelijkheid in 
de wereld. De ontwikkeling van de tegenstelling arm-rijk in de loop 
van de tijd kan bijvoorbeeld aan de hand van de genormeerde stan
daard deviatie (• spreiding) van het GNPPC gevolgd worden. 

Voor wereldmodel ~-D2 wordt de genormeerde standaard deviatie 
(STDEV) als volgt berekend. 
De variantie (VAR) is geli.1k aan de vtarwachtingswe.a:rde van de kw~
dratische afwijking YIJ1 het gemiddelde.·In ons geval wordt dit 

~ 2 
VAR ktt ( ( GlffPC1-tfiiPPC) • POP!) 

= N TOTPOP 

met GNPPC = :.~ (GNPPCi • POPi) 
TOTPOP 

De wortel uit de variantie is gelijk aan de standaard deviatie. 
De genormeerde standaard deviatie STDEV is nu 

STDE:V = ~ 
ffiPPc 

D2 



BIJLAGE E ·-----== . 
K?PPeling van submodellen met geaggregeerde modelsektoren 

De relaties, die te maken hebben met de koppeling van de 
submodellen met het geaggregeerde modelgedeelte zijn voor de 
overzichtelijkheid in fig. El weergegeven. De stippellijnen in 
de figuur verdelen de grootheden in het grensgebied tussen de 
kapitaal- en bevolkingasektor en de andere sektoren in drie ge
bieden. Geheel links ligt het gebied, waar alleen grootheden in 
voorkomen, die duidelijk tot een submodel behoren (LE, POP, IOPC, 
IO, FIOAI). Het rechter gebied bevat uitsluitend grootheden, die 
globaal zijn (AL, AIPH, F, LY. NI, PPGR, PPOLX). Tenslotte het 
tussengebied: hierin zijn de grootheden weergegeven, door middel 
waarvan de overgang tussen de submodellen en het centrale gedeelte 
plaatsvindt, en die derhalve een nadere studie vereisen. 

Zoals reeds is gezegd, is in de submodellen geen landbouwsek
tor opgenomen. De voedselproduktie in wereldmodel 3-D2 behelst dan 
ook nog steeds de totale voedselproduktie op de wereld. De totale 
geproduceerde hoeveelheid voedsel {F) zal echter verdeeld moeten 
worden over de diverse submodellen, die ieder een eigen hoeveel~ 
heid consumerende menaen bevatten (POPi). Het verdelen geschiedt 
met behulp van de grootheid "Indicated Food Per Capita" ( IFPC), 
een :f'unktie van de "Industrial Output Per Capita" (IOPC). De IFPC 
geeft aan, hoeveel voedsel per hoofd in het verleden door diverse 
landen is geconsumeerd bij een bepaalde grootte van de industri~le 
produktie per hoord (zie fig. H ~ ). Omdat deze IOPC per submodel 
berekend wordt, is ook de IFPC voor elk submodel een bekende groot
heid. Deze IFPCi wordt nu voor het betreffende submodel i als ge
wicht gebruikt bij het verdelen van de hoeveelheid voedsel per hoofd 

F N 
FPCi = IF • IP'PCi met IF • _L IFPC1 • POP i 

i•l 

( N =aantal submodellen). 

El 

Aangezien nu per landengroep de FPC bekend is, kunnen ook de 
grootheden FIOAA en LMP' per 1 andengroep berekend worden. De "Frac
tion of Industrial Output Allocatad to Agriculture" (FIOAA) is een 
funktie van FPC/IFPC (•F/IF) en dus gelijk voor alle landengroepen. 
Voor het bepalen van de "Fraction Allocated to Land Maintainance" 
(FALM), die de globale grootheid AIPH (Agricultural Inputs Per Hec
tare) be'lnvloedt, zullen we de gemiddelde "Food Per Capita" gebruiken 
(F/TOTPOP). 

Evenals in wereldmodel 3 zullen we nu de "Total Agricultural 
Investment" (TA!) en de "Land Yield Multiplier rrom Air Polution" 
(LYMAP) berekenen uit de totale industri~le output (TOTIO). Ondanks 
het lokale karakter van het soort luchtvervuiling, waarvan de in
vloed door LYMAP wordt gegeven, wordt LYMAP afgeleid uit de totale 
industriële produktie, omdat een betere relatie ontbreekt. 

De "Urban-Industrial Land Required" (UILR) is per landengroep 
bekend. Deze volgt namelijk uit bet produkt van de "Urban-Industrial 
Land Per Capita", een funktie van de IOPC, en totale bevolkingsgrootte 
van een submodel. De totale UILR krijgen we door de afzonderlijke 
produkten op te tellen. 



fig. El : rel·,tie" die te :T.akt:n Lebhen met de 

kop{Je1lnt: van ~'Ub!"'lodel~en met tet 

centrale gedee1tP 
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De grootheid "Potential Jobs in Agricultural Sector" (PJAS) 
volgt uit het produkt van de globale grootheden "Arable Land" (AL) 

E3 

en "Jobs Per Hectare" (JPH). In eerste instantie is verondersteld, 
dat de PJAS voor alle landengroepen gelijk is. De met PJAS overeen
komende grootheden "POtential Jobs in Industrial Sector" en "Poten
tial Jobs in Service Sector" zijn durentegen per landengroep bekend. 
De invloed van de gehele jobsector op de industri~le output in we
reldmodel 3 onder standaard condities ii gering. Tijdens het maken 
van proefruns met wereldmodel 3D-2 is naar voren gekomen, dat een 
regionale jobsector in de rijkste landengroepen wel degelijk in
vloed op de economische variabelen heeft. Er is toen besloten om 
over te stappen op een globale jobsector (§ 4.4.4). 

De invloed van de vervuilings- en grondstoffensektor op de 
submodellen is tweeledig, namelijk via de "Lifetime Mul tiplier from 
Pollution" (LMP) op de "Life Expecta.ncy" (LE) en via de "Fraction 
of Capital Allocated. .to Obtaining Réaouraes" (FCAOR) op de beste
ding van het industrieel kapitaal per landengroep. De eerste relatie 
is vastgelegd door een voor alle landengroepen gelijke LMP, omdat 
de hier bedoelde vervuiling van dien aard is, dat de mensen er al
lemaal evenveel last van hebben. De tweede invloed werkt analoog: 
we veronderstellen, dat FCAOR voor alle landengroepen de effecti
viteit van het industri~le kapitaal in dezelfde mate belnvloedt. 

Verder zien we nog twee aan elkaar gelijke inwerkingen van de 
submodellen op de vervuilings- en grondstoffensektor. Beide invloe
den volgen namelijk uit de som van de produkten van de bevolkings
srootte en de "Nonrenewable Resource Usage Rate" (NRUR) van de di
verse landengroe ,en. 

Aan de hand ~ bo~aataande uitleg hebben we de figuur El 
hertekend; in het zgn. overgangsgebied zijn nu geen grootheden meer 
terug te vinden. De grootheden behoren ofwel tot de afzonderlijke 
submodellen of tot een geaggregeerde modelsektor (zie fig. E2). 

Onder de koppelingsproblemen van de submodellen met de ge
aggregeerde sektoren valt ook het volgende: de FPU-tabel (Frac
tion of Population Urban) is in wereldmodel 3 gegeven als funk
tie van de totale wereldbevolking. Het ligt voor de hand om een 
soortgelijke tabel te zoeken, die echter van een regionale groot
heid afhangt. In het Technisch Rapport ((-) wordt een verband tus
sen de fraktie mensen, die in een stedelijke agglomeratie woont 
en het GNPPC gegeven. Omdat achteraf is gebleken, dat de resultaten 
van beide tabellen nauwelijks van elkaar afwijken (zie Bijlage L), 
heb ik de oorspronkelijke koppelfunktie gehandhaafd. 
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BIJLAGE F 
::a::=-:.:r::: = 

Bevolking en bruto nationaal produl<t per hoofd rond 1970 

De in het hoofdverslag besnroken runs hebben betrekking op 
een 3S, 8s of 8oS-model. Daarnaast zijn ook nog simulaties gemaakt 
met een 5S, lOS en 4os-model. Hoe, en aan de hand van welke criteria 
de beginwaarden van de bevolking en het bruto nationaal produkt in 
1970 zijn berekend, zal hier worden weer gegeven. 

Fl 

Qrr, een zo re~el mogelijke start te maken. zullen de voor initi
alisatie benodigde gegevens betrekking moeten hebben op 1970. In de 
literatuur, bijvoorbeeld (12) en (11•) worden voor alle landen de cij
fers voor bevolkingsgrootte en b~:to nation&al produkt gegeven. 
Omdat echter de kapita&lgrootheden van wereldmodel 3 worden uitgedr1~t 
in U.S. dollars ve.n J o6R, zijn de beginwaarden a fge leid uit de lan
dengegevens van 1968 (13), die door Pieter van der Hijden (P) zi,jn 
r0rrn"'Rr.hikt naar opklimmend GNPPC. 

De beginwaarden worden verkregen door de gegevens van landen 
met een GNPPC tussen bepaalde grenzen samen te voegen. De gebruikte 
criteria zijn: 

Bos-model 4oS-model lOS-model 8S-model 5S-model 3Smodel 
GNPPC s GNPPC s GNPPC s GNPPC s GNPPC s GNPPC 

0- 50 1 0- 100 1 o- 40o 1 0-500 1 o- 8oo 1 0-1000 
50- 100 ;? 100- 200 2 4oo- 8oo 2 500-1000 2 8oo-16oo 2 1000-2500 

100- 150 3: 200- 300 3 8o0-1200 3 1000-:-1500 3 16o0-2400 3 2500-4000 
150- 200 41 300- 4oo 4 1200-16oO 4 1500-2000 4 2400-3200 

5 2000-?500 5 3200-4000 
6 2500-30CO 

3900-3950 39 3800-3900 9 3200-36oO 7 3000-3500 
3950-4000 4o 3900-4000 10 36oo-4ooo 8 3500-4oOO 

De twee grenzen van één criterium omvatten meestal diverse 
landen. De som van de bevolkingsgrootten van zo'n groep bepaalt de 
beginwaarde van de bevolking voor ~én landengroep. Het GNPPC van een 
landengroep wordt gelijk genomen aan de som van de GNP's van elk 
land uit die groep, gedeeld door de totale bevolking van de landen
groep. 

Aan de hand van de diverse criteria zijr: de beginwaarden bere
kend. Voor het l~os, lOS, 8s, 5~3 en 3:"3-model zijn de cijfers op de 
volgende pagina weergegeven. 
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4os-model: Beginwaarden 

i GNPPCi POPi.103 i GNPPCi POPi. 1o3l i GNPPCi POPi.103 

1 92,3 ]. 7'57. 696 15 1430.3 17.361 29 2B5o,o ----
2 163,1 243.617 16 1570,0 38 30 2950,0 ----
3 :::46,3 H'7.074 17 1620.9 12.926 31 3050,0 ----
4 3?4, 3 130.228 18 1 7Pt1, 4 6o.16R 32 3150,0 ----
5 464,9 24.?11 19 1P1o.o 9. 679 33 3~50,0 ----
6 5?6,8 75.868 ?0 1972,9 66.945 34 3350.C ----
7 652,8 2;"'.956 21 2070,0 1(.901 35 3490, (> &; 
8 748,1 73.487 22 2130' 3 5C.256 36 3520,0 540 
9 A54,7 57.605 23 2250,0 ---- 37 3(50,0 ----

10 957,0 22.963 24 2350,0 ---- 38 3750,0 ----
11 10?1,2 1.919 25 2466.9 26.975 39 3P5o.o ----
12 1133.9 339.103 26 2550.C ---- 4o 3980,0 2Cl.1 52 
13 1?3?,1 67.112 27 26:•o, ?· 7.968 
14 1332,8 12.868 28 2750,0 ----

lOS-model 8S-model 5S-model 3S-model 

i GNPPCi POPi .10 
6 

i GNPPCi POPi.10 
6 

i GNPPCi POPi.10 
6 

i GNPPC1 POPj.10 6 

1 125,2 
2 616,7 
3 1086,2 
4 12Ro,9 
5 1856.2 
6 2115.1 
7 2501,9 
8 3000,0 
9 3533.6 

10 398o,o 

::0.318,6 1 12R,7 2.342,8 1 163,6 2~ 515.1 1 200,0 2.05,8 
196.5 2 717,2 252,9 0 112?' 7 519,0 2 2250.0 653.9 
421.6 3 1166,0 438,4 3 193(, 4 216,9 3 4700.0 218,0 
97,4 4 1856,2 ] 49, p, 4 ~501,9 34,9 

149,8 5 2215.9 94,1 5 397·\6 20],8 
67,2 6 2620.3 8,0 
34,9 7 3490,0 o, J 
---- 8 3978,6 201,7 
0,6 

201,2 

Opm. 1: De eenheid van GNPPCi is (t/person-year), 6waarbij $betrek
king heeft op de u.:-:;. $ van 19(.P. POPi.lO wil zeggen, 6dnt 
het gegeven cijfer, vermenigvuldigd moet worden met 10 om 
het aantal mensen te krijgen. 

Opm. 2: De beginwaarden voor de GNPPC's van de 3 landengroepen in 
het 3S-model zijn afgerond op veelvouden van 50$/person-year. 

Opm. 3: De allereerste simulatie met het 38-model (j4.~.1) is bij 
wijze van proef ge!nitia1iseerd met de volgende waarden voor 
GNPPC en POP: 

i GNPPCi POPi 

1 250 13 TOTPOP 
~· 

2 1750 rç· TOTPOF 

3 3750 rr.~ TOTPOP 



BIJLAGE G 
::l::t::z•z:== = 

Initialisatie van wereldmodel 3-D2. 

In §4.2 is globaal weergegeven, voor welke (toestands-) 
grootheden in 1970 een beginwaarde nodig is en op welke wijze 
de initialisatie geschiedt. Deze Bijlage bevat een meer volle
dige beschrijving va.n de initialisatie van de toestandsgroothe
den Pl, P2, P3, P4, IC en 3C voor de diverse landengroepen. 
Hierbij worden achtereenvolgens de volgende &spekten behandeld: 

- een leeftijdsstruktuur. welke afhangt van het GNPPC. 

- de samenstelling van het GNP als funktie van het GNPPC. 

