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Stelling 1

Economische groei rechtstreeks gekoppeld 
aan materiaal- en energieverbruik is niet vol 
te houden:  een ‘gezonde’ economische 
groei van x% per jaar betekent immers een 
exponentiële toename in materiaal- en 
energiefluxen.
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Groei als paradigma

Continue groei van industriele productie (y) :

Enkel een gereduceerde groei biedt enig soulaas, 
tenzij groei kan ontkoppeld worden van een toename
in productievolumes.
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Historische groeidata

Groei als paradigma

ProbleemidentificatieProbleemidentificatie

© JRD6

Stelling 2

Milieudruk is het gevolg van een groeiende 
wereldbevolking en een verhoogde welstand 
voor grote delen van die bevolking. Beide 
zijn realisaties van wetenschappers / 
technologen via verbeterde medische kennis 
en efficiëntere voedselproductie enerzijds en 
realisaties op vlak van productietechnieken 
anderzijds.  Bijgevolg is de wetenschap 
verantwoordelijk voor het creëren van het 
probleem.
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Demografische evolutie

Sterk groeiende increasing impact, zelfs aan een
constant consumptiepatroon per hoofd van de 
bevolking.

2007: 6.446 billion
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Welvaartverdeling

Een meer gelijkmatige welvaartverdeling en 
verhoogde comforniveaus in nieuwe economieën zal
resulteren in een sterke groei van de wereldwijde
productie.

See also : www.nidi.nl/public/demos/dm97073.html 
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“The Global Village” represented by 20 villagers
Source: S. J. Skerlos

4 Villagers possess 86% of the wealth.

10 Villagers live on <$2/day; have no phone; no electricity.

1 Villagers possesses 25% of the wealth.

4 Villagers have no access to safe drinking water.

7 villagers do no have adequate sanitation.

1 Villager has ever used an airplane.

1 Villager has a PC.

Welvaartverdeling
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Welvaartverdeling

Source: Peter Menzel “Material World”
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Demografische groei en ontwikkeling
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Growth of the world population
in billions, from 1950 till 2100

Source: UNFPA
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Need to increase the resource utilisation efficiency
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After G. Seliger, Oct. 2006
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Rol van de wetenschap

"The Stone Age came to an end not for a lack of stones
and the oil age will end, but not for a lack of oil."
(Ahmed Zaki Yamani, 2000. Yamani was Saudi Arabian
Minister of Oil (Petroleum) and Mineral Resources from
1962 to 1986, and a minister in OPEC for 25 years,
2000)

vs

“Collapse”: hoe samenlevingen kunnen verdwijnen als
gevolg van de verkeerde beslissingen in hun gebruik
van en interactive met hun omgeving (Jared Diamond,
2005. Originally trained in physiology, Diamond's work
is known for drawing from a variety of fields, including
anthropology, ecology, geography, and evolutionary
biology. As of 2013, he is Professor of Geography at the
University of California, Los Angeles.)
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Stelling 3

De gesloten-lus-economie is nonsens:  er is 
ook nog zoiets als de tweede hoofdwet van 
de thermodynamica !
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