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A
fgelopenweekwerden
deNobelprijswinnaars
economiebekend-
gemaakt: EstherDuflo,
Abhijit Banerjee en
MichaelKremer. Zoals

gewoonlijk is er opdekeuze vanhet
Nobelprijscomitéweinig aan temer-
ken.DatEstherDuflodeNobelprijs
zoukrijgen stondal jaren vast. Tien
jaar geleden stond zij al opde lijst van
honderdmeest invloedrijke intellec-
tuelen terwereld vanhet bladForeign
Policy.De verrassing is dat zij deprijs
nual krijgt, 46 jaar jong (ikbeginme
oud te voelen).

Maarnubespreek ik eenprachtig
artikel vanmedeprijswinnaarMichael
Kremeruit 1993:PopulationGrowth
andTechnologicalChange:OneMillion
B.C. to1990. Daarvan valt veel te leren.
In zijn artikel combineert hij namelijk
tweebekende economische theorieën:
die vandeBritseThomasMalthus (in

1798gepubliceerd) over bevolkings-
groei endie vanPaulRomer (vorig jaar
Nobelprijswinnaar) over technologi-
sche vooruitgang.

HOMO SAPIENS
ThomasMalthus’ hardvochtige theo-
rie heeft de economischewetenschap
dedubieuze reputatie vande ‘dismal
science’ bezorgd, een sombereweten-
schap.Deze achttiende eeuwsedemo-
graaf, econoomenpredikant schreef
dat debevolkingsomvang in eenge-
biedwordt bepaalddoordehaalbare
voedselproductie: zijn er te veelmon-
denomte voedendan stervenmensen
vandehonger ofwordthet evenwicht
op eennog rigoureuzeremanier her-
steld (oorlog, infanticide engenocide).
Kunnenermeermondenwordenge-
voed, dangroeit debevolking.Hogere
productiviteit leidt dusniet of nauwe-
lijks totmeerwelvaart per persoon, het
leidt slechts totmeermondendiemoe-
tenwordengevoed.

Twee eeuwen later stelt PaulRomers
theorie dat de groei vanproductivi-
teit toeneemtmetdeomvang vande
bevolking.Hoemeermensen, des te
meernieuwe ideeën.Gecombineerd
leidenbeide theorieën tot de voorspel-
lingdat de groeivoet vandebevolking
toeneemtmetdeomvang vandebevol-
king.De toenamegaat dus steeds snel-
ler.Deze voorspellingheeftMichael
Kremer tegenhet licht gehouden.

Eenmiljoen jaar geleden liepener
naar schatting 125.000homosapiens
opdewereld rond, toennogalleen in
Afrika. Tienduizend jaar terugwaren
dat er naar de schattingendieKremer
gebruikt viermiljoenmensen, een jaar-
lijkse groei van zegmaarnul. Inde vol-
gende vijfduizend jaar ligt de jaarlijkse
bevolkingsgroei een factor honderd

hoger, 0,03%per jaar.Daarna gaat het
snel. Inde vijftiende eeuw isde groei
0,2%, inde achttiende eeuw0,4%en in
denegentiende eeuw0,8%.

In 1800 (ThomasMathus’ tijd)was
dewereldbevolking ruwweg eenmil-
jard groot. Indaaropvolgende twee-
honderd jaar is debevolking verzeven-
voudigd. Vierduizend jaar terughadde
wereldnogdrieduizend jaarnodig voor
een verzevenvoudiging.

Erwarenookperiodes van stagna-
tie inbevolkingsgroei, steedsmet een
vanzelfsprekendeoorzaak: de instor-
ting vanhetRomeinse rijk, de invasie
vanDzjengisKhan, depestepidemie
in 1348, het bloedvergieten tijdensde
DertigjarigeOorlog. Verder is de theo-
retische voorspelling vanhet verband
tussendegroeivoet enomvang vande
bevolking verbijsterendprecies.

Maardit verbandwordt op een veel
mooieremanier bevestigd. Twaalf-
duizend jaar terug stondde zeespiegel
als gevolg vande ijstijd erg laag.De
Beringstraat viel droog, Australië en
Tasmaniëwerdenbereikbaar.Homo
sapienskoloniseerdennieuwegebie-
den. Toende zeespiegelweer steeg,
raaktendeze kolonisten afgezonderd
vanhunherkomstgebieden.Nieuwe
ontdekkingen inhet ene gebied sijpel-
dennietmeerdoornaar elders.Het
verband tussenbevolkingsomvangen
bevolkingsgroei goldniet langer op
wereldschaal,maar voor ieder gebied
afzonderlijk.Hoekleinerhet gebied,
des te kleiner debevolking endes te
lager de groei.

InhetweidseEurazië bleef de groei
oppeil, indeAmerika’s viel hij flink
terug.Ookhet relatief nabijeEngeland
had te lijden vandeafzonderingnade
zeespiegelstijging. Inhet piepkleine en
geïsoleerdeTasmanië ging zelfs kennis

verloren en sloegde groei om inkrimp
vandebevolking. Toen rondhet jaar
1500Columbus en zijnnavolgelingen
innaamvanEuropa al deze gebieden
herontdekten endaarnieuwe techno-
logie uit Eurazië introduceerden, trof-
fen ze inTasmaniënogmaar tiendui-
zendmensenaan.

De confrontatiemetnieuwe techno-
logie uit Europawas voordeoorspron-
kelijkebevolkingoverigens geen feest.
Het resultaatwas veelal uitroeiing
enonderhorigheid.Kremer verwijst
hierbij naar JaredDiamond’s bekende
boekGuns, germs, and steel.

MEER MONDEN
Totdenegentiende eeuwgroeidede
wereldbevolking in steeds sneller tem-
po.Dandoet zich echter eenkeerpunt
voor. Eerst begint dewelvaart per per-
soon vooral inEuropa snel te stijgen.
Waardiewelvaart vanaf het jaarnul tot
1800 amper verdubbelde, is die sinds
1800met een factor twintig (!) toege-
nomen.Technologische vooruitgang
leidt nunietmeer louter totmeermon-
denomte voeden,maar ook totmeer
welvaart. Anderhalve eeuw later daalt
inEuropadebevolkingsgroei. Vrou-
wenbarenminder kinderen; ze gaan
voortaannaardeuniversiteit. Dewet-
ten vanMalthus, thedismal economist,
verliezenhungeldigheid.

Blijft het lot vanGroot-Brittannië.
De zeeën zijnweliswaarniet langer
onneembare economischeof politieke
barrières zoals inde tijd vanColum-
bus.Maardekosten vanafzondering
blijvenhoog.Die afzondering isEnge-
land tussen1945 ende toetreding tot
deEuropeseUnie in 1973 slecht beval-
len: het landwas in1973praktisch fail-
liet.We zullen zienhoehet deBritten
nu in splendid isolation zal vergaan.
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