- de feitelijke initialisatie • 

- de initialisatie van het SS-model als voorbeeld • 

Het sterfte- en geboortecijfer wordt ondermeer bepaald door 
de leeftijdsstru.ktud• van de bevolking op een bepaald moment. !'~en 
juiste leeftijdsstruktuur in 1970 kan dus bijdragen tot een re~le 
groeisnelheid van de bevolking in het model. Uit het demografisch 
,jaarboek van 1970 (17) zijn voor een aantal landen de relevante 
cijfers voor een uit vier niveau's bestaande leeftijdsstruktuur 
overgenomen. Deze cijfers hebben betrekking op de periode 1966-
1970. In fig. Gl en G2 zijn de getallen uitgezet als funktie van 
het GNPPC {in TJ.;-). $van 1968). M.b.v. de eveneens in de figuren 
weergegeven tabelfunkties wordt de bevolkingsgrootte van de diver
se landengroepen verdeeld over de vier leeftijdsniveau's. 

Voor het bepalen van de beginwaarden voor industrieel en 
dienstenkapitaal in de diverse landengroepen zi.jn de waarden van de 
industri~le en diensten produktie nodig. De beginwaarden van de 
GNPPC's van de diverse landengroepen zijn bekend. Als nu de samen
stelling van het GNPPC bekend is, dan zijn dus de beginw~arden van 
de toestandsgrootheden te bepalen. Omdat herhaA.ldelijk het aantal 
zal veranderen, is het verstandig om de samenstelling van het GNP 
als funktie van het GNPPC in een tabel vast te leggen. 

Gl 

Het bn;to nationaal produkt (GNr) is gelijk ann de waarde van 
alle goederen en diensten, die een land (engroep) jaarlijks produ
ceert. In het wereldmodel wordt een onderscheid tussen industri"ële, 
diensten en agrarische produktie gemaakt. In de figuren G3, G4 en G5 
worden de verschillende bestanddelen van de samenstelling van het 
GNPrC uitgezet als funktie van het GNPPC. De gebruikte landenge
gevens zijn afkomstig uit het Technisch Rapport (G) en hebben betrek
king op 1967. 
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fip. Gl Percentage van de mensen met een leef
tijd tussen 0 en 15 jaar (Pl) en hoger 
dan 65 jaar (P4); beide als funktie 
van het GNPPC. 
Bron: Demografisch Jaarboek 1970 (17) 
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fig. G2 Percentage van de mensen met een leef
tijd tussen 15 en 45j. (P2) en tussen 
1+5 en 65,i. { P3) ; eveneens als funktie 
van het GNPPC. 
Bron: Demografisch Jaarboek 1970 (17) 
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fig. G3 Percentage van het GNPPC, dat 
uit industriële produkten be-
staat. 
Bron: Via Technisch Rapport 
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Voor de initialisatie van d~ repionale toestandsgrootheden 
Pl, P2, P3, P4, IC en SC wordt uitg~~aan van de bevolkingsgrootte 
en het GNPPC van de diverse landr·ngroepen (zie Bijlage F). Aan de 
hand van de tabelfunkties van de leefti.jdsstrul-:tuur en de SM\en
stelling van het GNPPC worden de toestandsgrootheden Pl, P2, P), 
P4 en de grootheden IOPC en .]OPC herekencL J.~. b.v. de formules 

IC i = 3. . IOPC i • POP i I 0. 9 5 

en SC i :: ;~OPC 1 • POP i 

G4 

worden vervolgens de toestandsf,roothedeh IC en ~C per land~ngroep 
berekend. Tenslotte worden de r~giona]e toestandsgrootheden Pli, P2i, 
P3i, P4 1, ICi en 0Ci zodanig p:enormePrd, dat de bijbehorende globale 
grootheden aansluiten bij de corresponderende grootheden van wereld
model 3. 3 in 197C. 

De initialisatie van het .~S-model als voorbeeld. 

Een voorbeeld van de volledige initialisatie van wereldmodel 
3-D2 is gegeven op de volgende pagina. Het voorbeeld heeft betrek
king op het SS-model. 



Initialisatie-programma van het 8S-model: 

• ,.y ~\l_. 

'HLL' r·l i [ * J 
'HU_ • r/r [;>:] 

·~ lLL' f'J j (>I:J 
'F ILL' ,.,.,T l*J 
, r IL.L' I .:r-r: I l><J 

H 1: ·~j, Ut ,.:r.:.,jt-t:JL:j:.~c:J, 
f '1 j 1 re>[ 1 t ~ i i ; I' /j rl l): L.] i 

., I i·1' 
":. I'P~' 
'!( Ir~· 
•;_. I ih. 
' ·~~: I I "1 ' 

LJ, 1(•, I '>• J,;.~ .• ~ :1; 

··<, <'j, '/ • ' . , ·t, I i1; 

.1, .;),,,,. "~l, .Ji), .:~h~·., .:·rt'.,, •. ~.-·<" 
• ,Jh :·:., • : ~ '), • : { 9, • -~} J • :· ~ ,_; l I, • J ).-".:, • -{I >, 
• ,,-, J. ~j{l~), .:.~f.,. j~,~ •• ~I_)J .:·~/i~·~, .:).i.; 

' F r Llv • :.-:~ J ·(. I l ).:_ ) I :,., I ï ~ • • i)~), • /~ /~, • L_,, • ~)~:: I • ~ v··' ~), • ~).·I~), • :: J:~~ ~~, 

• ~-)--: ~ :.) , • :.J~ ~ j, • ~)~) ~), • 1;J, • ~·.J ~, • ~)1., • l', ( 1, 
.t_-,l} 1 .r~'ï, .--);·-_., • ~.·{,:., • (.f)~lJ ef\C~, .(:C:"5t~; 

r ll J: =::::~;p,,è; H~ J: =?';.). ':n d l j: =l!J;J;. /;; H 'IJ:= I <r),.-s; 

r) l ~ J : = ·! ,,. 1 i H (; J : :: h ; d . i J : = • 1 ; H ~, J : = ~' ·:; l • I; 
1: ( I J : = 1 ;~;,. 7; ,\l ;-> J :=-/I i.;.:;,., [ -i J : = 1 1 fir;; X l ';J : =I , ''-. f,. ,; : 
,'\ ( ~ J :=;::_;(:':'I ~)e ';i;,{ [ h J :::;;.'i~'-' I). J L\ l 7 J : = J -~':11 L'.l '~] : ~ j .4 I>:.·~·; 

' F >·lh ' l : :::. 1 ' :: l ~ i ' I ' ' .. :\ l I L ' .,, 
'l)(j. 

'HF (;{\i' 

tl.J}·r(:[IJ :=,\liJ; 
t;lll J • - rf:.H-1LC r I J, (\tt-CL l J, \,, 1 r,c··l•, .. ;,_<;>; 

r?[l] 
1<3( IJ 
~14[ I J 

·-. --. -.-
·-.-

l!','';.H_( t'~' i,! -~r't'' ~L l J, ('.,I (,(J\.1, /,IJ•J); 

l t,f-<>-IL<t<) l, L\h•:C l l, (j, I '·Uh li(;:_j); 

JI' .. HIL( t"'i;Ï, C\ii''r'r;t I .i, i.·, l hi•(), <'JljU) '; 

r'll 1 J : = *"'t' l I J ; r'r-: L I j : :::oef:! t r ! ; r ,ll i } : = ** r ( I J ; I; i; l I .I : = ;.; • I'[ 1 J ; 
p;,W [ I J : = F I l I ] + f',' ( I J + r·. 1 L 1 J + 1; '• L i Ji 

Im·c [ I J : = TN-•HLC Ur~ i, ( ·'In ·r: l I J, CJ, <JUll:'J,;·uu Hl \t·t'C' l 1 j; 
SOI-'CCIJ := J.'\H~L<'.:.;rr:J,l'\Jt'h;(IJ,(J,LiV!C>,?i/•)*l'Wt'';LIJ; 

IC( l J: = J:tl•.'r'C:C 1 J*i-';H L i j/.9'•; 
:,Cll j: = ~,·:~r'C:C IJ *r' )r[ I 1; 

'F:\JD' ; 

r.~ .. _i,'\t.Jl : = •;·1:•1C r 1 LIJ, I,;\!); 
:.ît.Xr? :.::: ::_,,)v,O~'llJ,I,~); 

t\L_..\.r<l :::: ::;1JV1( t<H IJ, I,!··J); 
AI_:J\P4 := .)JV.(/-'IüiJ,I,\J>i 
~uxr~r:= so~<ICL!J,r,~>; 

c,ti,\::)C!;: = :;.')M c,c l I } , I, .\J); 

'F1k' 1:=1 '~iHt·' I '',\!liL' ._J 

'D0' '~Ebl·\l' 

• t \!i •• ; 

t~lliJ .- **l'·!ll--1/l'd . .iXt'li 
~r.~[ l J :::: "*f,1Tt''//(;i /,t ~'; 

f<H IJ • - *"' L.'· lr ~5/1',1 jAt .li 

t:/1( IJ : = "'"'i_; l t'/./t.·. ''.! 1,; 
r',Jt'( IJ:= 1·1 L I J+;',)l I ~+r':i[ I J+t -':ll J; 
l'~[IJ := **L~il''/(clr\IC:•;; 

.,r;LI'l :=. "'"'i''i.':/J:,.,,:;r;c; 
• ~'\)i). \j;)r. MF:d \)( ; 
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BIJlAGE H ======= 

De tabel f'unk ti(~~• van wereldrood~l 3, 3 

De tabelfUnkties, die in de landbouw-, grondstoffen- en 
vervuilingssektor voorkomen, zullen niet besproken worden. Vanwege 
het {ook in het nieuwe model) glob~le karakter van deze drie sek
toren verandert er niets aan de geldigheid van deze tabelfunkties. 

De koppelfunkties, die voorkomen in de kapitaal- en bevolkings
sektor van wereldmodel 3.3, zullen ~~n voor ~~n bekeken worden in 
deze Bijlage, Hierbij zal hoofdzakelijk naar de volgende drie aspek
ten gekeken worden: 

1- lineariteit van de tabelfunkties. 

2- komt de tabelfunktie in aanmerking voor extrapolatie, en 
zo ja, welke extrapolatie ligt het meest voor de hand. 

3- afleiding van de tabelfunkties, 

Hl 

Het gebruik van de niet-lineaire koppelfunkties van wereldmodel 3.3 
in wereldmodel 3-D2 heeft een aantal consequenties. Hierbij is onder
scheid te maken tussen een drietal effekten, die wiskundig als volgt 
uitgelegd kunnen worden: 
a. Bij een lineaire funktie {r(x)) is het gemiddelde van de funktie

waarden gelijk aan de funktiewaarde, behorende bij het gemiddelde 
van de onafhankelijke variabele 

fig. Hl 

f(x) 

f{X} = f(x) (zie tevens fig. Hl). 

Een lineaire 
funktie van x. 

fig. H2 Een niet-line
aire funktie 
van x. 

f ---r-------
1 

g 

I 

I 

- - - - - _,_ - - - - --

-x Xl x 
-x 

Tengevolge van de niet-lineariteit van de funktie g(x} in fig. H2 
is het gemiddelde van de funktiewaarden groter dan de funktie
waarde, die hoort bij het gemiddelde van de onafhankelijke varia
bele x 

grxy > g{x) • 



b. Stel, we hebben een tabel, die een "per capita"-grootheid als 
onafhankelijk variabele heeft. Is deze tabel niet-lineair, dan 
zal bij het berekenen van de gemiddelde') fUnktiewaarde aan de 
landengroep met het grootste bevolkingsaantal het grootste ge
wicht worden toegekend:~ 

f = i~ r1. POPi 
TOTPOP 

c. De niet-lineariteit van de tabelfunkties heeft tot gevolg, dat 
ook de opsplitsingsgraad (aantal landengroepen) invloed heeft 
op de gemiddelde funktiewaarde. In het geval van de runktie van 
fig. H3 zal bij een hogere opsplitsingsgraad een hoger gemiddel
de gevonden worden, ook al zijn de gemiddelden van de onafhanke
lijke variabele voor beide opsplitsingsgraden gelijk. 

Uitleg: De gemiddelden x en x' zijn gelijk aan 

fi ----

_ n_+x2 } x :c: 

x' ~ x' + x' + x' x'= 1 ? 3 4 

i = x' 

Wegens de niet-lineariteit van f(x) geldt voor de 
gemiddelden van de funktiewaarden 

1t'X'Y > 1\XY als f( i) = f( x') . 

fi~. H3 Effekt van een verschillende 
opsplitsinvsgraad bij een 
niet-lineaire funktie. 

H2 

fr•f2 I I 

- I I f( x}:: f(:t' ··..: "_."l"..:..::. ._ . ..: :.c...: :.·--
f-:r=f-t-- ·--. -------~--- ___ I _____ -.----- --=--=-=---

'- ) ----,------L-----t-----T----

ad 2-

f4 • I -x x' 4 
x 

Tijdens het standaard gedrag van wereldmodel 3.3 blijven de onafhan
kelijke variabelen van de diverse tabelfunkties binnen het definitie
gebied. Sommige regionalt! grootheden van het nieuwe model overschrij
den wel dat gebied .• Aannemen, dat buiten het definitiegebied de tabel
funktie niet meer verandert, is soms onlogisch of irreëel en kan 

') Met gemiddelde funktiewaarde wordt hier het gewogen gemiddelde 
bedoeld en niet het rekenkundige g;emiddelde ven n funktiewa.arden. 
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onjuiste effekten veroorzaken. Afhankelijk van de gegevens omtrent 
de tabelfunkties in het Technisch Rapport (6) zal voor elke daartoe 
in aanmerking komende tabel een advies over het extrapoleren gege
ven worden. 

Bovendien is van elke tabelfunktie aangegeven, hoe de relatie is 
afgeleid. De ene tabel is geconstn1eerd aan de hand van landenge
gevens op een bepaald moment (zgn. cross-sectional), terwijl een 
andere berust op de ontwikkeling van een grootheid in ~~n bepaald 
land gedurende een lange periode. Weer andere koppelfunkties zijn 
hypotheses, doordat er te weinig bruikbare gegevens beschikba~ 
waren om de relatie te verifi~ren. 
Deze studie omtrent de afleiding van de tabelfunkties kan bijvoor
beeld uitsluitsel geven over het feit, of het geoorloofd is sommi
ge tabelfunkties te wijzigen(§ 4.3.3). 

"IndicatE>d Service Ol.tput Per Capita". 

1. niet helemaal 
lineair 

2. lineaire extrapo
latie, indien IOPC 
groter dan 16o0 
ligt duidelijk 
voor de hand ' 
(§l-~.3.<.') : 
Uit de fig. G3 t/rn 
G5 zou geconclu
deerd kunnen wor
den. dat de dien-

1600 
fig. H4 

1200 

ISO PC 

sten een steeds o .....__...__ ___ __. ____ ....~..-___ ___,j.___ .... 
grotere fraktie van 0 200 6oo 1000 14oO 
het GNPPC van een land ---IOPC 
uitmaken bij stijgendP welvaart. 

H3 

3. tabel is geconstrueerd m.,b. v. landengegevens op bepa.eld ti,idstip. 
Opm.: Deze tabel zou best tijdsaflla.nke1ijk kur.nen blijken te zijn 
ten ge"lblge van een verandering in het wa.ardepatroon • 

"Fra.ction of Industrial Output Allocatf•d to Services". 

1. niet helemaal lineair. 

2. extrapolatie niet nodig, 
want anders absurde waarden 
van FIOAS, nl. kleiner dan C'. 

3. hypothetische tabel: 
o.a. als SOPC=ISOPC, dan 
gaat 10% van de IO naar de 
investeringen in diensten. 
aanpassing kan heel reëel 
zijn, maar is waarschijnlijk 
alleen van belang voor tijd
konstanten. 

0,3~-----------r----------~ 

fig. H5 

0,2 

FIOAS 

SOPC 
ïSOPë 



"Per Capita Resource Usage Multiplier". 

1. niet-lineair. 

2. Volgens het 
Technisch Rapport 
kan de S-vormigheid 
van de PCRUM-tabel 
als volgt worden 
uitgelegd. Bij lage 
industriële output 
per hoofd gaat rela
tief veel output 

6 

4 

2 

naar de landbouw. 
Landbouwbestedingen 
consumeren minder 
grondstof dan indus
triële uitbreidingen, 
terwijl bij hogere 
industriële output 
per hoofd (een hoger 0 

welvaartsniveau) een ° 4oo 

fig. H6 PCRUM 

8oo 1200 

grotere fraktie ge!nves- ~ IOPC 
teerd wordt in de diensten, die eveneens relatief 

16oO 

weinig grondstof zouden consumeren. De bouwers van wereldmodel 3 
verifieerden de gebruikte PCRUM-tabel empirisch aan de hand van 
koper- en staalconsumptiecurven (zie punt 3). 
Het is echter zeer goed mogelijk, dat de waargenomen verzadiging 
in het staalgebruik per hoofd bij stijgende IOPC niet wordt ver
oorzaakt door een meer op diensten georiënteerde maatschappij. 
maar het gevolg is van het overschakelen op een andere onvervang
bare grondstof. 

H4 

In het nieuwe model zal een enigszins stijgende PCRUM-tabel gehan
teerd worden (§ 4. 3. 2). 

3. Tabel is geconstrueerd uit de volgende gegevens: 
a. "per capita steel consumption" als funktie van IOPC 

U.N. 1970 (landengegevens) 
b. "per capita copper consumption" als funktie van IOPC in V.2. 

A.M.M. 1970 (tidreeks) 
c. "per capita steel consumption" als funktie van IOPC in V.S. 

A.M.M. 1970 (tijdreeks) 

PCRUM wordt ook gebruikt om de "Persistent Pollution Generated by 
Industrial Output" (PPGIO) te berekenen. Behalve 1dat geen rekening 
wordt gehouden met een verandering in vervuilingsgeneratie t.g.v. 
een verandering in NRUF ("Nonrenewable Resource Utilization Factor"), 
wordt de vervuilingsgeneratie vrij arbitrair bepaald door PCRUM • POP 
te vermenigvuldigen met drie konstanten nl. 

- de fraktie van de totale grondstofstroom. bestaande uit perma
nent materiaal (FRPM = 2%) 

- de fraktie van die permanente materialen, die vrijkomt in de 
omgeving (IMEF = 10%) 

- de giftigheidsfaktor van de in de omgeving vrij gekomen penna
nente materialen (IMTI = 0,1) 



"Indicated Food Per Capita". 

1. niet-lineair 

2. extrapolatie ligt 
wel voor de hand, 
maar moet naar ver
zadigingswaarde 
gaan (§ 4. 3. 2.). Aoo 

3. cijfers gedeeltelijk 
uit U.N. -:boek 1969 
en gedeeltelijk uit 
de "World Bank 
Atlas" (landenge
gevens). 
Opm.: deze tabel 

fif. H7 IFPC 

kan best tijdsafhan
kelijk blijken te 
zijn door een toe
komstige verandering in het waardepatroon. ---1•• IOPC 

"Fraction Industrial Output Allocated to Agriculture''. 

1. niet-lineair 

2. geen extrapolatie nodig 

3. hypothetische tabel: 
a. Jo% in agrarische sektor, 

als FPC = IFPC 
b. nooit meer dan 4o% in 

landbouw investeren 
c. als FPC groter dan 2.IFPC, 

dan geen investeringen in 
agrarische sektor 

"Urban- Industrial LAAd Per Cap i b". 

J. niet helemaal lineair 

2. extrapolatie ligt 
voor de hand 
(§4.3.2): 

fig. Hf FIOM 

0,2 

0 1----...1'---.--:-L--J---==:::..1.....-.J 
0 1,0 2,0 

FPC 
--. IFPC 

In V.:;. is UILPC 
0,08 

fig. H9 UILPC 
in de loop der 
tijd steeds groter 
geweest. Alhoewel 
dit gedeeltelijk 
een cultuurver-

0,.04 schijnsel is, 
geeft het toch 
een duidelijke 
aanwijzing voor 
hogere UTI,PC bij 
hogere IOPC. 

3. tabel is hypothese 

1200 16oo 

H5 
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"Lifetime Multiplier from Food". 

J • niet-lineair 

2. bij consructie 
van de tabel is 
aangenomen. dat 
voedsel de levens
verwachting maxi
maal 4o% kan ver
lengen; dus LMF is 
maximaal 1,4. De 
conclusie is dus, 

1, 

1.0 

dat er niet geëxtra-0,5 
poleerd behoeft te 
worden, indien FPC 
groter dan 5.SFPC. 
(Een teveel aan 
voedsel zou in het 
uiterste geval de LMF 
kunnen doen dalen i.v.m. 

3. tabel is hypothese: 

fig. 

. . . . 
.· .. 

.·zeer imperfecte 
.:-voedseld.istributie 

I • .. 
,'1 

,• I 

.. . 

I ~ t 1o--per '- ec e 
I 

I 

1 n 
c.. 

voedseldistributie 

3 4 5 
-~"' FPC/SFPC 

hart- en vaatziekten, vetzucht e.d.) 

a. als FPC = SFPC dan LE = LEN = 28jaar en dus LMF .. 1 . 
b. als FPC ~SFPC : lineair interpoleren tussen 0 en 1 ; dit 

impliceert, dat in een land met een voedseltekort een aantal 
mensen net genoeg eten (SFPC), en de rest niets eet en dus 
direkt sterft. 

c. als FPC ;>SFPC : uit een studie van een speciale bevolkings
groep bleek, dat de levensverwachting maximaal 4o% stijgt, als 
er meer voedsel beschikbaar is dan SFPC. 

OPM. Deze arbitrair vastgelegde tabel is in het nieuwe model gewij
zigd om een reëler sterftecijfer in 1970 te bewerkstelligen 
(zie fig •. l2). Het maximum van de tabel blijft 1,4. Voor het 
definitiegebied 1 <.FPC/SFPC < 5 is een lineair stijgende 
funktie genomen, terwijl voor FPC<SFPC een meer reële curve 
is genomen (zie punt 3b). 

"Heal th Service Allocation Per Capi te.''. 

l. niet-lineair 

2. tabel is S-vormig; 
er is geen reden om 
nje t te extrapo-
leren voor SOPC 200 
groter dan 1600 
(zie opm.). 

3. tabel is gecon
strueerd aan de 
hand van landen-
gegevens op een 
bepaald tijdstip. 
bron: WHO, 1971 

Opm. : HSAPC is een 
schakel tussen SOPC 

100 

fig. Hl1 

en LMHS. Vanwege het karl!kter van LMHS 

1200 0 

---•• SOPC 

is een extrapolatie niet of slechts over een beperkte SOPC-range 
nodig. 



"Lifetime Mul tiplier from Health Services". 

J. niet-lineair 

1,8 2. extrapolatie is niet 
erg belangrijk. omdat 
nu reeds bij EHSPC-14o 
en FPC= 5. SFPC een LE J '

6 

1,4 

1,2 

van 78,4 verkregen 
wordt; op het ogen
blik haalt nog bijna 
geen enkel land dit 
gemiddelde; de stij
ging in levensverwach
ting in de rijkste lan- 1

•
0 

0 den blijkt ondanks enonüe 
toename van uitEaven aan 
gezondheidszorg minimaal te zijn 

voor 

20 

fig. H12 LMHS 

100 120 1 

--..... •• EHSPC 

(bv. in de V.S. was de stijging vanaf 1949 in gezondheidszorg 
160 $ - van 60$ naar 220$-, daarentegen was de stijging in LE 
slechts 2 jaar.) 

3. Constructie arbitrair: 
Naa.st de langzame stijgin'g t. P'• v. de langzame toename van de 
techniek zien we in de periode 1930-1950 een enorme sprong om
hoog in de levensverwachting. Door jarenlange accumulatie van 
kennis en techniek op medisch gebied ontstond rond die tijd een 
doorbraak (beheersing van besmettelijke ziekten, uitvinding van 
pen1cil~ine). In het model is deze doorbraak aangebracht door in 
194o over te schakelen op een andere tabelfunktie. Deze toename 
in de levensverwachting valt voor zowel de rijke als de arme lan
den te constateren. 
Veronderstelling in tabel: indien geen geld aan gezondheidszorg 
wordt uitgegeven, dan I~S = 1. Het maximum van de tabel is ge
lijk aan twee genomen, omdat dat het beste met de werkelijkheid 
overeenkwam. 
Vanwege het arbitraire karakter is deze tabel geschikt om door 
middel van aanpassing een reëler sterrtP.cijfer in 1970 te verwe
zenlijken. De LMF en CMI zijn om dezelfde reden veranderd. De 
aanpassingen van de tabellen LMF en CMI zijn doelbewust gering 
gehouden (zie hiervoor fig. HlO en Hl3). Daarom is de LMHS-tabel 
gebruikt om het sterftecijfer helemaal gelijk te maken aan de 
werkelijkheid in 1970. 

"Crowding Multiplier from Industrialization". 

1. sterk niet-lineair 0,6 

2. extrapolatie niet fig. Hl3 CM! 
nodig, omdat het 
dicht op elkaar wo-
nen bij hoge IOPC 0,2 
nooit zo desastreus 
kan zijn als bij 0,0 zeer lage IOPC, 
waar besmettelijke 
ziekten rampen -0,2 
met zich mee kun-
nen brengen. De -0 4 
maximale reduktie 

• 0 

in de levensverwachting --• IOPC 

H7 



(in dichtbevo]~te gebieden) t.g.v. vervuiling, stress e.d. is 
volgens het Technisch Rapport nooit groter dan 20% (CMI = 0,2 
bij IOPC groter dan 16oO). 

H8 

Wel zal bij overschrijding van de grens IOPC = 16o0 t.~.v. de 
knik in CMI eenzelfde soort knik in de levensverwachting ontstaan. 
Een afronding in het punt IOPC=ltNO zou reëler zijn. 

3• tabel is arbitrair bepaald: 
a. bij IOPC=O is de maximale reduktie in de levensverwachting 50% 

{gebaseerd op cijfers van 17e en 18e eeuwse Europese steden). 
b. max. reduktie in LE bij IOPC=16oO is 20i. 
c. tussen IOPC=O en IOPC=900 zal een minimum in de CMI-tabel 

moeten zitten. 
d. voor IOPC groter dan 900 zal een grotere reduktie in LE optre

den t.g.v. lokale vervuiling, sociale spanning en vervreemding. 

Opm.: De tabel berust op zeer weinig feitelijke cijfers. Daarom lijkt 
deze tabel uitermate geschikt om een reëel sterftecijfer in 
1970 te verwezenlijken. Een lagere CMI resulteert in een lager 
sterftecijfer. Om de invloed van deze onzekere :faktor in het 
model niet groter te maken, is het minimum in de tabel niet 
dieper gemaakt. Wel l.s het minimum vlakker gemaakt (:fig. 10), 
zodat het sterftecij:fer toch gemiddeld lager wordt. 

"Fraction af Popul.ation Urban". 

1. niet-lineair 

2. extrapolatie is niet nodig, 
omdat de totale · 
bevolking kleiner 1,0 
blij:ft dan 16.lo9. 

3. het gebied tussen 
de twee streepjes 
bevat de schattin-
gen van de V.N. 

0,8 

0,6 

tussen 1950 en 2000. 4 
i 

o, 
Deze tabel is n et 
zondermeer in een 
landengroep te ge
bruiken, omdat de 
onafhankelijke va
riabele de totale 
bevolking voorstelt 
( zie Bijlage 1). 

0,2 

fig. Hl4 FPU 

10 12 1 

----:•• TOTPOP 



"Lifetime Multinlier from Persistent Pollution". 
1,0 

1. niet-lineair 

2. extrapolatie niet 0.8 
nodig, omdat PPOLX 
onder normale om- 0.6 
standighrden niet 
zal worden (de ver- 0,4 vullingsgraad moet 
dan lOO-maal zo groot 

0,2 fig. Hl5 LMP zijn dan in 1970). 

0' 0 '-----'-----1---.....L....---"'---....1 
3. tabel is hypothese: 

o.a. reduktie in LE 
van 10% bij een vervui

0 20 

lingsgraad, die 4o keer groter is als 
in 1970. 

6o 8o 100 

PPOLX 

Opm.: de levensve~~chting in sommige Westerse landen is de laatste 
. twee decennia aan het afnemen door toename van ernstige chro
nische ziekten voor mensen ouder dnn 55jaar. Het is niet te 
zeggen of dit het gevolg is van vervuiling, van dicht op el
kaar wonen of van een nog niet geldentificeerde faktor. 

"Mortalitv"-tabellen 

In het wereldmodel 3. w~ar de bevolking opgesplitst 
is in 4 leeftijdsgroepen, bevinden zich 
ook 4 "mortality"-tabellen. 

1. niet-lineair 

2. extrapoleren hoeft niet 

3. tabellen zijn geconstrueerd aan de hand 
van cijfers uit U.N., 1956 

"Fecundi ty M1lltiplier". 

1. niet-lineair 1,2 

2. extrapolatie 
niet belangrijk l, 
(tabel reeds 
bijna konstant 0, 
en overschrij
ding zal waar- o, 
schijnlijk niet 
voorkomen) 

fig. HJ 7 FM 

fig. HlG M 

20 
-LE 

70 

3. hypothetische 
tabel: gebas=erdo 
op enkele cij- ' 
fers over een 0 bepaAlde volks- 'vo"---l-0...____2.a...0--3"'-0--4o-'---5..I..O--(: ..... ,o __ 7 ..... 0--e..J:o....___9,..j0 
starr.. E I,, 
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"Compens Atory Multiplier from Perce i ved L i fe Expectancy". 

1. niet-lineair 3,0 

2: extrapolatie weer 2,8 fig. H lR CMPLE 
niet nodig (LE 
blijft kleiner 

2,6 dan 8o j aa.r) 

3. tabel is vrij ar- 2,4 
bitra.ir: indien \ 

I 

als doel geste:ld 1 feitelijke compensatie 
wordt, dat een kind 2,2 \ ~nbegrepen het eerste 
de leeftijd van 15j ,Jaar 
moet halen, dan is 2,0 \ 

volgens de statist. I 
I 

cijfers (UN, 1956) 1.8 noodzakelijk de \ 

vruchtbaarheid te \ 
\ 

compenseren op de 1,6 \ 
manier van de ge- \, 
trokken kromme. 1,4 ·' 
De sterfgevallen 
tijdens het eerste 1.2 
levensjaar zi.in 
grotendeels uit-

1,0 gesloten. 

0 10 20 30 

"Social Family Size Norm". 

Si'SN = f(DIOPC) 
DIOPC= DELAY3( IOPC, SAD·~--~----r----.,...------....-
SAD = 20 jaar 

1. niet-lineair 
1, 

2. In wereldmodel 1,1 
3.3 is aangeno
men, da.t zich 
geen situa.tie l,O 
kan voordoen 
met een ge- 0,9 
wenst kinderta.l 
van minder dan 0, 
drie (SFSN=0.75). 
Omdat in de v.s. 0 , 
al 30j lang het 
cewenst kinder- 0 6 
tal 3 bedraagt, ' 
zullen wij de 
SFSN-ta.bel niet 
extrapoleren. 

fig. HJO 

0 200 4oo 

SFSN 

6oo 8oo 
DIOPC 

3. de constructie van de tabel heeft een arbitrair karakter: 
het gewenste kindertal ligt tussen 5 en 3 afhankelijk van de 
vertraagde industri~le produktie per hoofd. 

HlO 



"Family Response to Social Nonn". · 

FRSN = f( FIE) 1,0 ~~------~------~------,-------~--~ 

1. niet-lineair 
2. extrapolatie 

voor FIE >qZ. 
0 8 is niet no- ' 

dig (FRSN=1). 
Als FIE <:-0. 2 
dan geen ad-
vies. 0.6 

3. hypothetische 
tabel: 
Bij de aflei-

fig. H20 FRSN 

ding is 0 . 4 L--L--------J........-----L---------...__-----1------J 

aangenomen: -0.2 -0.1 0 0.1 0,2 
a. in een land hebben de meeste FIE 

mensen een inkomen lager dan het GNPPC van dat land. 
b. FRSN is een fUnktie van over 3 jaar gemiddelde snelheid, 

waannee het inkomen verandert. 

"Fertility Control Effectiveness". 

1. niet-lineair 

2. geen extrapolatie nodig, 
omdat de effectiviteit 
niet groter dan 1 1,0 r---------~------=::::c========--, 
kan worden 

3. tabel is hypothese 

0,5 

fig. H21 : FCE 

0 ....._ _______ ~--------~--------~ 

FCET = f(FCFPC) 
FCFPC = DELAY3(FCAPC,HSID) 
HSID = 20 jaar 

0 1 2 3 
FCFPC 
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"Fraction o:' Services Allocated to Fertility Control". 

l. niet-lin. 
Ml'F 0.04 

2. NFC=-DTF fig. H22 
M•x. MrFj 
15 

DTF>2 ~ 
dus 0.02 
NFC <7, 5 

'· tabel is 
hypothese 

00 

"Jobs Per Industrial Capital Unit". 

l. niet-lineair 

~. JPICU zal nauwelijks 

FSAFC 

7.5 

----•• NFC 

10 

lager worden voor 4 ~--~--~---r--~~--r---~---r---1 
hogere IOPC 

3. constructie m.b.v. 
landengegevens 

fig. H23 JPICU 

2 

1 

0 ~--~--~--~--~----~--~--~--~ o 100 200 3oo 4oo 5oo 6oo 100 soo 

Opm.: Voor "Jobs Per Service Capital Unit" 
geldt exact hetzelfde. 

"CapitAl Utilization Factor". 

1. niet-lineair 

2. extrapolatie niet nodig 

3. tabel is hypothese o.s 

0,6 

0,4 

0.2 

2 

IOPC 

fig. JI24 CUF 

6 8 10 12 

--• LUFD 
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§.l~t~p~e!k_!n_s ~v~r_d~ .!&~e~~!t_!e~ ~8.!! :!e!e~~o~e~ ~: 

De tabelfunkties {ofwel koppelfUnkties) in wereldmodel 3 moeten 
de relatie tussen twee globale grootheden weergeven. Een aantal van 
deze tabelfunkties zijn afgeleid uit landengegevens op een bepaald 
moment {cross-sectional) en/of uit de ontwikkeling van de relatie 
in één land over een bepaalde tijdsperiode {tijdreeks). 

Het aanwenden van op landengegevens berustende koppelfunkties 
voor het beschrijven van een ~latie tussen globale of gemiddelde 
grootheden introduceert een afwijking ih geval van niet-linearitei
ten (fig. H25). Voor wereldmodel 3 zou het misschien juister geweest 
zijn, als alle betreffende funkties waren afgeleid uit de ontwikke
ling van gemiddel1e grootheden over een lange tijdsperiode. 

H13 

Het is ni~t ~eheel duideli~k. voor hoever dit in wereldmodel 3.3 
~edaan iz; de indruk bestaat. dat het slechts in zeer beperkte mate 
is toegepRilt. Dcrhalv>? zou ik wiJlen stellen. dat met evenveel 
(recht op) p-eldigheid de tabelfurûrties in wereldmodel 3-D2 als in 
wereldmodel 3 p;ebruikt mogen 'tlorden. 



fig. H25 

10~ 

--- -------

20 

400 800 1200 1600 2000 

Proteine consumptie ~n gr als funktie van het GNPPC 

bronnen: - Statistical Yearbook 1971 UN (cijfers uit de periode 
1964-1968) 

-State of Food and Agriculture 1972 (cijfer van 
1970 en geschatte cijfers voor 1980) 
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(ontwi:Zkelingslanden en ontwikkelde landen) 
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BIJLAGE I =·=·=·· . 

De landbouwsektor: geaggregeerd of niet? 

Deze Bijlage bestaat uit twee paragrafen. In §I.l zal worden 
geargumenteerd, waarom de landbouwsektor van wereldmodel 3.3 ook in 
het nieuwe model geaggregeerd wordt gebruikt. De simulaties met een 
model, waarin de landbouwsektor wel verdeeld is, worden beschreven 
in § 1.2. De resultaten bevestigen, dat het niet mogelijk is op 
eenvoudige en tevens acceptabele wijze de landbouwsektor uit wereld
model 3.3 verdeeld te gebruiken. 

I.l Argumenten voor een geaggregeerde landbouwsektor. 

De totale hoeveelheid voedsel kan eventueel als een globale 
grootheid worden beschouwd. Het is echter beslist onjuist om te 
veronderstellen, dat het voedsel gelijk verdeeld is onder de wereld
bevolking. De koopkracht van de mensen met een laag GNPPC is lager 
dan de koopkracht van de mensen met een hoog GNPPC, en het ia dan 
ook niet verwonderlijk, dat de armen zich met minder voedsel tevre
den moeten stellen dan de rijken. De in werkelijkheid ongelijk ge
distribueerde hoeveelheid voedsel kan in situaties van mondiale 
voedselschaarste grote eonsequenties hebben voor de bevolkingsaan
tallen. Dat sommige groepen momenteel op de rand van zulke nood
situaties leven, blijkt wel uit de nauwelijks stijgende cijfers 
van de voedselproduktie per hoofd in de afgelopen tien jaar (tabel 
Il), en de armzalige situatie van sommigen. Droogten, rampen en 
misoogsten hebben de laatste twee jaren de voedselsituatie zelfs 
slechter gemaakt. 
Voor een goede afspiegeling van de werkelijkheid lijkt een ongelijke 
voedselverdeling dan ook essentieel. 

Il 

TABEL IJ: Toename van de voedselproduktie ( totale stijging in 1972 
'in procenten t.o.v. het gemiddelde voor de jaren 1961-1965) 

totaal per hoofd 

Wereld 25 5 
West-Europa 21 13 
Oost-Europa + USSR 32 21 
Noord-Amerika 21 9 
Oceanië 26 7 
Japan, Zuid-Afrika, Israël 28 13 
Latijns-Amerika 26 - 3 
Verre Oosten 21 - 3 
China 24 5 
Nabije Oosten 36 6 
Afrika 26 1 

Bron: The State of Food and Agriculture 1973 (16) 



Als we de landbouwsektor van wereldmodel 3.3 per landengroep 
gebruiken, houden we geen rekening met het feit, dat de landbouw 
in de rijke, ge!ndustrialiseerde landen qua struktuur verschilt 
van de landbouw in de ontwikkelingslanden. In de ge!ndustrialiseer
de landen (11) 

is de hoeveelheid geproduceerd voedsel praktisch onafhankelijk 
van de voedselconsumptie, 
wordt tegenwoordig nauwelijks meer grond in cultuur gebracht 
(overschot aan voedsel; landbouwpolitiek meer gericht op inten
sivering ondanks milieuproblemen), 
hangt de investering in de landbouw semen met het gewenste 
inkomen van de boeren (GNPPC van een land kan hierbij als 
maatstaf gebruikt worden), 
zal de grootheid landbouwkapitaal expliciet in model gebracht 
dienen te worden. 

I2 

Bovenstaande punten gelden niet in de ontwikkelingslanden. Daar 
zullen weer andere facetten van de landbouw verschillen van de struk
tuur van de landbouwsektor in wereldmodel 3 (bv. voedselproduktie in 
de volksrepubliek China is relatief hoog als gevolg van input in de 
vorm van veel arbeidskrachten). 

Bovendien mag niet vergeten worden, dat vele landen, zowel rijke 
als arme, gedeeltelijk afhankelijk zijn van andere landen. Dit geldt 
zowel voor agrarische produkten als voor grondstoffen (zie § 3.1). 

Met een aantal aspekten van deze problemen krijgt men recht
streeks te maken bij het regionaal gebruiken van de landbouwsektor. 

A- Het verdelen van het totale oppervlak "Arable Land" AL en "Poten
tially Arable Land" PAL geeft problemen: 

1. Vergelijk PAL in twee oatwikkelingslanden; India heeft praktisch 
al het potentieel bebouwbare land in produktie, terwijl Brazilië 
nog een overvloed aan ontginbaar land bezit. 

2. PAL (en ook AL) per hoofd van de bevolking in twee rijke landen, 
bijvoorbeeld Nederland en Australië verschillen behoorlijk. 

3. AL wordt, vooral in de ontwikkelingslanden, veel gebruikt voor het 
telen van gewassen zoals koffie, thee, katoen, suiker, cacao e.d., 
die niet direkt noodsakelijk zijn om in leven te blijven. 

4. In zowel ontwikkelings- als ge··industrialiseerde landen worden 
~ grote hoeveelheden AL niet jaarlijks bebouwd. 

~. : In principe lijken deze problemen te kunnen worden onder
vangen door een extra onderscheid te maken tussen dicht- en 
dunbevolkte la.ndengroepen. 

B- Moeilijkheden rond de "Agricultural Inputs Per Hectare" AIPH: 
1. In rijke landen (Amerika, EEG-landen e.d.) hangt FIOAAi niet af 

van de verhouding FPCi/IFPCi• 
2. AIPH is in de meeste ontwikkelingslanden laag; door middel van 

arbeidsintensieve landbouw kan meestal toch een voldoende voedsel
hoeveelheid geproduceerd worden. 

3. AIPH wordt berekend door de "Agricultural Inputs" AI te delen door 
AL. Wil men AIPH per landengroep bepalen, dan moet ook AL per lan
dengroep bekend zijn. Dit geeft een aantal moeilijkheden (zie A). 



H.2 Een per landengroep berekende voedselproduktie. 

In het nieuwe model wordt normaliter de voedselproduktie 
voor de wereld als geheel berekend. 
In §4.4.2 is geconstateerd, dat tijdens de standaard run de ver
houding tussen de landbouwinvesteringen van de diverse landengroe-
pen fors van elkaar verschillen. Naar aanleiding hiervan is toen 
een run gemaakt, waarin de hoeveelheid voedsel onder de landen ver
deeld wordt aan de hand van de landbouwinvesteringen (fig. 16). De 
simulatie geeft een van het standaard gedrag afWijkende ontwikkeling 
te zien; de bevolkingagrootte in de armste landengroep daalt vanaf 
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1970 ten gevolge van een zeer hoog sterftecijfer. Dit hoge sterfte
cijfer is te wijten aan een tekort aan voedsel in de armste landen
groep, dat het gevolg is van een ontoereikende omvang van de landbouw
investeringen. Lage landbouwinvesteringen zijn direkt het gevolg van de 
zeer lage industri~le produktie in submodel J. 

Door nu de landbouwsektor van wereldmodel 3.3 per landengroep 
aan te wenden voor het berekenen van de plaatselijke voedselproduk
tie kan over het volgende v~r uitsluitsel verkregen worden. Gene
reert de landbouwsektor analoog aan de hierboven besproken simulatie 
(fig. 16) voor de armste landengroep een dusdanige lage voedselpro
duktie, dat geen bevolkingsgroei mogelijk is? 

Het model 

De struktuur van het uitgebreide wereldmodel 3-D2 wordt 
ge!llustreerd aan de hand van fig. Il. 

~ = vervuilingssektor 

~ = grondstorrensektor 

~ • landbouwsektor 

~ = kapitaalsektor 

~ = bevolkingssektor 

s 
n 

• 

fig. Il: struktuur van het 
uitgebreide 
wereldmodel 3-D2 



Een aantal grootheden van de landbouwsektor van wereldmodel 3 
hebben rechtstreeks relaties met gootheden uit de bevolkings-. 
kapitaal-, en ve~~lingssektor. Deze relaties zullen nu de kop
peling vormen van de landbouwsektoren in de diverse submodellen 
met enerzijds de andere sektoren in de submodellen en anderzijds 
het centrale gedeelte van het model. De koppeling omvat een tien
tal relaties, die ~~n voor ~én behandeld worden. 

Door het per landengroep berekenen van de voedselproduktie 
is tevens het probleem van de voedseldistributie omzeild. De hoe
veelheid voedsel per hoofd (FPCi) in groep i is nu gelijk aan het 
volgende quoti~nt: 

Ff(! i = F i I POP i 

De "Fraction of Industrial Output Allocated to Agriculture" FIOAAi 
is nu niet meer gelijk voor alle landengroepen 

FIOAAi = r(FPC i 1 ITPC i) • 

Aan de hand van de FIOAAi en IOi worden de landbouwinvesteringen 
berekern 

= IOi • FIOAAi· 

De opbrengst per hectare (LY) is in wereldmodel 3 o.a. afhankelijk 
van de landvruchtbu.rhelcl (iFERT) t'!n de luchtverV1.Jiling (LYMAP). 
Ondanks het lokale karakter van luchtvl"rvuiling wordt I.YMAP afge
leid uit de totale industri~le produktie, omdat een betere relatie 
ontbreert. Alle landengroepen zullen dus een gelijke reduktie in 
de landopbr~ngst ten gevolge van luchtvervuiling ondervinden (de 
invloed is trouwens zeer klein) 

LYMAP = f (TOTIO). 

!4 

De landvruchtbaarheid (LFERT) is wel per submodel berekend. Het her
stel van de vruchtbaarheid is afbankelijk van de vruchtbaarheid zelf, 
en van de fraktie van de landbouwinves te ringen, die aan het onder
houd van het land besteed wordt. Deze fraktie is per landengroep 
bekend. Landvruchtbaarheid wordt verminderd ten gevolge van de 
permanente vervuiling, die voor alle landengroepen gelijkgesteld 
wordt. 

LFRTi 

LFRi 

LFDR 

= f(FALMi} 

= ( n.F - LFERT i) I LFRT 1 

= f(PPOLX} 

LFDi = LFERTi LFDR 

t+l ' t ( LFERT i = LFI·,RT i + DT • LFR i 

Opm.: Voor de betekenis van de variabelen wordt 
naar Bijlage B verwezen. 



AL. 

De generatie van permanente vervuiling ten gevolge van de agra
rische produktie (PPGAO) wordt nu bepaald aan de hand van de 
formule 

N 
PPGAO = L (AIPH1.AL1) •. FIPM • AMTI 

. i=l 

Ook geen problemen levert het berekenen van het land ten behoeve 
van wegen, industrie~n en steden (un.R1) per landengroep op: 

UILPCi = f(IOPC 1) 

= UILPCi • POP i· .. 
Alhoewel het potenti~le aantal arbeidspl.fiatsen in de landbouw 
per submodel bekend is, 

JPHi 

PJASi 

= 

= 

wordt de rest van de jobsektor globaa~ gebruikt om de mogelijke 
reduktie in de rijke landen ten gevolge van een tekort aan ar
beidskrachten uit te schakelen (zie§ h. l~.l). Het totale aantal 
arbeidsplaatsen in de landbouw wordt gelijk gesteld aan de som 
van de plaatsen in de landengroepen 

N 
L PJASi 
i=l 

en heeft dan invloed op de globale grootheid LUF. 

Het opzoeken van en berekenen van reële beginwaarden voor de 
genoemde toestandsgrootheden kost veel tijd. Daarom zijn een twee
tal arbitrair gekozen combinaties van beginwaarden gebruikt voor 
de simulaties. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van door 
wereldmodel 3.3 gegenereerde waarden voor 1970. 

1-

5 

De totale hoeveelheid AL (TOTAL) wordt onder 
verdeeld aan de hand van de funktie 

de diverse groepen 

POP1.(0,9 + O.OrJ • GNPPC 1) 

N = . TOTAL ( rig. 12) 

~ (POPi.(0,9 + 0,001.GNPPC1) 
i=l 

1 

POPi 
4 

3 

2 

1 

0 
0 1000 2000 3000 

fig. 12 Verdeling van AL 
per hoofd over het 
GNPPC. 

4ooo 
GY..'PPCi 
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Er is vanuit gegaan, dat de mensen in de rijkste landen per 
persoon gemiddeld vijf keer zoveel grond bezitten, als de 
mensen in de allerarmste landen. 
De grootheden PAL, UIL, en PAI,T worden op dezelfde manier 
verdeeld onder de diverse submodellen. 
De landvruchtbaarheid (LFERT) wordt voor alle landengroepen 
in 1970 gelijk gesteld aan de waarde, berekend met wereldmo
del 3.3 (onder standaard condities). 

2- AL en un, worden op dezelf'de rnanier als in geval 1 bepaald. 
PAL is nu evenredig met de bevolking gekozen 

• TOTPAL 
POPi • TOTPOP 

PALT, een hulpgrootheid voor de berekening van DCPH. moet nu 
als volgt berekend worden 

TOTPALT 
PAL Ti = (PAL i+ un, i+ AL i) • TOTP.AL+ TOTUIL+ TOT AL 

(TOTPAio, TOTUU, TOTAL zijn de wereldmodel 3.3 waarden in 
1970; TOTPALT is een konstante in wereldmodel 3. 

Simulaties 

Fig. I~ en I4 tonen het gedrag van het uitgebreide wereld
model 3-D2 met beginwaarden voor AL, PAL, UIL, en LFERT volgens 1. 
Deze resultaten hebben globaal wel ongeveer hetzelfde karakter als 
het standaard gedrag van wereldmodel 3-D2. Daarentegen vertoont het 
gedrag van bijvoorbeeld de bevolking in een aantal submodellen een 
zeer afwijkend verloop. In submodel l blijft de bevolkingsgrootte 
tot ~2000 konstant en gaat vervolgens afnemen. De bevolking blijft 
op dezelfde hoog~, doordat het sterftecijfer en het geboortecijfer, 
die beide zeer hoog zijn (t45), elkaar compenseren. Het hoge sterf
tecijfer is een gevolg van een lage voedselproduktie per hoofd in 
de arme landen. LMF is dan ook gedurende de gehele periode 1970-
2000 kleiner dan 1. 
In de armste landengroep is de landopbrengst per hectare (LY) de 
helft van de LY in de rijkste groep en bovendien is de hoeveelheid 
AL per hoofd slechts eenvijfde gedeelte van die in de rijkste groep. 
De lage landopbrengst per hectare wordt veroorzaakt door de geringe 
investeringen per hectare in de arme l~nden. In het model is de 
landopbrengst sterk afhankelijk van die investeringen in de voedsel
produktie. 

In submodel 1 gaat een grote fraktie van de industriële output 
naar de l~dbouw (fig. I4). Daardoor blijft er nauwelijks output 
over voor de herinvesteringen in de industrie. Dit is te zien aan 
de (ondanks konstante bevolking) zeer laag blijvende IOPC (fip,. I3). 

De voedselproduktie in de rijke landen is daarentegen zeer 
hoog. De produktie per hoofd bedraagt in 2000 meer dan 8 maal de 
"Subsistence Food Per Capita" SFPC en meer dan 1.5 maal de IFPC. 
Globaal blijkt de grootte van de landopbrengst per hectare onge
veer overeen te komen met de landopbrengst per hectare van wereld
model 3.3 en van wereldmodel 3-D2 (fig. 15). 

I6 
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Fig. !3 Simulatie met het uitgebreide wereldmodel 3-D2, waarin 

de voedselproduktie per landengroep wordt berekend. 
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toelichting Het regionale gedrag van de grootheden in de rijkere landengroe
pen komt kwalitatief ze~r goed overeen met het regionale standaard 
gedrag van wereldmodel 3-D~. 
Daarentegen wijkt het gedrag van de grootheden in de armste ~oen 
veel af van het standeard AS-gedra~. Met name net nauwelijks stij
gende bevolkirtgsaantal verschilt enorm VP.n het gedrag van de bevol
kingsgrootte tijdens het standAard SS-gedrag, waarbij deze toeneemt 
tot een waarde van 7 miljard (rond 202C). 
De oorzAak van deze discrepantie is de te la~e voedselprodul\tie in 
de armste landengroep (FPC kleiner dan SFPC). waardoor de "Lifetime 
Multiplier from Food" LMF snel afneemt en daardoor een hoog 
sterftecijfer bewerkstelligt. 
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Simulatie met het uitgebreide wereldmodel 3-D2, waarin 
de voedselproduktie per landengroep wordt berekend. 
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toelichting In Fig. 15 wordt nog eens teruggekomen op het gedrag van de 
globale grootheden; daarom zullen we ons nu richten op het regionale 
gedrag van een aantal grootheden uit de landbouwsektor. 
In tegenstelling tot het standaard 8S-~edrag verschillen de 
FIOAA's (Fraction of Industrial Output Allocated to Agriculture) 
van de diverse l~dengroepen van elkaRr. Doordat de FIOAA in de 
armste landengroep groter en de FIOAA in de rijkste landengroep klei-
ner is dan tijdens het standaard 88-gedrag, zal de economische 
groei in de armste groep kleiner en in de rijkste groep groter 
zijn. 
Ten gevolge van de zeer lage industriële produktie in de armste 
groep is ondanks de hoge FIOAA de landopbrengst per hectare (LY) 
erg laag; de landbouwinvesteringen (TAI) zijn namelijk erg laag. 
In de rijkste landengroep zijn daarentegen de landbouwinvesterin
gen zeer hocg ondanks de lage FIOAA. Dit resulteert in een hoge 
landopbrengst per hectare. Tesamen met de grote hoeveelheid bouw
land per hoofd geeft dit een onwaarschijnlijke hoeveelheid voedsel 
per hoofd {fig. 13). 
Ten gevolge van de overvloedige hoeveelheid landbouwinvesterin~n 
in de rijke landen wordt daar steeds meer land in cul tm1r gebracht, 
terwijl er in de arme landen geen geld overblijft om land te ont
ginnen. 
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Zeer opvallend zijn de discontinulteiten in de curven vtm LY en 
LMF in 197C. De discontinulteit in LY is eèn gevolg van de niet
linea,ire LYMC-tabel en de ongelijke verdeling per hoofd van de 
hoeveelheid Al'" 
De grote sprong in LMF in 1970 wordt ener2ijds veroorzankt door 
ongelijke voedselproduktie per hoofd, die eén' niet lineaire funktie 
is van de landbouwinvesteringen en is anderzijds een gevolg van 
de sterk niet-lineaire LMF-tabel voor lage waard"n van FPC. 



Een simulatie met een combinatie van beginwaarden voor AL, 
PAL, un, volgens 2 blijkt geen essentiële verandering voor de arm
ste landengroepen in te houden. 

In § 4. h.? is een run met wereldmodel 3-D2, waarin het voed
sel verdeeld wordt aan de hand van de investeringen in de landbouw 
van de diverse groepen, behandeld. Het gedrag van deze run (fig. 16) 
blijkt veel overeenkomsten te vertonen met de hierboven besproken 
simulatie. 

Op grond van het zeer hoge sterftecijfer in de armste landen
groep en de hoge voedselproduktie in de rijke landen (ondanks een 
zeer lage FIOAA) kan geconcludeerd worden, dat de landbouwsektor 
in ongewijzigde vorm ongeschikt is om de verschillen in voedselpro
duktie tussen de arme en rijke landen te beschrijven. 

Het uitgebreide wereldmodel 3-D2 biedt wel mogelijkheden om 
het effekt van ontwikkelingshulp volgens categorie 2b te onderzoe
ken. Hulp volgens categorie 2b houdt in, dat 75% van de door de 
rijke landen afgestane industriële output in de ontwikkelingslanden 
wordt aangewend voor de voedselproduktie. De_ andere 25% wordt bij 
de industriële output van de hulpontvangende landen gevoep;d. 

In fig. I6 en I7 is het effekt van een hulpinspanning van 2% 
van het GNP der rijke landen aangegeven. De bevolkingsgroei in de 
arme landen is weer ~oot en is zelfs groter dan in wereldmodel 3-D2 
zonder ontwikkelingshulp. Deze snellere groei is het gevolg van 
een hoger geboortecijfer, dat veroorzaakt wordt door de aanvanke
lijk groeiende IOPC (grotere FIL). 

T.O.V. het standaard gedrag van wereldmodel 3-D2 is FIOAA in 
de rijke landen laag. Daardoor blijft er meer industriële output 
over voor herinvestering in de industrie. Ondanks de 2% hulp 
groeit de industriële produktie per hoofd in de rijke landen nog 
sneller dan in wereldmodel 3-D2 zonder ontwikkelingshulp. 

De hoeveelheid hulp zorgt in de hulpontvangende landen voor 
een behoorlijke vooruitgang in de landbouw. De voedselopbrengst per 
hectare (LY) komt ongeveer op hetzelfde peil als in de rijke landen
groepen. Bovendien wordt er de lcomer\k 50 jaren aan landontwikkeling 
(ontginning) gedaan. 

Toch is de geproduceerde voedselhoeveelheid per hoofd in de 
armste landengroep tot 2000 kleiner dan in wereldmodel 3-D2. Het 
tot 2020 toenemende hulpvolume en de stijgende industriële produk
tie zijn nauwelijks opgewassen tegen de zeer snelle bevolkingsgroei. 
De mensen in de armste landengroep moeten zich tevreden stellen 
met een minimale voedselhoeveelheid (JFPC). 

!10 

De invloed van deze categorie ontwikkelingshulp is vergeleken 
met het effekt van een evengrote hoeveelheid hulp, wanneer die 
geheel ge!nvesteerd wordt in de industrie (fig. I8 en !9). De 
voedselproduktie per hoofd is voor beide simulaties ongeveer gelijk. 
Investeren van de hulp in het industrieel kapitaal heeft echter 
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Fir,. I7 Invloed van ontwikkelingshulp (21(,), welke grotendeels 
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Fig. !9 Invloed van ontwikkelingshulp {2~). welke gelnvesteerd 
wordt in de industrie van de anne landen, op het gedrag 
van het uitgebreide wereldmodel 3-D2. 
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een veel hogere industriële produktie per hoofd tot gevolg. De • 
verschillende uitwerking van een gelijke hoeveelheid hulp heeft 
te rnaken met het feit, dat investeren in de industrie over een 
lange periode effekt heeft. terwijl investeringen in de landbouw 
hoogstens een paar jaar produktief zijn. Een rechtstreeks gevolg 
van de hogere industriële produktie per hoofd is de snellere uit
putting van onvervangbare grondstoffen, waardoor de ineenstorting 
op een eerder tijdstip plaats vindt. 

Slotopmerking: Wereldmodel 3 genereert voor een bevolkingsgroep, 
die start met een industriële produktie per hoofd lager dan 
50 $/person-year,een somber toekomstbeeld. Zonder ontwikke
lingshulp blijft de voedselproduktie per hoofd zelfs onvol
doende (lager dan SFPC). 
Een hulpinspanning van de rijke landen ter grootte van 2% 
van het GNP resulteert. indien het overgrote deel van de 
hulp wordt aangewend voor de landbouw, in een rninirnt~ voed
selniveau. De enorme bevolkingsgroei bij lage IOPC compen
seert de stijgende industriële- en voedselproduktie in de 
hulpontvangende landen. 
Indien de hulp in de arme landen gelnvesteerd wordt in het 
industrieel kapitaal. dan valt wel een stijgende levensstan
daard te constateren. 

D5 
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GevoeligheidsonderzoeK aan wer~ldmodel 3-D~. 

Een aantal aannamen (beginwaRrden, tabelfUnkties, konstanten) 
van wereldmodel 3 berusten op zeer weinig reële cijfers. Daarom is 
het belangrijk te onderzoeken in welke mate significante verande
ringen in deze aannamen het gedrag van het reodel belnvloeden. 

In deze Bijlage zijn een aantal uitkomsten van het uitgevoer
de gevoeligheidsonderzoek weergegeven. 

Niet extrapoleren van de IJOPC-tabel heeft een vrij gevoelige 
uitwerking op de verhouding tussen IOPC en SOPC (§ 4.3.2),zodat een 
uitbreiding van deze tabe1 voor de h~d lag. Om geen essentiële ge
dragsverandering te bewerkstelligen is toendertijd voor een lineaire 
extrapolatie van de ISOPC-tabel gekozen. Omdat verwacht wordt, dat 
in een hoog gelndustrialiseerde samenleving een grotere fraktie van 

• het bruto nationaal produkt uit diensten bestaat, lijkt een ISOPC-
tabel met een steilere helling redelij~. In fig. Jl is de invloed 
van een bubbel zo snel stijgende ISOPC-tabel voor IOPC groter dan 
16oO weergegeven. 
Globaal heeft wijziging in ISOPC geen belangrijk effekt. Voor de 
sterkst gelndustrialiseerde landengroepen is wel de verwachte uit
werking op de verhouding tussen ISOPC en SOPC te zien. 

In het Technisch Rapport wordt niet uitgesloten ~eacht, dat 
PCRUM voor IOPC groter dan 1400 $/person-year , niet meer toeneemt 
bij stijgende IOPC. Daarom is een minder steile extrapolatie en 
een helemaal niet geëxtrapoleerde tabelfunktie voor IOPC groter 
dan 1600 onderzocht. Fig. J2 laat zien, dat het effekt van een min
der steile PCRUM-tabel gering i~. Door de iets lagere grondstofcon
sumptie bij hoge IOPC wordt de beginvoorraad grondstoffen op een 
iets later tijdstip gehalveerd, zodat ook de ineenstorting een poos
je langer op zich laat wachten. In het geval van een konstante 
PCRUM voor IOPC groter dan 14oO is dit effekt nog iets duidelijker. 

De FIOAA-tabel geeft aan, welke fraktie van de industri~le 
output bij een bepaalde verhouding tussen toebedeelde en gewenste 
hoeveelheid voedsel (FPC / IFPC) aangewend wordt voor de voedsel
produktie. Een bij voedseltekorten hogere FIOAA (en dus lagere 
FIOAI) heeft slechts gedurende een korte periode een grotere voed
selproduktie tot gevolg. De lagere FIOAI bewerkstelligt op de lange 
termijn lagere landbouwinvesteringen, doordat de industri~le produk
tie daalt. Een steilere ~IOAA-tabel betekent slechts een kort uit
stel van de dreigende hongersnood (fig. J3) en heeft dus nauwelijks 
effekt op de gedragswij ze van het model. 

In hP.t Technisch R~nnort is geconstateerd, dat de landen met 

Jl 
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Fig. J1 Een steilere ISOPC-tabel voor IOPC groter dan 16oO. 
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Fig. J2 Een minder snel stijgend verbruik van grondstoffen 
per hoofd voor hogere waarden van IOPC. 
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Het zuiniger verbruik van voor hoge waerden van IOPC (zie onderstaan
de tekening) heeft globael ~een belangrijke consequenties ( ook 
niet op de totale grondstofuitputting), doordat 
bevolkin~saantallen in de rijkste landengroepen laag zijn. 
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eenzelfde welvaart~niveau toch geheel verschillende frakties van 
hun inkomen blijken te consumeren. De verschillen zijn het grootst 
tussen de diverse arme landen. 

J5 

Door de consumptiefraktie in de arme landen te verlagen hebben 
we kunnen onderzoeken. in hoeverre de economische groei van de arm
ste landengroep afhankelijk is van het consumptiepatroon (fig. J4). 
Voor de armste landengroep betekent een lagere consumptie een behoor
lijke vooruitgang (de topwaarde van IOPC en SOPC valt drie keer zo 
hoog uit). Een ander neveneffekt is de snellere bevolkingsgroei in 
de armste groep ten gevolge van een hoger geboorte- en een lager 
sterftecijfer. De snellere grondstofconsumptie door de gemiddeld 
hogere industriële produktie per hoofd en door het hogere bevolkings
aantal resulteert in een eerder optreden van de grondstofcrisis. 
Door o.a. het hogere bevolkingsaantal neemt de met de grondstof
crisis gepaard gaande hongersnood een grotere omvang aan. 

In fig. J5 is een variabele consumptietabel uitgetest. Deze 
tabel geeft een hoge consumptiefraktie voor IOPC-waarden groter 
dan 4oo $/person-year en een lage voor IOPC-waarden lager dan 4oo 
$/person-year. Deze zeer irreële aanname heeft natuurlijk grote 
consequenties voor de economische groei in de rijke landen. Alhoe
wel de gewijzigde consumptietabel geen gror.dstofcrisis voorkomt, is 
hij wel sterk van invloed op de economische groei (en dus ook be
volkingsgroei) in zowel de rijke als de arme landen. 

Met behulp van de diverse cijfers uit internationale statis
tieken is voor ALIC, die de afschrijvingssnelheid van het indus
trieel kapitaal bepaalt, en voor ICOR, die van invloed is op de 
produktiviteit van het industrieel kapitaal. een zo redelijk mo
gelijke schatting gemaakt. In wereldmodel 3 geven de waarden ALIC= 
14 jaar en ICOR = 3 een redelijk met de werkelijkhied overeenkomende 
industriële produktiecurve voor de periode 1900-1970. 

Verhoging van ALIC tot 21 jaar en van ICOR tot 3.75 blijkt 
eenzelfde gedrag te bewerkstelligen (fig. JG). Voor de periode 
1970-2100 produceren deze veranderingen geen essentiële gedrags
veranderingen. 

In Bijlage H bij fig. HlO wordt bear~unenteerd, waarom voor 
FPC kleiner dan SFPC de LMF lager gekozen is dan volgens de oor
spronkelijke LMF-tabel uit het Technisch Rapport. Omdat zich van 
1970 tot 2030 in het model nergens hongersnood voordoet, zal het 
effekt van de bedoelde verlaging van LMF tijdens deze periode ni
hil zijn. Na 2030 ontstaan er wel voedseltekorten als indirekt ge
volg van de grondstofcrisis. De lagere LMF genereert dan een lager 
sterfte cijfer dan tijdens het standaard gedrag van wereldmodel 3-D2, 
en bijgevolg een minder snel dalende bevolking (fig. J7). 
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Fig. Jh Een lagere consumptiefaktor in de ermste landengroep. 
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toelichting In deze simulatie wordt door de armste l~ndengroep 0.3 van de 
industriële output geconsumeerd. terwi,il dit voor de andere 
groepen 0. 43 blij rt. 
De verlaging van de consumptiefaktor voor de armste landen~r,roep 

resulteert in een behoorlijke verhoging van de "per capita"-groot
heden, ofschoon de groei van deze grootheden nog steeds kleiner 
is dan in de ri,jkere landengroepen. :"";8J'Tlen met de snellere bevol
kingsgroei veroorzaken deze hogere "per capitR"-grootheden een 
eerder optreden van de ~rondstofcrisis. Bovendien eist de hieruit 
voortvloeiende hongersnood meer slachtoffers. 
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Fig. J5 Een variabele consumptiefaktor 
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grootheden is het gevolg. Doordat de 
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zijn intrede doet, blijft de welvaarts-
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oor3pronkeli.jke combinatie (ALIC==l4,~aar en ICOR=3). Voor het 
tijdsbestek 1970-2100 zijn ook geen significante verschillen 
tussen het st~ndaF~rd .SS-gedrag en het gedrag van de nieuwe 
simulatie te constateren. 



1 

s1 

8 

6 

4 

2 

Fig. J7 Simulatie met het 8S-rnodel, wa.arbij de LMF-tabel 
voor FPC kleiner dan ~FPC nit èen lineaire inter
polatie tussen.O (bij FPC=O) en 1,2 {bij FPC=SFPC} 

bestaat. 

J9 

------ = standaard SS-gedrag 

JO 

R 

6 

4 

/ 
... _, 2 

-------

--- = SS-gedrag bij 
een lineaire 
LMF-tabe1 voor 
FPC .( SFPC 

POP : 0-1010 

IOPC: 0-2000 

NR 0-10
12 

LHF 0-2 

~---------------------;10 

se) 

s 

- 6 

l.t 

2 

0 
19to 

L...---.......lo.lii~--__;;;:::::a _____ --:-~ 0 1"------:-----=--' 0 
JJ oo IS1o ;uoo 

---- tijd tijd 
POP 0-10

10 

IOPC 0-500 

AOPC 0-500 

LMF 0-2 

IOPC 0-JOOOO 

AOPC 0-500 

LMF 0-2 

1,5,~----~----~------T-----~----~ 

1.0 

0,5 

1 2 3 4 5 

= IMF-tabel, zoals 
die gebruikt wordt 
in wereldmodel 3-D2 

-- = De in de7e sirn1Jlatie 
uitgeteste LMF-tabel 

_._,.. FPCj 5fPC 



"Nonrenewable Resourees Initial" NRI. 

Tot slot is nog een modelsimulatie gemaakt met een tien 
keer hogere beginvoorrae.d grondstoffen ( fip-. JA·), zodat de be
perkte grondstoffenvoorraad voor een groot tijdsbestek geen grens 
meer vormt voor de groei. Nu blijkt echter de enorm hoge vervul
lingsgraad de coll&ps te veroorzak~n ') ; het sterftecijfer neemt 
op een gegeven ogenblik ontstellend grote waarden aan. Enerzijds 
werkt de vervuiling via de landvruchtbaarheid op de voedselproduk
tie en daardoor op de bevolking, anderzijds neemt de "Lifetime 
Multiplier from persistent Pollution" LMP sterk af bij zeer hoge 
vervuilingsgraden; deze heeft rechtstreeks een reducerende wer
king op de bevolkingsgrootte. 

Het karakteristieke van het gedrag (groei, gevolgd door in
eenstorting), blijft hierdoor gehandhaafd. Bovendien blijven de 
groeiverschillen tussen arm en rijk hetzelfde. 

') Bij een hoge vervullingsgraad genereert de vervuilingssektor 
een steeds snellere vuilgeneratie; een exponentieel stijgend 
vervuilingsnivee.u is hiervan het gevolg. 

JlO 
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BIJLAGE K ====u== = 

Sociale en technologische veranderingen. 

In Hoofd8tuk 1ni van het Technisch Rapport (6) worden de 
invloeden van o.a. een aantal discrete technologische en soci
ale veranderingen op de gedragswijze (groei en collaps) onder
zocht. 
De bedoeling van deze over het algemeen irreële ingrepen is na 
te gaan, bij welke set maatregelen de ineenstorting te voorkomen 
is. Om een indruk te krijgen van de uitwerking van deze ingrepen 
op de kloof tussen arm en rijk, zijn een aantal van deze technolo
gische en sociale veranderingen ook in het nieuwe model uitgepro
beerd. Hieronder zullen slechts een paar van de bedoelde simulaties 
besproken worden. 

Op de volgende punten is afgeweken van de standaard condities 
van wereldmodel 3-D2: 

a. De grondstofwinning blijft dankzij nieuwe delftechnieken 
goedkoop tot op het moment, dat slechts 0,1 van de begin
voorraad over is (andere FCAOR-tabel). In de standaard run 
ligt deze grens ongeveer bij de helft van de beginvoorraad. 

b. Het jaarlijks verbruik van onvervangbare grondstoffen wordt 
gereduceerd met een faktor 8, bv. door de gebruikte grondstof
fen te recyclen (NRUF = 0,125). 

c. De mogelijk nadelige invloed van de luchtvervuilin~ op de 
voedselproduktie wordt grotendeels weggenomen (andere LYMAP). 

d. De vervuilingsgeneratie ten gevolge van de industriële en 
agrarische produktie wordt door middel van nieuwe technieken 
beter beheerst. waardoor elke eenheid produkt een faktor 10 
minder vervuilt (PPGF • 0,1). 

e. De technologische vooruitgang op landbouwgebied zorgt voor een 
verdubbeling van de voedselopbrengst per hectare (LYF = 2). 

f. Door nieuwe technieken kan het gedeelte van het bouwland, dat 
normaliter bij hoge opbrengsten erodeert. grotendeels behouden 
blijven voor de voedselproduktie (andere LLMY-tabel). 

Systematisch uittesten van deze wijzigingen op wereldmodel 3.3 
leert, dat een continue groei van bevolking en economie niet vol 
te houden is. Steeds wordt tegen een van de fysi~che beperkingen 
van het model aangelopen, te weten de beperkte hoeveelheid onver
vangbare grondstoffen, de beperkte capaciteit van het milieu om 
vervuiling te absorberen en de beperkte capaciteit om voedsel te 
produceren. 
Indien al deze technieken tegelijkertijd worden toegepast. dan 
blijken de bevolking en de industriële produktie per hoofd ongeli
miteerd te kunnen groeien tot ongeveer 2070. Op dat moment zijn 
de grondstoffen weer voor de helft opgeraakt en treedt onvermijde
lijk weer een daling in het welvaartspeil op. 

Kl 



Uittesten van dezelfde serie ingrepen in het nieuwe model 
laat zien, dat ook hier de collaps niet te vermijden is, alhoe
wel de belangrijkste oorzaak nu niet, zoals in wereldmodel 3.3. 
de uitputting van grondstoffen is. In dit geval is de hoge ver
vullingsgraad de hoofdschuldige (fig. Kl). 

De verbeterde technieken geven bovendien geen oplossing 
voor het probleem rijk-arm. Integendeel, de zeer snelle bevolkings
groei in de arme landen en de ongelimiteerde kapitaalgroei in de 
rijke landen blijven voortduren (tot aan de collaps). 

In het voorgasnde is aangetoond, dat louter opheffen van de 
in het model ingebouwde grenzen aan de groei geen oplossing in
houdt voor het probleem arm-rijk. Door middel van sociale ingre
pen, bijvoorbeeld door geboortebeperking en overhevelen van ka
pitaal van rijk naar ~ is dit misschien wel te bereiken. De 
invloed van dit laatste k..t in een apart Hoofdstuk aan de orde. 
De gevolgen van een gewenste gezinsgrootte van 2 kinderen zullen 
nu besproken worden. 

Een gewenst kindertal van twee impliceert niet direkt het 
einde van de bevolkingsgroei. Ten gevolge van de inhomogene leef
tijdsstruktuur en de vertraagde aanpassing aan verlaagde sterfte
cijfers blijft de bevolking de komende 70 jaar nog toenemen. Deze 
effekten spelen het sterkst mee in de armste landengroep, waar de 
categorie jonge mensen en de compensatie voor het hoge sterftecij
fer het grootst zijn. De relatieve groei van de industriële pro
duktie is daardoor aanvankelijk niet zo groot als in de rijke 
landengroepen.(zie fig. K2). 

Uit de modelsimulatie blijkt. dat geboortebeperking alleen 
geen significante welvaartsverbetering voor de arme landen oplevert. 
Wel is duidelijk geworden, dat geboortebeperking een essentieel 
onderdeel is bij het bestrijden van de armoede op de wereld. 

Een evenwichtstoestand. 

Evenals in wereldmodel 3.3 veroorzaakt de volgende combinatie 
van discrete technologische en sociale veranderingen een evenwiehts
toestand in het nieuwe model (fig. K3): 

a. Door het gewenste kindertal per gezin op twee te stellen. zal 
d~ bevoJking zich na een bepaalde tijdsperiode stabiliseren 
(DFSN = 2). 

K2 

b. Door middel van een variabele consumptiefaktor worden de 
kapitaalsinvesteringen zodanig gestuurd, dat de industriële 
produktie zich stabiliseert op! 4oo $/person-yeAr (DIOPC • 4oo). 

c. Het jaarlijkse verbruik van grondstoffen wordt gereduceerd 
met een faktor R. bi,1voorbeeld door de gebruikte grondstoffen 
te recyclen (NRUF = 0.125). 

d. Door de gewenste hoeveelheden diensten en voedsel per hoofd 
(ISOPC en IFPC) met 50% te verhogen, zal de voedsel- en 
diensten situatie in de evenwichtsteestand ~tnstiger worden. 



10 
sl 

8 

6 

4 

2 

0 
rgro 

K3 
Fi~. Kl Invloed van een serie technologische ingrepen. 

2 

-- = SS-gedrag bij de 
volgende veranderingen: 

POP 
CBR 
CDR 
LE 
NR 

PPOLX: 

FCAOR-tabel gewijzigd 
NRUF = 0.125 
PPGF = 0,1 
LYMAP-otabel gewijzigd 
LYF = ? 
LLMY-tabel gewijzigd 

0-5.10
10 

0-50 
0-50 
0-100 
0-1012 
0-32 

l~ot..:o===~~:::::::::=::::=:c::=====~l0::-'5"-::0:--t-iJ-. d---;;2~' oo 

10~------~------~------~.-------, 

IOPC 0-5000 
8 SOPC 0-5000 

AOPC 0-500 

6---------- STDF,V 0-5 

IMF 0-2 
4 

2 

0 
')J)fO 1.100 1~00 195'0 1..000 

_tijd 
10 

COA. 
8 8 

6 

4 

2 2 

0 0 
t1oo 1~]0 2..too ... tijd -tijd 

POP 0-5.1010 

CBR 0-50 CBR 0-50 
CDR 0-50 CDR 0-50 
IOPC 0-500 IOPC 0-10000 
SOPC 0-500 SOPC 0-10000 
AOPC 0-500 AOPC 0-10000 



K4 

Fig. K2 ~ Invloed van geboortebeperking. 
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Fig. K3 Een evenwichtsteestand • 

-- = SS-gedrag bij de 
volgende veranderingen: 

4 
---· 

2 

PPOL. 
ol_~~==~~==~==~ 
ISoo IS o looo toso 2.1oo 

- tijd 
10--------~------~-------,------~ 

8 

6 

4 

2 

l.i 00 

POP 
CBR 
CDR 
LE 
NR 
PPOLX 

GNPPC 
IOPC 
SO?C 
AOPC 
LMF 
STDEV 

10 .------------.----------~ 
----:t~- tijd 

~------------------~10 

8 8 

6 6 

4 4 
c.oP.. 

2 2 2 

o.__ ______________ -::~o~-----------------~o 
t9Jo 21oo tSfO ,Voo 

POP 
CBR 
CDR 
IOPC 
SOPC 
AOPC 

--~tijd ----:l••tijd 

0-10] 0 

0-50 
0-50 
0-500 
0-500 
0-500 

CBR 
CDR 
IOPC 
SOPC 
AOPC 

0-)0 
0-50 
0-]0000 
0-10000 
0-10000 

DFSN = 2 vanaf 1975 
DIOPC= ~20 vanaf 1990 
NRUF = 0. 12.5 
PPGF = 0.25 
ALIC = 21 
ALSC = 30 
50% hogere ISOPC
en IFPC-tabe1 

0-1o10 

0-50 
0-50 
0-100 
o-1o12 

0-32 

0-2000 
0-2000 
0-2000 
0-500 
0-2 
0-5 



e. De vervuilingsgeneratie per eenheid produkt (agrarische en 
industri~le) wordt met een faktor 4 gereduceerd (PPGF = 0.25) •. 

f. Door de levensduur van het industrieel en diensten kapitaal 

K6 

te verhogen zijn minder investerinven nodig om eenzelfde pro
duktieniveau te handhaven (ALIC = 21 ALSC = 30). De arme lan
den zullen de rijke landen sneller inhalen, doordat de afschrij
vin~en van industrieel en diensten kapitaal kleiner zijn dan 
voorheen;.daardoor neemt het kapitaal sneller in omvang toe. 

De evenwichtsteestand impliceert, dat de kloof tussen arm en 
rijk is opgeheven. In de rijk gestarte landengroepen zal een dus
danig grote fraktie van de industriële output geconsumeerd worden. 
dat de investeringen in de industrie nihil zijn, terwijl voor de 
arme landen de lage consumptiefaktor in een hoge investeringsfrak
tie resulteert. 

Het is duidelijk, dat de voorgestelde veranderingen zeer ir
re~el zijn. Met name de dynamica, die rijke en arme landen naar 
eenzelfde welvaartsniveau stuurt. 



BIJLAGE L 
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Enkele abnormale berekeningen. 

Een viertel simulaties met wereldmodel 3-D2 zullen aan de 
orde komen. Allereerst wordt een berekening behandeld, waarbij 
is aangenomen. dat in 1970 de 8 landengroepen een gelijke bevol
kings~rootte hebben. Vervolgens wordt een simulatie met wereld
model 3-D2, welke ge!nitialiseerd is rond 1900, besproken. Hier
bij nauw aansluitend is de met wereldmodel 3-D2 uitgevoerde bere
kening van 1970 tot 2200. Tenslotte komt een run aan bod. waarin 
een alternatieve FPU-tabelfunktie (Fraction of Population Urban) 
is opgenomen. 

~~d!n~r~e~e~ ~e~ ~eliik! ~e!olk1n~s~r~o~t~. 

Bij de initialisatie is nu niet getracht om de realiteit na 
te bootsen'). Er is uitgegaan van de in Bijlage G berekende ver
houding tussen de GNPPC's ven de submodellen. De bevolkingsgrootten 
van de diverse landengroepen zijn nu echter aan elkaar gelijkge
steld. Ten gevolge van het normeren van de totale IC en SC op de 
wereldmodel ;.;-waarden in 1970 zullen de GNPPC's van de diverse 
submodellen in 1970 alle~~:n aanzienlijke faktor gereduceerd 
worden. ~ 

Opvallend is, dat de globale grootheden over het algemeen 
beter met het gedrag van de overeenkomstige grootheden uit wereld
model 3.3 overeenkomen dan de globale grootheden van het normale 
8S-model. Dit gedrag is niet verwonderlijk: De submodellen star
ten met een gelijk bevolkingsaantal en hebben onderling slechts 
een geringe absolute spreiding van het GNPPC. De standaard devia
tie in het GNPPC van de diverse groepen is veel kleiner dan in 
normale 8S-model (fig. 11). 

IOPC heeft in submodel 1 een startwaarde, die zo laag is. dat 
geen groei mogelijk is. Het hoge geboortecijfer, dat aanvankelijk 
voor bevolkingsgroei zorgt, wordt in 2000 reeds gecompenseerd door 
het sterftecijfer. Deze snelle stijging van het sterftecijfer is 
een gevolg van de lage voedselproduktie per hoofd. De "Indicated 
Food Per Capita" D'PC is voor deze groep praktisch gelijk aan de 
"Subsistence Food Per Capita" SFPC. Indien de voedselproduktie 
achter blijft bij de vraag (IFPC), dan zal de voedselhoeveelheid 
per hoofd lager zijn dan de SFPC, waardoor de "Lifetime Multiplier 
from Food" sterk afneemt. 

In fig. L2 is het gedrag weergegeven, indien wereldmodel 3-D2 
ge!nitialiseerd wordt in 1901. De beginwaarden in 1901 worden be-

') Een simulatie, waarbij de wereldbevolking wordt opgesplitst 
in 8 even grote frakties. met de er bijbehorende gemiddelde 
GNPPC's, is ook interessant. 

'') Vanwege het gemakkelijker programmeren is ge!nitialiseerd in 
1901 in plaats van in 1900. 

Ll 
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Fig. L1 Een simul~tie met het 8S-model. waarbij is aangenomen, 
dat in 1970 alle 8 landengroepen een gelijke bevol
kingsgrootte hebben. 
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p&ald volgens het voorbeeld van Bijlage G ondanks het feit, dat 
die berekening be~1st op gegevens rond 1970. Wel zijn natuurlijk 
de globale toestandsgrootheden genormeerd op de wereldmodel 3.3-
waarden in 1901. 

Kwalitatief is het gedrag van de meeste grootheden (zowel 
globale als regionale) praktisch gelijk aan het ncrmale AS-gedrag. 
Kwantitatief zijn er wel verschillen. Op de eerste plaats is de 
gemiddelde levensverwachting tot 1970 veel te hoog. Dit is hoofd
zakelijk te wijten aan een te hoge "Lifetime Multiplier from 
Health Services" LMHS. De voor wereldmodel 3.3 gebruikte LMHS-tabel 
voor de periode 1900-1940 is per abuis niet in wereldmodel 3-D2 
opgenomen en bovendien is de wel gebruikte LMHS-tabel voor lage 
IOPC-waarden extra hoog ten gevolge van de gedane tabelaanpassing 
( § 4.h.3). 
Als gevolg van de te hoge levensverwRchting stijgt de totale be
volking aanvankeli.ik sneller dan in wereldmodel 3.3. De "per ca
pita"-grootheden vallen in de armste landengroepen zeer laag uit. 
Daardoor blijkt ook de gemiddelde IOPC- en GNPPC-curve lager te 
liggen dan in wereldmodel 3.3, maar als gevolg van de langzamere 
grondstofuitputting kunnen deze grootheden een poosje langer blij
ven stijgen. 
Het verschil tussen deze simulatie en het standaard gedrag van 
wereldmodel 3-D2 voor de periode 1970-2100 is vooral groot in de 
armste landengroep. Zoals reeds eerder in dit verslag is opgemerkt, 
~e~e!e~~ ~e!el~~el L·L !o~r_e~n_t! la~e_s~a!t~a~e_v~o! lOECL 
~een economische groei. Dit blijkt nu ook weer het geval te zijn 
in-dë armste-landengroëp (IOPC blijft kleiner dan 5 $/person-year 
voor de gehele modelsimulatie). Ten gevolge van de lagere IOPC 
in 1970 zal ook het sterftecijfer hoger zijn dan in wereldmodel 3-D2 
en dus hoger dan in de realiteit. De bevolkingsgroei in deze arm
ste groep wordt dan ook in toom gehouden door het hoge sterftecij
fer. 

Slotopmerking: Het is aanbevelenswaardenswaardig de simulatie 
vanaf 1900 te herhalen met reëlere beginwaarden 
en een reëlere LMHS-tabel. Indien de resultaten 
dan beter aansluiten aan de met de werkelijkheid 
overeenkomende wereldmodel 3-D2 -waarden in 1970. 
dan kan dit het vertrouwen in de uitkomsten van 
wereldmodel 3-D2 belangrijk versterken. 

Indien wereldmodel 3-D2 over een langere termijn wordt door
gerekend, dan lijkt er v66r het.jaar 2200 een evenwichtssituatie 
te ontstaan (fig. 13). Deze evenwichtssituatie impliceert. dat er 
geen verschil meer is tussen levensstandaard in de als rijk en 
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arm gestarte landengroepen. De stabiele situatie wordt nl. gekenmerkt 
door het feit, dat er geen industriële produktie meer is. 
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Fi~. L3 Simulatie met het 8S-model tot 2200 



Een soortgelijk evenwicht ontsta~t voor wereldmodel ~ {20}; 
er zijn echter een aantal verschillen: 

het evenwicht van wereldmodel ~ stelt zich 150 jaar later in. 

voor wereldmodel ~-D2 bedraagt de bevolkingagrootte in de 
stabiele toestand bijna 5 miljard mensen; in wereldmodel ~ 
is dit veel la~er. namelijk 2 miljard. Dit is waarschijnlijk 
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te wijten aan de wi,izip;ingen in de tabelfuni<.ties LMF, LMHS en cr-:r. 
Wel is opvallend. dat het geboorte- en 5terftecijfer. op hetzPl f'de 
niveau terecht komen als in de ~venwichtstoestánd van wereldmodel 3. 

Alternatieve FPU-tabelfunktie 

In wereldmodel 3.~ is de fraktie van de bevolking, die in 
steden woont, FPU, een funktie van de grootte van de wereldbevol
king TOTPOP, een globale grootheid. Voor wereldmodel ~-D2 impli
ceert dit. dat de FPU gelijk is voor alle landengroepen. Omdat 
dit niet logisch en in strijd met de werkelijkheid lijkt, is ge
tracht een betere tabelfUnktie voor het berekenen van de FPU, te 
construeren. 

Aan de hand van in de literatuur (() en (17} gevonden landencijfers 
voor FPU, zijn twee verschillende GNPPC-afhankelijke tabelfunkties 
gemaakt (fig. L4). Deze alternatiev~ FPU-tabellen genereren geen 
significante afwijkingen ten opzichte van het normale 8S-gedrag 
(fig. L5)'. Daarom is besloten, om de oorspronkelijke FPU-tabel te 
behouden. 
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Fig. 15 Invloed van een alternatieve FPU-ta.bel 
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ENKELE KRANTECITATEN 

Ter onderstreping van de noodzaak om de ont~ikkelingshulp aan de armste 
landen flink uit te breiden wil ik het volgeride. kraoteartikel aanhalen: 

McNamara wil maatregelen om miljoenen mensen te redden: 

"STEUN ARME LANDEN DRASTISCH UITBREIDEN". 

"Washington (AP-A NP j. - Miljoenen mensen zullen omkomen als de riJke landen 
hun steun aan de arme landen YLiet drastisch ui tb1'eiden. Dat heeft de presi
dent van de WePeldbank~ Robert McNamara~ gisteren gezegd op de .faarvergade
rincJ iJan het InternationaaZ.e Monetaire Fonds. 
Als rijke landen ondanks hun geldontwaard1:ng hun hulp vergroten~ dan zullen 
zij wellicht genoegen moeten nemen met enige verlaging Van hun toch al 
buitengeiJoon hoge le'JensstandaLZrd~ maar zij kunnen gemakkeliJk met dit on
gemak leven. Voor de armste landen is een dergelijke verlaging echter een 
ramp en voor vele miljoenen in die landen "een)oudig levensge:Jaar". McNamara 
UJees-erop dat juist de armste landen het zwaarst geûoffen ziJn door de 
viervoudige llerhoging van de oliepr,:Jzen en door de geldontwaarding. 

De toestand voor' de armste landen (inkomen per hoofd 550 gulded is 
dermate belabberd dat zelfs als de hulp met 65 & ïJ pro,_'ent :.;ou ziJn uit~;e
breid tegen 1980 ~ er nog gerekend moet worden met een daling ')::zn het ir:kor?en 
daar. Volgens MeiVamara leven op het O;Jenblik één miljard mensen in armoede. 

Hij vroeg een verhoging ''an de hu lp van de rijkste landen van 89 mil
jard gulden tot 143 miljaY.d~ en een verdubbeling Jan de overheidshulp aan 
de arme landen in de komende vijf jaar tot 65 milJard gulden. 

De ontwikkelingslanden zelf zouden hun ag1"arische produc!t.Ü'·iteit moe
ten L'erhogen~ aldus de -:Joorzi tter van de ~/ere ldbank ". 

Artikel overgenomen uit het Eindhovens Dagblad van 
I oktober 1974 



Dat de Nederlandse regering bereid lijkt om de ontwikkelingsproblemen 
van de armste landen te helpen oplossen, blijkt uit de begroting voor 
ontwikkelingssamenwerking van 1975 en de redevoering van de minister van 
buitenlandse zaken, Hax van der Stoel, op de algemene vergadering van de 
Verenigde Naties. 

De Nederlandse hulpverlening ~n 1975 (in miljoenen guldens) 

I 
II 

III 
IV 

·V 

VI 
VII 

VIII 

Bilaterale hulp aan concentratielanden 
Ontwikkelingsfinanciering via int erna-
tionale organisaties 
Direkte hulp aan armste landen en groepen 
Voedselhulp 
Medefinanciering van projekten van parti-
culiere organisaties en vrijwilligers-
projekten 
Onderzoeks- en onderwijsprojekten 
Bevordering nijverheid en export van 
de ontwikkelingslanden 
Hulp aan Suriname en de ~ederlanse 
Antillen 
Overige uitgaven in het kader van de 
ontwikkelingssamenwerking (non-ODA) 

TOTAAL ONWIKKELINGSSAMENWERKING 

begroting % 
1974 

496,7 34,7 

294,9 20,6 
38,7 2,7 
76,0 5,3 

89,5 6,3 
39,8 2,8 

12,4 0,9 

238,0 16,6 

144,0 I 0, I 

1430,0 100,0 

begroting 
1975 ---------
507, I 

296,2 
257,9 
133,0 

107,0 
39,5 

26,0 

253,3 

262,0 

1855,0 

Overgenomen uit maandblad 
Internationale samenwerking 

% 

27,3 

14,5 
I 3, 9 
7,2 

5,8 
2, I 

I , 4 

13' 7 

14, I 

100,0 

7e jaargang nummer 7, september 1974 

"NFD.S'RU.ND VRAAGT VN OM HE'R~IENING OVER GHOE;" 

"NEfv YORK (ANP) - De enel~giecrisis en de ing:t'i.]pende veranderin:yen on de 
international-e grondstoffenmaf'kten hebben als kataZ-y3ator Jewerkt op de 
economische ontwikkelinu van de geind&~striaZiseerde ~Jereld. Vandaar dat 
een heroriëntatie dringend gewensd is t.a.IJ. ons groeipatf'oon en het 
km>aktel' van onze we lJaaY't. He c is duide Z i.]k dat een herver•de Zing van macht 
en rijkdom op gang is gebracht:. De beu)indsman 1,Jaarsehuwde echter dat deze 
tendens een "pol-ariserende~ tot ondeY'linge vijandighe1:d leidende invloed 
zal hebben op de international-e econorrtisehe betrekkin;-Jen". lJe grondstoffen
verbruikende landcri zouden kunnen 1Jorden ;;edwongen aZ teY'nacieiJe bronner:. :x::m 
gronds toff'en te ontwikke Z-en en naar ze Zf')oorziening te streven. "F,'Z-k 
nationalistisch grondstoffenbeleid dreiet~ indien het cot het; uit;erst wordt 
doorge;)Oel'd~ ziJn doe Z- ,)oorbiJ /,e streuen. Het al-ternatief is dus JuideUJk: 
samenwerking op l:asis van t:''}ónomische onderling~ afhankeliJkhe7~d". 



Volgens minister> Van der• Stoel heeft men zich bij het zoeken naar> 
ontwikkelingstrategieën :Joor> r•ijl<e en arme landen tot nu toe voornamelijk 
geconeentr>eer>d op on':~UJikkeZing op middellange en lanJe termiJn. "Maar> de 
onmiddellijke noden c-'a~z de m;tz,Jikkelingslander:~ de drukkende problemen 
van massale armoede en werkloosheid~ van onder•Jot:.:din~:;~ en 7))mtingnood zijn 
vaak Ver>onaehtzaamd,. Vele Jntwikk('lî:ngslanden g(wn zozeer• gebukt onder> de 
d1'ingende behoeften '-'an Jandaag dat zij nauwel<:jl~c :uldoende aandaeht kun
nen schenken aan de pr>obZemen van morgen". 

De Nederlandse regering is er>uan overtuigd dat de ontuikkeling in een 
nieuw licht moeL worden bezier". Er> zal moeten wor>den :;oor>zien in de on
middeHijke noden can de or:i1oJikkcling.slanden~ met inbegrip van au ver>
oor>zaakr:: door> natuurrampen. Voor> d-it doel heeft de regering in haar> be
gr>oting een bedr>au :'an 100 mil,;'ocn dollar> uitgetl'cJkken. Verder> beklem
toonde Van der> Stee t dat Jcm Neder>l(mdse zijde een bedrag van 30 miljoen 
dotlar' beschikbaar> zal 7.Jor>den gestel-d voor> steun aan landen die het ,'3Wcwr>st 
te liJden hebben van de stijgende pr>i.jzen -Jan energie en grondstoffen. 
Neder>tcmd is van pl-an vol-gend jaar> nO(J meer> te doen~ u)aar>biJ de bewindsrnan 
wees op het str>el)en )an de regerine de bijdra:;c voor ontwikkelingshulp in 
19?6 te brengen op on~Jei'eer> 0~8 procent van het bl'Uto nationaal produkt-. 

Overgenomen uit het Eindhovens Dagblad 
van 3 oktober j.l. 
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*** 

BIJLAGE M 

Gebruik van de B6700-computer 

Met behulp van de Burroughs B6700-computer op de THE is het goed 
mogelijk om het BEATHE (Burroughs Extended Algol Technische Hogeschool 
Eindhoven)- programma van wereldmodel3-D2+ te draaien. Indien het pro
gramma echter via de centrale progracrma administratie verwerkt moet 
worden, kan men gemiddeld slechts twee opeenvolgende versies per dag 
draaien. Vooral tijdens de opbouwfase van het programma vormt deze 
trage circulatie een "bottle-neck". Werken via een "Remote Job Entr;(' 
RJE is niet gemakkelijk vanwege de uitgebreidheid van het programma*. 
Beter geschikt voor dit werk zijn de terminals (teletypes), waarmee 

. *** . 
v~a het zgn. CANDE-system met de B6700-computer gecommun~ceerd kan 
worden. Deze werkwijze heeft een tweetal duidelijke voordelen. 

-m.b.v. een aantal CANDE-faciliteiten kan snel een programma gemaakt 
of veranderd worden; bovendien is het ophalen en na verandering weer 
opbergen van programma's op "diskpack" geen probleem meer. 

- programmeer- of modelfouten kunnen snel gedetekteerd worden, waarna 
het programma het programma onmiddellijk onderbroken kan worden. 

MI 

Een nadeel voor deze methode is het langzaam uitprinten van programma
tekst of uitvoer. Dit probleem is gelukkig gemakkelijk te ondervangen. 
Door middel van een korte boodschap (WRITE < filename >) vanaf de ·terminal 
kan een programmatekst gelist worden op de centrale regeldrukker. Ook de 

. •••• . k grotere hoeveelheden u~tvoer kunnen op een andere man~er ver regen 
worden. Het is namelijk mogelijk om het merendeel van de gewenste uitvoer 
onder bepaalde "FILE-names" op disk (geheugen) te zetten. Met een klein 
programma kan vervolgens deze uitvoer via een RJE gelist worden. Dit 
gebeurt natu~rlijk alleen, als uit de via de terminal verkregen informatie 
blijkt, dat de uitkomsten geen duidelijke fouten bevatten. 

OUTPUT OP DISK ZETTEN 

Indien men de output (=uitvoer) v~a de terminal wil laten verschijnen, 
dan wordt de zgn. "output-file" als volgt gedeklareerd: 

'F I L E' 0 U T ( K I N D = R E M 0 T E) ; 

De listings van alle tijdens de afstudeerperiode gebouwde en gebruikte 
programma's zijn in een map verzameld. Deze map ~s aanwezig binnen de 
Projectgroep Globale Dynamica. 

Doordat steeds modelwijzigingen geimplementeerd moeten worden, blijft de 
genoemde opbouwfase min of meer voortduren. Het W~Jz~gen van een op "disk
pack" (=achtergrondgeheugen) staand programma v~a een RJE is moeilijk; het 
vergt veel kennis en ervaring. 

CANDE-language = Cammand AND Edit language 

In geval van het SS-model loopt het benodigde aantal regels uitvoer 
soms op tot 800 



Wil men de output onder de "filename" A/B/C op disk zetten, dan moet de 
declaratie als volgt geschieden: 

'F I L E' 0 UT (KI N D = D I S K, T IT. L E "A/B/C.", 
F I L E T Y P E 0, S E ~ U R I T Y P E 
P R 0 TE CT I 0 N = I); 

OUTPUT LISTEN VIA RJE 

I , 

Met behulp van een klein progrannna wordt een ·ander progrannna, dat onder 
de naam JANPETERS/PRINTFROMDISK op diskpack staat, aangeroepen. Dit 
laatste progrannna zorg ervoor dat de gewenste files via de regeldrukker 
van de RJE gelist worden. De diverse files worden voorzien van een kop, 
waarin o.a. de datum, het tijdstip en de naam van het te copiëren file 
worden weergegeven. Het via de RJE in te leveren progrannna ziet er als 
volgt uit: 

? JOB "JANPETERS"/PRINTDISK; QUEUE = 2; 

USER = U472S339/<password>; BEGIN 

? IF FILE JANPETERS/PRINTFROMDISK ISNT PRESENT 

THEN COPY JANPETERS/PRINTFROMDISK FROM 

BUI (KIND = PACK) TO DISK 

** ? RUN JANPETERS/PRINTFROMDISK (1,80,300,400,6) 

DATA ÇARDIN 

Jk~PETERS/NSW/GLOB 

JAN PETERS/NSW/SUBI 

JAN PETERS/NSW/SUB2 

etc. 
? END JOB 

I de gewenste uitvoer 

staat onder deze filename op disk. 

Door de "file attribute" PROTECTION = I weg te laten en aan het einde 
van het progrannna de "statement" LOCK(OUT); op te nemen, wordt de 
"data file" A/B/C pas gesloten als het progrannna geheel is afgehandeld. 
Vóór die tijd zal het op deze pagina behandeld progrannna niet overgaan 
tot cop1eren. 

I l de karakters tussen de Ie en 80e positie op een regel worden 
sor gecopieerd. 
300 = indien een bepaalde filename niet aanwezig is, wordt 300 sec. 

gewacht, voordat aan de volgende opdracht begonnen wordt. 
400 max1mum aantal uit te voeren regels. 
6 =maximum aantal uit te voeren pagina's. 

H2 


